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

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Dec. 23 - Dec. 29-ig:
Dec. 30 - Jan. 05-ig:
Jan. 06 - Jan. 12-ig:
Jan. 13 - Jan. 19-ig:
Jan. 20 - Jan. 26-ig:

Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár

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

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

gyáli
mi
újság
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a
szóróanyagok elhelyezésére alkalmas
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a terjesztésért!
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Tisztelt Gyáliak!
Az év végéhez közeledve általában
számvetést készítünk a mögöttünk
álló évről.
Mi más is lenne egy városvezető dolga, mint összegezni az idei
évben megtett munkát és számokkal alátámasztva felsorakoztatni, hogy milyen ütemben fejlődött települése. Bízom benne,
hogy nem neheztelnek rám amiatt, ha ezúttal inkább Jókai Mór
egyik elbeszélését és annak hatását osztom meg Önökkel.
Véletlenül botlottam bele a „Melyiket a kilenc közül” című műbe,
és nem tagadom, kissé megérintett. Az 1800-as évek közepén,
ahonnan az elbeszélés származik, mindennapi állapotnak számított a nincstelenség, a szegénység.
Tehát: a pesti csizmadiamester felsége meghal a kilencedik gyermekük születésekor. A családfő magára marad népes
gyermekseregével, akiknek karácsonyi ajándék gyanánt ünnepi dalokat tanít, majd együtt éneklik. A gyerekek a kis Jézust
köszöntő vidám éneke annyira zavarja a nyomorúságos pincelakásuk fölött magányosan élő gazdag háziurat, hogy némaságukért cserébe hatalmas összeget ajánl fel az özvegynek, ha neki
adja egyik „porontyát”, akit ígérete szerint szerencséssé, gazdaggá tesz, urat csinál belőle. Szép gesztus, mondhatnánk, hisz
ezzel esélyt teremt legalább egyikük számára. Aztán jön a fejtörés: melyiket is adja a kilenc közül? Végül a szív szava dönt:
inkább visszautasítja a felajánlott pénzt, mintsem hogy bármelyik gyermekétől megváljon.
A körülményeknél sokkal fontosabb, hogy azok vegyenek körül
bennünket karácsonykor, akiket szerethetünk, és akik szeretnek
minket. János mester tudta ezt.

Téli igazgatási szünet a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal
2019. december 23-tól 2019. december 31-ig
közigazgatási szünet miatt zárva lesz.
2020. január 02-ától a megszokott ügyfélfogadási rend szerint
várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Ezért hát azt kívánom Önöknek, hogy családtagjaik, gyermekeik, unokáik jelenléte, az ő szeretetük teremtse meg mindannyiuk
számára a szenteste ünnepi légkörét!
Mindehhez jó egészséget, nyugodt, békés napokat és szép karácsonyt kívánok!
Szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak, civil és
sportszervezetnek, intézményvezetőnek, minden kedves gyáli polgárnak az év során szívből jövő támogató és áldozatos
munkáját!
			Tisztelettel:				
						
						 Pápai Mihály
						polgármester

www.gyal.hu
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Közérdekű Közbiztonság

Felhívás

Hivatal

Tájékoztatás a kötelező
óvodalátogatás-, valamint a
tankötelezettség alóli felmentési
eljárásrend változásairól
2015. szeptember 1. napjától a gyermekek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévüket betöltik, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kötelező részt venniük. A kötelező
óvodalátogatás alól a szülő kérelmére a jegyző menthette fel
a gyermekeket öt-, majd 2019 júliusától négy éves korukig.
A kötelező óvodalátogatás alóli felmentési eljárás 2020. január 1. napjától lényegesen megváltozik az alábbiak szerint.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. és annak végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezései
alapján a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelmével –a gyermek családi körülményei és sajátos helyzetére tekintettel - , annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Gyáli Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal), Hatósági Osztálya (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; gyal.hatosagi@pest.
gov.hu) részére benyújtott kérelme alapján mentesülhet a
kötelező óvodai foglalkozáson részvétel alól. A felmentési kérelmet továbbra is formanyomtatványon kell majd benyújtani. Amennyiben az eljárásban szakértő meghallgatása
szükséges, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető
ki a Járási Hivatal részéről. Vagyis 2020. január 1. napjától
az óvoda kötelező látogatása alóli felmentést engedélyező hatóság nem a jegyző, hanem a Járási Hivatal.
Az Nkt. szintén 2020. január 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében a gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltik, tankötelessé válnak. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási
napján kezdődik.
Az új szabályok értelmében az Oktatási Hivatal lesz jogosult kiadni a tankötelezettség alóli felmentő határozatokat, amelyet szükség esetén szakértői vizsgálattal támaszt
majd alá. A szülő kérelmére indult eljárásban az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek a hatodik életévének betöltését követően további egy nevelési évig óvodai nevelésben
vehet részt. A kérelmet 2020. január 15. napjáig az Oktatási Hivatal online felületén (https://www.oktatas.hu) lehet
majd beadni, szülői indokolással és a szükséges iratok (pl.:
szakorvosi-, óvodapedagógusi-, fejlesztőpedagógusi stb.
vélemények) becsatolásával. Az eljárás 60 napos, amelyet
lezáró döntés ellen lehetőség lesz jogorvoslatra is a határozatban megjelölt módon és határidőben.
Az Nkt. rendelkezései szerint, ha a szakértői bizottság a szülői
kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a fenti szülői kérelem benyújtására nincs szükség.
Érdemes az Oktatási Hivatal honlapjának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a törvény által biztosított határidők rövidségére tekintettel javasolt az eljárást az érintett
gyermekek szüleinek minél hamarabb írásban a fentebb
megjelölt hivatalnál kezdeményezni a szükséges iratok és
pontos elérhetőség megjelölésével.
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Szemétszállítás
az ünnepek alatt
Az FCC Magyarország Kft. tájékoztatása szerint az
ünnepek alatt nem várható változás a szemétszállítás megszokott rendjében, tehát a gyűjtési naptárban szereplő napokon történik a szállítás.

Fenyőfa elszállítás
A korábbi évekhez hasonlóan, januárban ismét ingyenesen szállítja el az FCC Magyarország Kft. a
levitézlett karácsonyfákat, melyeket az alábbi időpontokban visznek el az ingatlanok elől:
2020. január 11. Gyál-Liget (orvosi rendelő oldala),
2020. január 18. Gyál-Szőlő (Bartók iskola oldala).

25. születésnapját ünnepelte a
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola
Fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelte a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola november 15-én pénteken, a Bartók iskolában
rendezett születésnapi gálájukon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójának önkormányzati
eredményei
Gyál Város Önkormányzata által
• támogatott „A” típusú pályázatok száma:  42 db,
• támogatott „B” típusú pályázatok száma:  1 db,
• érvénytelen pályázatok száma: 
1 db.
A pályázókat írásban értesítik!

gyáli mi újság

Az ünnepségen Zabán László, a zeneiskola igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy József Elek
alpolgármester üdvözölte az intézmény eddigi tevékenységét, és beszédében elmondta, hogy az önkormányzat – ahogy eddig is – a továbbiakban is támogatni fogja működésüket. Születésnapi ajándékként
Gyál Város Önkormányzata nevében 500.000 forint
támogatást adott át a zeneiskola igazgatójának.
Az ünnepségen Tóth István, a zeneiskola korábbi
igazgatója beszédében idézte fel az elmúlt 25 év
történéseit, a megalakuláshoz vezető úttól napjainkig, majd a növendékek zenei műsora következett.
Az eseményen részt vett dr. Hrutkáné Molnár Mónika, a Monori Tankerületi Központ vezetője is.

www.gyal.hu
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A közmeghallgatáson történt
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november
29-én közmeghallgatást tartott, amelynek keretében a gyáli lakosság betekintést nyerhetett az idei évi városi fejlesztésekbe,
illetve a jövő évi tervekbe. Diera Éva, a Pénzügyi és Adóiroda
vezetője ismertette a költségvetés időarányos teljesítését. A tájékoztatóból - többek között - az is kiderült, hogy Gyál város
idén összesen mintegy 5,1 milliárd forintból gazdálkodott.
A költségvetés ismertetését követően Pápai Mihály polgármester röviden bemutatta az idei évben megvalósult és a jövőben
tervezett fejlesztéseket.

2019
A polgármester kiemelte a sportcsarnok és annak szomszédságában található 22 szobás szálloda megépítését, amely ös�szesen mintegy 2,8 milliárd forintba került. A gyermek és családközpontú szemléletet előtérbe helyezve elmondta, hogy idén is
számos olyan fejlesztést hajtottak végre, amelyek a gyáli gyermekek javát szolgálják. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
tornacsarnokát az önkormányzat mintegy 107 millió forintból
újította fel, amelynek 70%-át a Magyar Kézilabda Szövetség társasági adó felajánlásokból finanszírozta. A felújításnak köszönhetően megújultak a vizesblokkok, az öltözők a mosdók és a
szertár.
Gyál Némediszőlő részén egy új játszóteret hoztak létre, illetve
motivációs és fejlesztőjátékokat vásároltak az összes gyáli óvodába, illetve a Plukkido program is folytatódhatott. A Plukkido
egy Felelős Innováció díjas magyar tervezőcsapat, akik a gyermeknevelést segítő és a szabad levegőre csábító eszközöket
tervezett Gyálnak. A program célja a szülők és a kisgyermek
közti nézeteltérések feloldása: a játszótéri civakodás, a hazaindulás körüli nehézségek, a szülöktől való elválás, az óvodába
való reggeli ébredés, öltözés, csoportba kerülés. Megemelte a
képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretösszegét, ennek
köszönhetően több eszköz jutott az óvodai, iskolai kezdőcsomagokba és a babacsomagba is. A bemutatóból megtudhattuk,
hogy az önkormányzat sikeresen pályázik út- és járdaépítésre.
Idén a Zrínyi Miklós utca , az Árpád utca , a Temesvári utca, a
Széchenyi utca, a Jókai Mór utca és a Kacsó Pongrác utca újulhatott meg. Több gyalogátkelőhelyet alakítottak ki Gyálon, a
Vecsési út Széchenyi utca kereszteződésében, illetőleg a Vasút utcánál.
A városvezetés idén a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetett, hiszen elindult a „Szedjük össze magunkat!” kampány, amelynek része volt egy nagyszabású szemétszedési akció, illegális
szemétlerakóhelyek felszámolása, Föld napi programok szervezés és a fenntartható életmóddal és a környezettudatos gondolkodással kapcsolatos ismeretterjesztő rovat elindítása a helyi médiában. Több új hulladékgyűjtő edényt is kihelyeztek városszerte.
Idén is két alkalommal lehetősége volt a lakosságnak a nem használt gumiabroncsokat és elektronikai hulladékokat leadni, amelyet
az önkormányzat finanszírozott. A városban két helyen is kialakítottak elektromos töltőállomást. Összesen 19 műanyag kupakgyűjtő
edényzetet helyezett ki az önkormányzat a város különböző pontjaira. Befejeződik Gyál első kültéri kondi parkjának kivitelezése is.
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2020
Jövőre befejezik a kisvállalkozói park megépítését, amely a Bem
József és a Bartók Béla utca kereszteződésében helyezkedik el.
A bérleti konstrukció nagy segítségét jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem kell nagy összeget területvásárlásra fordítani.
Felújítják a Gyál vasútállomás épületét és a környezet is megszépül. Megtervezteti az önkormányzat a Víztorony és a Bartók iskola melletti parkot. A polgármester tájékoztatása szerint a volt
rendőrőrs épületének helyén egy multifunkciós idősek otthonát
építenek, amelynek terveit is 2020-ra datálják.
Zajmérést szeretnének végezni az M0-M5 autópálya mentén.
2020. január 1-től az önkormányzat átvállalja a 65 év felettiek
szemétszállítási díját. Bevezetik a gyáli általános iskolákban a
KRESZ oktatást, fekvőrendőröket és további gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki városszerte. A gyáli iskolakezdési programot kiterjesztik az 1-8. osztályosok részére, amelynek köszönhetően minden gyáli általános iskolás ingyenesen kapja meg a
tanszereket.

A közmeghallgatáson felmerülő közérdekű
kérdések
Egy helyi lakos véleménye szerint a választások tisztasága megkérdőjelezhető volt, értetlenségét fejezte ki a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság feladatai és tagjainak díjazása miatt, és sérelmezte a lakókörnyezetében található
lőtér működésélt, valamint az M0 autóút zajvédő falának hiányát.
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző válaszából kiderült, hogy helyben a választás a választási bizottságok munkájának köszönhetően a törvényeknek megfelelő módon zajlott le, a választáson
és az azt követő napokban sem érkezett annak tisztaságát kétségbe vonó jelzés az illetékes szervekhez. A polgármester a feltett kérdésre azt válaszolta, hogy jövőre tervezik a zajmérést
M0-M5-ös autópálya mentén.
Egy másik lakos a zöldhulladék szállítás megkezdésének és befejezésének csúsztatását kérte, illetve felvetődött a szelektív
gyűjtésre szolgáló edények gyakoribb ürítésének kérdése, amelyekre a polgármester azt ígérte, hogy utánajár a módosítás
lehetőségének.
Többen is megjegyezték, hogy a helyi egészségügy fejlesztése
szükséges, mivel hosszú a várakozási idő egyes szakrendeléseknél, illetve nagy a zsúfoltság a laborvizsgálatoknál.
A Városi Egészségügyi Központ vezetője, Dr. Molnár Andor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy folyamatosan keresnek dolgozókat az intézménybe, de a jelenlegi munkaerőhiány a városban is
megmutatkozik.
Egy lakos megjegyezte, hogy korábban volt szó a Víztorony és
a Bartók iskola melletti terület közösségi tervezéssel történő
megtervezésére. Érdeklődött, hogy mikorra várható és valóban
lesz-e közösségi tervezés. A polgármester elmondta, hogy a tervező kiválasztására szolgáló pályázatot már kiírták, jövőre kezdődhet a közösségi tervezés.

gyáli mi újság

Tegyék, amit a szív diktál!
Aki nyitott szemmel és „szívvel” jár a városban, nem
kerülheti el azt a színes kupakokkal teli alkotást,
amely méltán hirdeti, hogy mennyi szeretet, gondoskodás, segíteni akarás van az itt élőkben.
Kezdjük az elején. Idén a Gyáli Önkéntes Szemétszedők (GYÖSZ) megkereste az önkormányzatot azzal
a céllal, hogy műanyag kupakok gyűjtésére alkalmas „ládát” szeretnének elhelyezni a város különböző pontjain segítve ezzel a rászoruló helyi családokat. Májusban az önkormányzat a kérésnek eleget
téve összesen 15 közintézménybe helyezett el kupakgyűjtőket, amelyeket a GYÖSZ folyamatosan
működtet, hiszen vállalták, hogy rendszeresen járják a helyszíneket és begyűjtik a kupakokat, majd a
rászoruló családokhoz eljuttatják az adományokat.
A nyár végén egy helyi lakos, Galicza András Imre
díszműkovács felajánlotta, hogy a meglévő papírból
készült kupakgyűjtők mellé egy különleges fémből
készült alkotással gyarapítja a kezdeményezést. „Gyál
szívét” a piactéren, a Vak Bottyán utcában állították
fel, amelyet az alkotó, valamint Pápai Mihály polgármester, illetve a GYÖSZ elnöke, Cséfai Nikolett, valamint a GYÖSZ egyik tagja Balázs Marianna avattak fel.
Az itt lakók körében hamar népszerű lett Galicza András Imre alkotása, ami a gyáliak összetartását is jelzi.
Alapvetően Dániából indult a kupakgyűjtőszívkezdeményezés, amelynek révén két, fontos célt is

www.gyal.hu

támogatnak mindazok, akik az általuk összegyűjtött
kupakokat elhelyezik ebben a gyűjtőben. Ezek a kupakok már nem gyarapítják a kommunális hulladék
mennyiségét, hanem óvják a környezetünket azáltal,
hogy bekerülnek az újrahasznosítási körbe, miközben jó ügyeket is szolgálnak. A kupakokért kapott
pénzt ugyanis rendre karitatív célokra ajánlják fel a
gyűjtők. Éljenek a lehetőséggel!
Kupakgyűjtő helyszínek Gyálon:
• Gyáli Bóbita Bölcsőde (Klapka György u. 7.)
• Gyáli Liliom Óvoda (Liliom u. 13-15.)
• Gyáli Tátika Óvoda (Klapka György u. 5.) és (Bartók Béla u. 52.)
• Gyáli Tulipán Óvoda (Tulipán u. 23.)
• Gyáli Ady Endre Általános Iskola (Ady Endre u. 20.)
• Gyáli Bartók Béla Általános Iskola (Bartók Béla u. 75.)
• Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola (Kossuth Lajos u. 52.)
• ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskola (Erdősor u. 65.)
• Szent József Idősek Klubja (Petőfi Sándor u. 16.)
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Kőrösi út 118-120.)
• Kertváros Szociális Központ (Rákóczi Ferenc u. 44.)
• Városi Egészségügyi Központ (József Attila u. 1.)
• Gyáli Rendőrőrs (Kisfaludy Sándor u. 1.)
• Gyáli Polgármesteri Hivatal (Kőrösi út 112-114.)
• Gyáli Posta (Ady Endre u. 1-3.)
• Kaméleon Szépészeti Szalon (Brassói u. 5.)
• Tuja ABC (Báthory u. 50.)
• Animona Üzletház - Barkács bolt (Kőrösi út 13.)
• Magic GSM (Kőrösi út 82.)

7

Közérdekű Közbiztonság

Felhívás

Hivatal

Állatvédelem

Vallás

Környezetünk

Hirdetés

Felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2019.
(VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 014/31 és a 014/30 hrsz.-ú ingatlanokra
vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a
szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál
014/31 és 014/30 hrsz.-ú területre vonatkozóan
• az építési paraméterek kialakítása a 014/31 és 014/30 területre
vonatkozóan a Gksz-2 építési övezet paraméterei szerint
• közlekedési kapcsolatok lehetőségének vizsgálata
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja
alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében,
a fejlesztést érintő Gyál 014/31 és a 014/30 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;
4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII.
tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet
1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a
PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és
Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Agro-Largo Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-vel, mint költségviselővel
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve,
a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA partnerségi egyeztetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a Gyáli Mi Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak
után
A partnerségi egyeztetési eljárás tervanyagát teljes egészében a
település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megtekinthető 2019. december 10-től a www.gyal.hu/hirdetmenyek
menüpont alatt.
A lakossági fórum időpontja: 2020. január 08. napja 9.00 óra.
A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig
írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Közélet

Szabadidő

Sport

Oktatás

KERTváros

Civil
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Anyakönyv

Jó hír az időseknek!
A gyáli városvezetés kiemelt feladatának tartja a
városban élő családok támogatását, ezért az önkormányzat az utóbbi években számos olyan intézkedést hozott, melyek még inkább segítenek abban, hogy az itt élők valóban otthonuknak tekintsék
Gyált. Ilyen intézkedés volt a Gyáli Élet Program bevezetése, amely a friss házasokat 50.000 forinttal,
az újszülött gyermekek családjait babacsomaggal,
az ovit és iskolát kezdő gyermekeknek kezdőcsomaggal, vagy éppen az idősek (70. életévüket betöltött személyek) szemétszállítási díjának átvállalásával támogatja az önkormányzat.
Ezutóbbiról a képviselő-testület legutóbbi ülésén
úgy döntöttek, hogy 2020. január 1-től minden 65.
életévét betöltött gyáli lakos szemétszállítási díját álvállalja az önkormányzat az alábbi feltételek
esetén:
• 65 éves kort betöltött,
• egyedül, vagy legfeljebb házastárssal Gyálon
élő (tehát, ha a gyereke is ott lakik, akkor már
nem jár),
• 60, 110, vagy 120 l-es hulladékgyűjtő edényt
vesznek igénybe,
• kérelemre indul az eljárás (sokan azt hiszik,
hogy automatikusan megkapják).
A mentességre jogosító feltételek meglétét a népesség-nyilvántartás adatai alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
Amennyiben Ön, illetve ismerőse részesülhet a
kedvezményben, kérjük, keressék a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját.

Tájékoztatás rendeletmódosításokról
2019. november 28-i ülésnapján fogadta el Gyál Város
Képviselő-testülete a következő helyi önkormányzati rendeletek módosítására irányuló jogszabályokat:
1. A helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 3/2011.
(II.01.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít városunk területén bevezetett súlykorlátozás alóli felmentésre. A behajtási engedély vagy határozott időre (egy
naptári évre) adható, vagy eseti, egy alkalommal történő
behajtásra ad lehetőséget. Az eseti behajtási engedély kiállításának a ügyintézési ideje 8 nap, azonban a rendelet
lehetőséget ad 3 napon belüli, illetőleg azonnali kiállításra is. Az azonnali kiállítás a rendelet értelmében eddig 6
órán belüli kiadást jelentett. De mivel azonnali engedélyre a kérelmező ügyfélnek nem 6 órán belül, hanem a kérelem előterjesztésének napján van szüksége, a rendeletmódosítás szerint 2019. december 1. napjától azonnali a
kiállítás, ha arra a kérelem benyújtásának napján kerül sor.
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2. A települési szilárd hulladék kezelését szabályozó
7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet szerint eddig az
önkormányzat kérelemre mentességet biztosított a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 70. életévüket betöltött, egyedül vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy
120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. A rendeletmódosítás értelmében 2020. január 1-ét követően ez
a kedvezmény azonos feltételek mellett a 65. életévüket
betöltött ügyfeleket illeti majd meg, továbbra is erre irányuló kérelem alapján. (Cikkünk a 9. oldalon.)
3. A házasságkötést és az ezzel összefüggő eljárást szabályozó 19/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet több
jogkövetkezményt is fűz a házasság hivatali munkaidőn
kívül történő megkötéséhez. Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők hivatali munkaideje törzsidőből és peremidőből áll, a pe-

gyáli mi újság

remidő alatti munkavégzés pedig a köztisztviselő egyéni
belátásától függ, hivatali munkaidőn 2019. december 1.
napját követően a köztisztviselőre irányadó törzsidőt kell
érteni.
4. A szociális ellátásokat szabályozó 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet, továbbá a Gyáli Élet Programról
szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet az egyes
támogatási formák nyújtásához előírt feltételeket tételesen meghatározza. A most elfogadott jogszabály szerint
2020. január 1. napjától a hatáskör címzettjének kivételes
méltánylást érdemlő esetben lehetősége lesz a rendeletben rögzített feltételektől eltérni. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai ugyancsak
2020. január 1. napjától kis mértékben emelkednek, a
pontos összegek városunk honlapján megtekinthetők.
5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet

www.gyal.hu

a Képviselő-testület működését szabályozza. Ennek módosítása során több pontosításra sor került, illetve határidőt kapott a képviselő-testületi meghívók, jegyzőkönyvek önkormányzati honlapon való megjelenése. Szintén
bekerült a helyi rendeletbe, hogy a képviselők által leadott vagyonnyilatkozatok közérdekből nyilvános részét
a beadást követő öt napon belül közzé kell tenni a www.
gyal.hu weboldalon.
6. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat
és intézményeinek 2019. évi tervezett bevételeit és kiadásait veszi számba. A költségvetés tervezésekor még nem
ismert, év közben kapott támogatások, a ténylegesen befolyt bevételek és teljesített kiadások tükrében az eredeti
előirányzatokon a változások, átcsoportosítások átvezetése szükséges. A költségvetési évben az előirányzatok második alkalommal történő módosítása valósult meg.
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Eladó telek Gyálon
Gyál Város Önkormányzata versenyfelhívás alapján értékesítésre
bocsátja a tulajdonában lévő alábbi beépítetlen, belterületi építési telket:

A bánatpénz megfizetése esetén az ajánlattevő a bánatpénz megfizetésekor jelölje meg az „Gyál Egressy utca 96-98. - bánatpénz ”
hivatkozást.

Gyál, Egressy utca 96-98. szám alatti, 1740/4 hrsz.-ú, 1884 m2
területű „kivett beépítetlen terület”
művelési ágú ingatlant
minimum nettó: 13. 385.827-Ft (bruttó: 17.000.000.-Ft)
vételáron, mely egy összegben fizetendő.

A befizetett bánatpénzt az Önkormányzat visszafizeti:
• a nem nyertes ajánlattevők részére az eredményhirdetés napját
követő 8 munkanapon belül
• amennyiben ajánlattevő az ajánlat leadási határideje előtt ajánlatát visszavonja, a visszavonást követő 8 munkanapon belül.

A vételár tartalmazza az egy egységre vonatkozó víz- és csatornaközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is.

Nem jár vissza bánatpénz:
• az ajánlattevőnek, ha az ingatlanra az adásvételi szerződés létrejön és a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül,
• az ajánlattevőnek, ha a szerződés megkötése neki felróható, vagy
az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg, vagy a vételárat
határidőn belül nem fizeti meg.

Az ingatlanra ajánlat tehető a felhívás mellékletét képező kérelem
2020. január 14-ig (kedd) 14 óráig a Gyáli Polgármesteri Hivatal
115. számú irodájában (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.) zárt borítékban történő benyújtásával. Az ajánlatok felbontására 2020. január
14-ig (kedd) 14 órakor kerül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal 119.
számú emeleti tárgyalójában.
Az ajánlattevőnek az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
A versenyfelhívás 1. sz. mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltése és egy eredeti példányának a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz
(2360, Gyál, Kőrösi út 112-114., 115. iroda) történő eljuttatása, melyhez az alábbi iratokat szükséges mellékelni egy eredeti példányban:
• Jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolati példányát, vagy a cégbíróság által érkeztetett és lajstromszámmal ellátott cégbejegyzés (változás bejegyzés) iránti kérelem másolati
példányát és a társaság képviseletét ellátó vezető tisztségviselő
aláírási címpéldányának másolati példányát.
• nem gazdasági társaság jogi személy esetén a regisztrációt végző hatóság nyilvántartásba vételéről szóló végzés másolati példányát és a képviselő aláírási címpéldányának másolati példányát.
• egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolati
példányát,
• magánszemély esetén a személyi igazolvány és lakcímkártya másolati példányát,
• külföldi ajánlattevő köteles az előző pontokban megjelölt iratok
hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtani.
Az ajánlat érvényességéhez szükséges 300.000,- Ft összegű bánatpénz – mely szerződéskötés esetén az ingatlan vételárába beszámításra kerül – megfizetése készpénzben vagy átutalással az Önkormányzat számlavezető bankjánál, az Erste Bank Hungary Zrt-nél
vezetett 11600006-00000000-21616404 számú bankszámlára.
A bánatpénz akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha
annak összege legkésőbb az ajánlat benyújtásának időpontjáig
a Gyáli Polgármesteri Hivatalban lekért bankszámla kivonat tanúsága szerint az Önkormányzat fent megjelölt bankszámláján
jóváírásra került.
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Amennyiben az ingatlanra a megadott határidőig több érvényes
ajánlat érkezik, úgy a legmagasabb vételárat ajánló a nyertes ajánlattevő. Amennyiben a legmagasabb vételáron több, azonos összegű érvényes ajánlat érkezik, úgy az ajánlatok bontása után azonnal
megtartott versenytárgyaláson legmagasabb vételárat kínáló lesz
a nyertes ajánlattevő. A versenytárgyaláson kizárólag az azonos
összegű legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevők vehetnek részt.
Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni. Ha a rendelkezésre álló 15 napon belül nem írja alá az
adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevő, úgy az Önkormányzat
jogosult a második legmagasabb árat ajánló ajánlattevővel szerződést kötni az erről való kiértesítéstől számított 15 napon belül.
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„Tét a jövőm!” iskolabörze
immár hetedik alkalommal
Hetedik alkalommal rendezték a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban a „Tét
a jövőm!” elnevezésű iskolabörzét. A rendezvén�nyel a pályaválasztás előtt álló gyáli nyolcadik osztályos diákoknak szeretne segítséget nyújtani az
önkormányzat életük egyik legmeghatározóbb
döntésében.
A börzét Nagy József Elek alpolgármester nyitotta
meg, majd Szabó Janka pszichológus „A továbbtanulás lelki oldalai, eredményes pályaválasztás”
címmel tartott előadást. Őt Cserteg István, a Peron Music Alapítvány programkoordinátora, pályaorientációs szakember követte, „Sikeres továbbtanulás a gyakorlatban” című előadásával.
Az idei börzén 11 középiskola képviseltette magát,
akik standjukon mutatták be iskolájuk főbb profilját, illetve a nyolcadikosok kérdéseiket is feltehették a középiskolás diákoknak és tanároknak.
A pályaválasztás nem könnyű döntés, de az immár
hetedik éve megrendezett iskolabörze segítségével a továbbtanulás előtt állók talán könnyebben
kiigazodnak az oktatási intézmények által kínált
szakok és lehetőségek között.

Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanra vonatkozóan
a Magyar Államnak elővásárlási joga van az ingatlanra, így az adásvételi szerződés akkor lép hatályba, ha az Állam nem él ezen jogával. A vételár megfizetése egy összegben, a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül esedékes.
Az ingatlan Gyál kissé periférikus részén fekvő üres, beépítetlen,
bekerítetlen, elhanyagolt állapotú, közművesítetlen, Lke-1 kertvárosias lakóövezetbe sorolt, keskeny, hosszú építési telek, amelyre a
hatályos szabályok alapján két lakás építhető.
Az ingatlannal és az értékesítéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kiss István irodavezetőtől a 29/540-957-es telefonszámon, a kiss.istvan@gyal.hu e-mail címen vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatal 115. sz. irodájában 2019. december 2.-tól ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-15.30. szerda: 12.30-17.45. csütörtök: 8.00-12.00 óráig).
Jelen felhívás melléklete az ingatlan tulajdoni lapja, térképkivonata,
illetve a benyújtandó kérelem nyomtatvány.
Gyál Város Önkormányzata

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Az év utánpótlás játékosának
választotta a Fradi
Ismét egy gyáli tehetséges sportolót szeretnénk bemutatni, ezúttal a labdarúgás világából. Ő
Kovács Patrik, aki 2005-ben született és 2015 óta a Ferencváros játékosa. Fiatal kora ellenére
is meghatározó tagja az U16-os
csapatnak és saját korosztályos
válogatottjának. A Ferencvároshoz, valamint a játékhoz való
hozzáállásának és a nyújtott teljesítményének köszönhetően az
utánpótlás edzők az év játékosának választották.
Patrik október 19-én vehette
át az Albert Flórián Labdarúgó
Utánpótlás- és Sportalapítvány

A szociális munka napja Gyálon
A szociális munka napján, azaz november 12-én a
Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében ünnepelték a szociális ágazatban dolgozókat, azokat
a szakembereket, akik az év minden napján segítik, gondozzák az arra rászorulókat. Az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és a nehézségekkel
küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen.
A rendezvényen Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, valamint Dócziné Pallagi Ágnes, a Kertváros Szociális Központ vezetője köszöntötte a
megjelenteket.
A Kertváros Szociális Központot a „Kertváros”
Önkormányzati Társulásban résztvevő önkormányzatok 2008. január 1-jén közösen hozták létre azzal a céllal, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben rögzített szociális ellátási
formákat biztosítsa.

Mesélj egy kicsit magadról Patrik, hova jártál általános iskolába, és jelenleg hol tanulsz?
Jelenleg itt, Gyálon élek a családommal. Általuk már egészen
korán megismerkedtem és meg
is barátkoztam a focival. Az első
csapatom a Gyáli Lurkó SE volt,
ahová 2010-ben, 4 és fél évesen kerültem. Egy évvel később,
2011-ben már az akkori iskolám
focicsapatához, a Gloriett SE-hez

igazoltam. 2015-től pedig már a
Ferencvárosi TC kötelékéhez tartozom, ahol jelenleg az U16-os
csapatot erősítem. Innen sikerült bemutatkoznom az U15-ös,
illetve az U16-os válogatottban
is. Középiskolás tanulmányaimat
idén a BGSC Szent István Közgazdasági Szakgimnázium sport
tagozatán kezdtem meg.
Milyen érzés volt átvenni a díjat, mit jelent számodra a
kitüntetés?
Először is nagyon meglepődtem,
hogy az FTC edzői engem találtak az elmúlt idény legjobb játékosának. Nagy öröm, boldogság
és büszkeség volt számomra ez
a díj, főleg, hogy a „Császár” fiától, Ifj. Albert Flóriántól vehettem
át a díjat. Hozzátenném, hogy a
csapattársaim és az edzőim nélkül, ezt biztosan nem érhettem
volna el, ezért hatalmas köszönettel tartozom nekik. Illetve a
családomnak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen folyamatosan támogattak és támogatnak a
karrieremben. Nagy dicsőség ez
a díj számomra, hiszen az ilyen kitüntetések jelzik azt, hogy a rengeteg munka és befektetett idő
bizony megtérült. Továbbá ez
egy óriási lépcsőfok a profi karrierem felé, szóval nincs megállás!
Hogyan tovább? Mik a céljaid?
Jövőbeli terveim közé tartozik
az, hogy a csapatommal folyamatosan jól teljesítsek a bajnokságban és megszilárdítsam a válogatottsági tagságomat, illetve
természetesen a fejlődés is nagy
célom, hogy akár már 16 évesen
külföldön is helyt tudjak állni.

A Kertváros Szociális Központ feladatai közé tartozik a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, valamint a
gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk a céljaidhoz!

Köszönet áldozatos munkájukért!
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különdíját, a derbi kezdősípszóját megelőzően. Az elismerést
Albert Flórián adta át.

gyáli mi újság
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Megnyílt az Ady Center
November 21-én, hivatalosan is átadták az Ady Centert, Gyál legújabb üzletközpontját. Az átadó ünnepségen részt vettek Gyál város, a beruházó cég, a kivitelező, illetve az üzletek képviselői. A nemzeti színű szalagot
Ifj. Rubóczky József, a Három Profit Kft. ügyvezetője,
Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kereskedelmi
Kft. vezérigazgatója és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere vágta át szimbolikusan átadva ezzel a lakosság
részére a létesítményt.
Ahogyan korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, idén
február 18-án felújítás miatt ideiglenesen bezárt az Ady
Endre utcai CBA üzlet, hogy annak helyén egy új üzletházat hozzanak létre. A létesítményben a tervek szerint
helyet kapott egy SPAR élelmiszerüzlet, egy Nemzeti
Dohánybolt, illetve egy DM és egy Pepco üzlet.
Az új, modern üzletház az Ady Center nevet viseli, amely
összesen 1.200 négyzetméteres alapterületen foglal helyet. Az üzletkomplexumhoz 70 db parkolóhely nyújt kényelmes parkolási lehetőséget a vásárlóknak, illetve több
kerékpártároló, amely 14 db bicikli tárolására biztosít lehetőséget. A beruházás bekerülési költsége mintegy 600
millió forint volt, amellyel 20 új munkahely is létesült.
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A mai Ady Cen
ter helyén álló
ABC kisáruház
ma már történ
elem

Anyakönyv
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finomat, olcsón, gyorsan

G E SZ TE N Y E K R É M LE VE S

Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók 4 személyre:
•
•
•
•
•
•
•

Téli síkosságmentesítés
A tél beálltával számítani kell arra, hogy – várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló
jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák.
Ez feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak, hiszen az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosságmentesítése az ő feladatuk.
A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy
az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt
jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy
a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek,
az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek.
Gyál város közterület-felügyeletének munkatársai
az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosságmentesítését.
Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják a figyelmet az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges
következményeire.
Gyál Város Önkormányzatának a köztisztaság
fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése értelmében a közterületek tisztán tartásáról, télen
a síkosság elleni védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gon-
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7 dl tej
2 ek. cukor
1 csomag vaníliás puding
30 dkg főtt gesztenye
40 ml rum
1 csipet só
1 dl tejszín

1 dl tejben elkeverjük a cukrot és a pudingport. A maradék tejet felforraljuk, hozzáöntjük a pudingos keveréket, beletesszük a gesztenyét, a rumot, a sót és 20
percen át főzzük.
Végül hozzáöntjük a tejszínt, felforraljuk és
botmixerrel pürésítjük. Akinek nem elég édes, tehet
még hozzá cukrot, vagy mézet.
Sült gesztenyével megszórva tálaljuk.

2020-ban is!
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében
Gyálon, az Arany János Közösségi Házban

2020. január 18-án,
szombaton 15 órakor
Fellépnek: Lukács Katica
vendég énekes és a dalkör énekesei
Zene: Pálkerti Zsuzsanna dalszerző,
előadóművész
Művészeti vezető: Kovács Böske
Műsorvezető: Kovács Istvánné
Szünetben támogató TOMBOLA
Műsor alatt végig táncolási lehetőség!

doskodni. E rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a
járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban
alkalmazható.
Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a
síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében.
Gyál Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: KER) 7.
§ (1) bekezdése szerint a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben
foglalt előírásokat meg kell tartani.
Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak bármelyikét megszegi, vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja, a
KER. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szankcionálható, bírságolható.
Kérünk mindenkit, hogy kötelezettségeinek betartásával segítse a város járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból
adódó, olykor súlyos balesetek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
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SZÍVmelengető

Egy ünnep a mennyről
Minden karácsonyt szeretnénk tökéletesre tervezni
és tökéletesen megünnepelni. Akár tudatosan, akár
tudattalanul, de vágyunk arra, hogy belekóstoljunk
a mennybe. Még az is, aki nem hisz benne. Apropó
menny. Egyáltalán hihetünk benne? Ha feltesszük a
kérdést, hogy ha lenne menny, az milyen lenne, akkor a következő szavak jutnak eszünkbe: békesség,
nyugalom, szeretet, jólét és gazdagság. Mindezek
félelem, fájdalom, sírás és veszteségek nélkül. Ha
egy szerettünk meghal, akkor szeretnénk azt hinni,
hogy a mennybe került. Mégis ellentmondásosak
az érzéseink a mennyel kapcsolatban. Miközben a
legtökéletesebb helynek gondoljuk, mégis elutasítjuk ezt a tökéletességet és inkább hisszük mesének, mint valóságnak.
Az Építész azt mondja Neonak a Mátrixban: „Az
első Mátrix, amit terveztem, mondanom sem kell tökéletes volt. Művészi. Tiszta. Monumentális mű volt
és monumentális kudarc. Ma már tudom, hogy az
emberi lényeket egyöntetűen jellemző tökéletlen-

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Dec. 23. 6.00 roráté mise
Dec. 24. 24.00 Szenteste - éjféli szentmise
Dec. 25. 10.00 és 18.00 szentmisék
Dec. 26. 9.30 Szentmise Szent István vértanú ünnepén
Dec. 27. 18.00 szentmise borszenteléssel, mise után a
nagyteremben borozgatás, beszélgetés
Dec. 31. 18.00 Év végi hálaadó szentmise
Jan. 1. 10.00 és 18.00 Újévi szentmise,
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
Január 6. 18.00 Vízkereszt, (parancsolt ünnep), szentmise
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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ség miatt nem volt használható.” A tökéletlen nem
tudta befogadni a tökéletest, ezért fellázadt ellene.
Vágyunk a tökéletes után mégis lázadunk ellene.
Egész egyszerűen felfoghatatlan a számunkra. Felfoghatatlanságában is hihetetlen és ijesztő ez a tökéletesség. Nem is vagyunk rá alkalmasak. A Mindenható azonban képessé és alkalmassá akar tenni
bennünket erre a romlatlan és tökéletes boldogságra, amiben a ránk, emberekre „egyöntetűen jellemző tökéletlenség” nem utasítja el a tökéletes és harmonikus boldogságot.
Eljött értünk a mennyből emberként. Érkezését
mennyei angyalok hirdették, pásztorok és pogány
bölcsek ünnepelték. Elhozta a jó hírt: Elközelített
az Isten országa és lehetségessé vált számunkra a menny Jézus útján. Kívánok minden olvasónak
olyan áldott karácsonyt, amelyben odatalál Jézushoz és úgy tud belekóstolni a mennybe, hogy elindul a tökéletesség felé vezető úton.
Gyimóthy Zsolt

Gyáli Református
Templom
Dec. 24. 17.00 családi ünnepkezdő istentisztelet
Dec. 25. 8.00 és 10.00 ünnepi istentisztelet
úrvacsorával
Dec. 26. 10.00 ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Dec. 29. 10.00 úrnapi istentisztelet
Dec. 31. 18.00 év végi hálaadó istentisztelet
Jan 1. 10.00 új évi ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531
Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

Egy országos és egy nemzetközi
versenyen a Sanbon SE
Októberben Muzslán került megrendezésre egy
nagy nemzetközi Kyokushin Karate bajnokság,
ahol a Sanbon SE versenyzői is összemérték tudásukat ellenfeleikkel.
A Sanbon Sportegyesület mind az öt harcosa
éremmel térhetett haza.
Első helyen végzett Saláta Márk és Kovácsné Szalai Annamária.
Ezüstérmet gyűjtött be apa és fia, Poroszkai József
és ifjabb Poroszkai József.
Harmadik helyet szerzett Kovács Milán.

A siker tovább folytatódhatott, ugyanis november
9-én Cegléden Országos Kata (formagyakorlat) bajnokságot rendezett az I.K.O. Kyokushinkai Karate
Stílusszervezet, amelyen hét versenyzőből mindenki dobogón végzett a következő eredményekkel:
• Saláta Márk 1. hely,
• Poroszkai József 1. hely,
• Boldizsár Csaba 2. hely,
• ifjabb Poroszkai József 2. hely,
• Palásti Csaba 2. hely,
• Kovácsné Szalai Annamária 3. hely,
• Kovács Milán 4. hely.

Az egyesület szeretettel várja az érdeklődőket az edzéseken:
Ambrus György 3. dan – edző, Tel.: 06-70 554 0738, Honlap: www.karate-gyal.eu

www.gyal.hu
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LACI bácsi kerti tanácsai
A fagy elleni védekezés
Menhely
vagy
gyepmesteri
telep?
Legújabb cikkünkben egy gyakori tévedéssel kapcsolatban szeretnénk felvilágosítást nyújtani kedves olvasóinknak. Tevékenységünk során sokszor találkozunk azzal,
hogy az emberek nem tudják mi a különbség a gyepmesteri telep és az állatmenhely között. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy ez nem nagy probléma, azonban ezen
ismeret hiánya kutya életeket befolyásol.

Először lássuk tehát a különbséget!
A gyepmesteri telep, vagy a köznyelvben sintértelep
önkormányzat által fenntartott szolgálat, melynek feladata a településeken kóborló, vagy a gazdáik által már
nem kívánt kutyák befogása, illetve átvétele. Finanszírozásuk közpénzből történik és elsődleges céljuk nem
állatvédelmi, hanem közegészségügyi jellegű. Az utcáról befogott kutyákat 14 napig megfigyelik, majd ezt
követően – ha nem jelentkezik értük a gazda – elaltathatják őket. A gazdák által leadott kutyák pedig azonnal altathatók.
A menhelyeket civil szervezetek tartják fenn kifejezetten állatvédelmi célból, így a menhelyeken nincs
altatás. Finanszírozásukban az állam nem vesz részt,
civilek adományaiból tartják fenn magukat. A gyepmesteri telepekkel szemben nem kötelességük az
ebek átvétele.

Miért fontos, hogy állatvédelemmel nem
foglalkozó emberként is ismerjük a fő
különbséget?
Azért, mert elképzelhető az a helyzet – illetve több alkalommal meg is történt -, hogy valaki segíteni szeretne egy kóborló, gazdátlan eben és a gyepmestert hívja. A jóindulat vezérli ugyan az adott személyt, bízik
abban, hogy a kutya menhelyre kerül, de sajnos nem.
Az ebrendészeti telepeken, a kutyáknak kevesebb esélye van a szabadulásra és életben maradásra, mint egy
menhelyen.
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Télen ilyenkor még folytatódik a gyümölcsfák mély
nyugalmi időszaka. A téli mély nyugalom ideje
alatt a fák életfolyamatai erősen csökkennek, mert
csak így képesek átvészelni az erősebb lehűléseket. Melegebb, napsütéses napokon azonban hozzáfoghatunk az eddig elmulasztott mechanikai
növényvédelmi munkákhoz. A szakszerű és gondos mechanikai növényvédelmi munkákkal megalapozhatjuk a következő évi termés biztonságát,
emellett a tenyészidőszak alatt megspórolhatunk
néhány növényvédő szeres kezelést is.
Az igazsághoz hozzátartozik, és árnyalja a gyepmesteri
telepekről festett képet, hogy vannak olyan telepek, melyek saját vállalásból állatvédelmi feladatot is ellátnak,
azaz az oda bekerülő kutyákat nem altatják el, illetve
igyekeznek az altatás időpontját minél tovább elodázni,
ezzel esélyt adva a kutyáknak a gazdisodásra. Ezen telepek rendszerint együttműködnek civil állatvédő szervezetekkel és együtt tesznek a gazdátlan kutyákért.
Szerencsére városunk állategészségügyi telepe is ezen
gyepmesteri telepek sorát erősíti. Hosszú évek óta nem
volt már altatás a gyáli gyepmesteri telepen, az ebrendész
együttműködik mindkét gyáli állatvédelmi szervezettel,
az önkormányzat pedig szintén segítséget nyújt abban,
hogy ez az állatvédelmi szemlélet fenntartható legyen.
Gyálon tehát – ha segíteni próbálunk egy kóborló eben
– bizalommal hívhatjuk az ebrendészt, azonban máshol
járva, először tájékozódjunk, hogy milyen telepre fog a
kutya kerülni, mivel akaratlanul is a halálát okozhatjuk.
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.

Ezek során: vágjuk le és semmisítsük meg a lomb
nélküli fákon télen jól látható moníliás gyümölcs
múmiákat, ne felejtsük el a föld alól is összegyűjteni azokat. Ez azért nagyon fontos, mert tavas�szal ezeken képződnek a gomba szaporítóképletei,
a konídiumok, amelyek a gyümölcsfák (meggy, kajszibarack, szilva) virágait fertőzik meg. A metszés
alkalmával pedig távolítsuk el a kórokozóval fertőzött száraz és rákos ágrészeket 5-6 cm-nyi egészséges résszel együtt. A fertőzött gyümölcsök és
levelek megsemmisítésével a kémiai védelem hatékonysága jelentősen fokozható. Gondoskodjunk
a friss sebek gyors lezárásáról sebkezelő anyaggal
(pl. Fagél, Biocera, Fadoktor, Vulneron).

Mésszel a fagy ellen
A fagykárok ellen még a tél beállta előtt kenjük be
a fák törzsét 5-7%-os mésztejjel. A fehér szín megakadályozza a törzs ellentétes oldalainak egyenlőtlen felmelegedését, és így a törzsön kisebb
valószínűséggel alakulnak ki mikrorepedések,
fagylécek vagy fagyfoltok. A már keletkezett
fagysebek gyógyítására vágjuk ki éles késsel az

elhalt fás részeket, majd vágjuk simára a seb felületét. Gondosan zárjuk le sebkezelő anyaggal (pl.
Fagéllel) és ha szükséges, újítsuk fel a réteget a
seb teljes beforrásáig. A gyümölcsfák közül a kajszi- és őszibarackfák különösen nehezen viselik el
a nagy hőmérsékleti ingadozásokat, aminek következtében a törzsön fagyrepedések keletkeznek. Ezek a sebek az évek során egyre mélyülnek
és felületükön gyakran mézgacseppek jelennek meg. Ezeket a sebeket feltétlenül kezelnünk
kell. A mésztejet ecsettel, meszelővel kenhetjük a
fák törzsére és vastagabb ágaira, de használhatunk szóróberendezést is. Csak száraz, fagymentes időben meszeljünk, hogy az oldat az esetleges fagyos éjszaka beállta, illetve eső, havas eső
érkezése előtt legalább egy órával száraz legyen.
A meszelés hatására a fák valamivel később hajtanak ki, illetve később indul a virágzás és így lehet, hogy elkerülik a váratlan fagyokat. Telepítéskor kerüljük a mély fekvésű, vízállásos, fagyzugos
területeket. A gyümölcsfák közül például az őszibarackot fagyzugos területre nem szabad telepíteni. Ugyanis nem honos növényünk, és az esetleges fagykárnak növényvédelmi vonatkozásai is
vannak (ágelhalás, korai pusztulás).
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság
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Mindenszentek ünnepe kapcsán a temetők biztonságát 3 fő felnőtt és 5 fő ifjúsági tagozatos polgárőr
biztosította. Rendbontás nem történt.

11.06.
Az új temetőből érkezett segítségkérés, mert valaki
a sírokon kihelyezett virágokat lopkodja. A helyszínre
érkező járőreink meglepetésére egy idős hölgy volt
az elkövető, akit felszólítottak, hogy haladéktalanul
hagyja abba ezt a viselkedést. Ígéretet tett, hogy a
jövőben ilyen eset nem fog előfordulni.

11.08.
A késő esti órákban kértek segítséget egy élelmiszerbolt alkalmazottai, mert egy ittas férfi zaklatja őket, így végzéskor nem tudják elhagyni munkahelyüket. Kiérkező járőreink az iszákos személyt a
hatóság helyszínre érkezéséig visszatartották majd
további intézkedésre a rendőröknek átadták.

11.18.
A Bartók Béla utcából érkezett lakossági segítségkérés, mert a bejelentő napok óta nem látja az egyik
szomszédjában élő idős hölgyet, az udvaron pedig
nappal is világít a lámpa. Polgárőreink behatoltak a
házba, ahol szerencsére életben találták az ott lakó
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Recept

Anyakönyv

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint novemberben
3 haláleset és 12 házasságkötés történt városunkban.

hölgyet, akit - elmondása szerint - egy rokona bántalmazott, elvette a kulcsát és a telefonját is, így nem
tudott segítséget kérni. A körülmények miatt az esetnél az intézkedést a rendőrség vette át. Fontos, hogy
figyeljünk egymásra: ennél az esetnél is a figyelmes
szomszéd bejelentésén múlt, hogy a néni időben segítséghez jutott.

Házasságot kötöttek:
11.08.:
- Tóth István Tamás és Rácz Klaudia (házassági név: Tóth Klaudia).
11.16.:
- Farkas Zoltán és Kecskeméti Angéla (házassági név: Farkas Angéla),
- Oláh Attila és Györkös Ajnácska Erzsébet (házassági név: Oláh-Györkös Ajnácska Erzsébet),
- Király Tibor és Horváth Kitti (házassági név: Király-Horváth Kitti),
- Nagy János és Csáki Anita.

11.21.
Az esti órákban érkezett telefonos segítségkérés, mert a bejelentő egy idős rokona elszökött
otthonról, valószínűleg a közeli erdőbe tart. Járőreink otthonától néhány utcasaroknyi távolságban megtalálták a nénit, akit az orvosi ügyelet és a
mentők kiérkezéséig visszatartottak. Zavart viselkedése miatt a mentők kórházba szállították.

11.23.:
- Draskovics Péter és Majtényi Mariann,
- Szabó Zoltán és Sarkady Beáta Adrienn (házassági név: Szabó-Sarkady Beáta Adrienn).
11.30.:
- Berki Tibor és Andorkó Bernadett Katalin (házassági név: Berki Bernadett Katalin),
- Szabó Csaba és Czauner Nikoletta Döniz (házassági név: Szabó-Czauner Nikoletta Döniz).

11.22.
A Katasztrófavédelem riasztotta tűzoltóinkat a Kinizsi utcába, ahol a bejelentés szerint nagy men�nyiségű avart, szemetet égetnek, a környező
ingatlanokat is fegyegető módon. Kiérkező tűzoltóink a lángokat megfékezték, a tűz nem terjedt át
épületre. Fontos tudni, hogy a szemét és az avar
égetése Gyál területén minden körülmények között tilos.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Ülésezett a testület
A választásokat követő első rendes testületi ülésén, november 28-án az alábbi döntéseket hozták
a képviselők:
• elfogadták a polgármester beszámolóját és a
lejárt idejű határozatokat,
• megszavazták Pápai Mihály polgármester előterjesztését, amelynek értelmében az önkormányzat átvállalja a 65 év feletti lakosok szemétszállítási díját. (bővebben 9. oldal),
• elfogadták az önkormányzati fenntartású intézmények (bölcsőde, óvodák) szakmai munkájáról szóló beszámolót,
• bővítik a pedagógusi asszisztensi és gyógypedagógiai asszisztensi férőhelyek számát az
óvodákban,
• kiírják a „Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és
Víztorony melletti parkok tervezése” pályázati felhívást,

Civil

Anyakönyvi hírek

FEGY-napló
11.01.

KERTváros

•

folytatják a Gyáli Faültetési Programot, amelynek keretében újabb 200 db facsemete kerül
kiosztásra a lakosság körében (részletek: az újság mellékletében),
• pályázatot írnak ki a tervezett „idősotthon”
megvalósításának előkészítése érdekében,
• bővítik az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár szakemberállományát,
• döntöttek a polgármester, az önkormányzati
tulajdonú Kft-k és az önkormányzati dolgozók
jutalmazásáról.
Az elfogadott rendeletekről a 8-9. oldalon adunk
tájékoztatást.
A következő rendes testületi ülésre 2020. január
30-án kerül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyre mindenkit szeretettel vár a
képviselő-testület.

gyáli mi újság

Ingyen tanulnál nyelveket?
Itt a lehetőség!
Ingyenes idegen nyelvi képzés indul az ÉRDI SZC
Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában (Gyál, Erdősor utca 65.) A pályázat célja elsődlegesen a nyelvvizsga hiányában diplomával
még nem rendelkező, államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de hallgatói jogviszonyban
már nem álló uniós polgárok államilag támogatott nyelvi képzésbe vonása a diploma átvételéhez
szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében.
Milyen választható idegen nyelvekből indul
képzés?
Angol és német nyelvből, de igény esetén további
élő nyelvekkel is bővülhet a képzési kínálat.
Milyen szintű oktatás indul nyelvenként?
A1, A2, B1, B2 szintű képzések lesznek.

Mik a jelentkezés feltételei?
A képzésre 16 és 65 év közöttiek jelentkezését várják, legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel,
lakcím kártyával igazolható budapesti vagy pest
megyei állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel.

Milyen időpontokban tartják majd a képzéseket?
A tervek szerint 120 óra lesz a képzés időtartama,
ami heti 8 tanítási órát jelent, összesen kb. 4 hónapig. A képzés esti munkarendű, középiskolásoknak
szervezett képzés esetén az intézmény saját időbeosztása szerint is lehet a 120 órát tervezni.

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?
Kizárólag online jelentkezési lap kitöltésével, amely
a
www.eotvos-gyal.sulinet.hu/newshtml/vekop.
html weboldalon érhető el.
További részletek: a 06-29/340-112 vagy a 0670/502-8755 telefonszámon.

www.gyal.hu
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Apróhirdetés
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. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
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: 0630/938-9709, 06-29/340-878.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Gyermekruhák (9-10-11 éves fiú), gyermek kerékpár 2 db
12 évesig, biztonsági gyermekülés kerékpárra, fürdőkád
leeresztős állványos stb. Hívjanak! Visszahívom Önöket.
06-30/417-2317.

Just Beauty
Szépségszalon
2360 Gyál, Kőrösi út 90.
Meglévő szolgáltatásai
mellett várja vendégeit
MASSZÁZS

(relaxációs, frissítő, izomlazító, sport)

TIBETI MÉZES MASSZÁZS
(méregtelenítő, immunerősítő,
feszültségoldó, izomlazító)

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

Bejelentkezés:
Anita (06-20/464-6329)

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.
Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves
ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.
Villanyszerelést vállalok. 06-30/377-0865.
Szereted az AVON termékeket, de nincs kitől rendelj?
Rendelj tőlem AVON-t! AVON termékek értékesítése, valamint ingyenes Tanácsadói regisztráció: Porkoláb Magdolna, avonkozmetikum@gmail.com 06-30/392-3235
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SÓDER DEPÓ
Vállaljuk szóródó
építőanyagok
(sóder, homok,
kavics, murva,
töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő
anyagok szállítását
és értékesítését.
06-30/273-8866
1m3-től
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI MUNKATÁRS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás, komissiózás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

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

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

JÖN

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 500

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• Inﬂecto és NanoVista keretekbe
a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*
*Raktári tartományon belül

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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NÁS!

DURRA
A NAGY

TŰZIJÁTÉK VÁSÁR
2019. december 28-tól 31-ig, 08-20 óra között.

ÚJRA A PENNY MARKET PARKOLÓBAN
GYÁL, Mátyás király utca - Kőrösi út sarok
(Penny Market mellett a füves területen)

TELEPEK - RAKÉTÁK - RÓMAIGYERTYÁK
JÁTÉKOS TERMÉKEK - FORGÓK - RÖPPENTYŰK
A helyszínen MEGLEPETÉS AKCIÓVAL várjuk!

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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A magyar
kultúra
napja
2020. január 21.
kedd 17.00
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
A XXIX. Gyáli Téli Tárlat
díjazott alkotóinak
csoportos kiállítása
Beszédet mond:

Nagy József Elek

alpolgármester

Gyál Város Önkormányzata:

Közművelődési Díj
adományozása
A műsorban
közreműködik:

Kalmus
Felicián
csellista

