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2018. december

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
minden Kedves Olvasónknak!
a Gyáli Mi Újság
szerkesztősége

7. oldal

Fellobbant az első
gyertya lángja városunk
adventi koszorúján

4-5. oldal

Közmeghallgatást
tartott a városvezetés
- összefoglaló

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Novák Katalin nyitotta
meg az Advent Gyálon
ünnepi programsorozatot
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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
2019. január 1-től a pénteki
Szerda: 12:30 - 17:45
ügyfélfogadási idő helyett
Péntek: 08:00 - 12:00 csütörtökön 08:00 - 12:00ig várják az ügyfeleket!
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 Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2018. dec. 17-23-ig:
 Gyál-Liget Gyógyszertár
2018. dec. 24-30-ig:
Fagyöngy Gyógyszertár
2018. dec. 31-2019. jan 6-ig: Aranyág Gyógyszertár
2019. jan. 7-13-ig:
 Gyál-Liget Gyógyszertár
2019. jan. 14-20-ig:
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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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: december 20.

Gyáli Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

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

Téli igazgatási szünet a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal a téli igazgatási szünet ideje alatt,
2018. december 27. napjától – 2018. december 28. napjáig,
valamint
2018. december 31. napján zárva tart.
Az év első ügyfélfogadási napja: 2019. január 2.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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NOVÁK KATALIN nyitotta meg az
Advent Gyálon ünnepi programsorozatot
December elsején a gyáli Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban Novák Katalin, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere nyitotta meg az Advent
Gyálon ünnepi programsorozatot. A megnyitóval hivatalosan is
kezdetét vette az a több mint 80
programból álló rendezvényfolyam, amely december 1-től december 23-ig várja a családokat,
kicsiket és nagyokat egyaránt.
A gyáli általános iskolás gyerekek körében Novák Katalin államtitkár asszony egy mesével
illusztrálta az adventi időszak várakozását, amelyet nagy érdeklődéssel figyeltek a gyerekek.
Az államtitkár asszony kiemelte az apró dolgok fontosságát,
az együtt töltött időt, a szülők,
nagyszülők, gyermekek körében töltött közös pillanatokat.
A csodát, amely körbevesz minket az adventi időszakban. Pápai
Mihály polgármester elmondta,
hogy a gyáliakat több mint 80

www.gyal.hu

rendezvényre várják, amelyek
idén még különlegesebbek az
eddigieknél. Az események között jégpálya, kirakodóvásár is
várja a helyieket. A városvezető jó szórakozást és meghitt adventi várakozást kívánt a város
lakosságának.
„A folyton múló és tovatűnő időben minden a feledés mély kútjába vész, csak azok a pillanatok
maradnak kedves emlékek, amiket a szeretteinkkel, a barátainkkal a kedves ismerőseinkkel,
egy város közösségével együtt
tölthetünk el. Gondoljon csak
bele. Mit őrzünk meg az emlékezetünkben az első barátságból, szerelemből, egy ünnepből?
Kizárólag az együtt töltött idő
emlékké vált szépsé
gére, hangulatára emlékezünk. Emiatt is
kínálunk a gyáli csa
ládoknak,
gyermekeknek, szülőknek, nagyszülőknek gazdag és tartalmas programokat a Közös Értékeink Házában.” – áll Bretus
Imre, a közösségi ház igazgatójának az eseményfolyamról írt
beharangozójában.

A programok között koncertprogramok, látványos színházi
produkciók, közös alkotó foglalkozások, a közösségi ház udvarában korcsolyapálya, a bejárat
előtt pedig kisebb kirakodóvásár várja a látogatókat. A részletes programot megtalálják a
www.gyalikozhaz.hu oldalon.
A megnyitón részt vett Erős József alpolgármester, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára.
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Összefoglaló a közmeghallgatásról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
november 30-án közmeghallgatást tartott, amelynek keretében a jelenlévők megismerhették az idei
évi városi fejlesztéseket, illetve a jövő évi terveket, továbbá az idei évi költségvetés időarányos teljesítését.
Pápai Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően Diera Éva, a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője ismertette Gyál város idei évi költségvetését. A tájékoztatóból kiderült, hogy Gyál idén
összesen 5,6 milliárd forintból gazdálkodott.
2018-ban megvalósult fejlesztések:
A költségvetés bemutatását követően Pápai Mihály
polgármester ismertette a város idei évben megvalósult és a jövőre tervezett fejlesztéseit. Az idei projektek
közül a polgármester kiemelte a sportpálya területén
végzett átfogó fejlesztést, melynek keretében 230 millió forintból újították fel a futópályát, a strandröplabda
pályát, a kosárlabdapályát, az élőfüves gyakorló- és a
nagypályát. A sportcsarnok és a hozzá tartozó szálloda
bekerülési költsége összesen 2,6 milliárd forint, melyből 800 millió forint állami támogatást nyert el a város.
A gyermek és családközpontú szemléletet előtérbe helyezve a polgármester kiemelte, hogy idén is számos
olyan fejlesztést hajtottak végre, mely a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Ilyen például a közel 500 millió forintból megépített Gyáli Tátika Óvoda épülete, melyben 12 csoportszoba, sószoba, fejlesztőszoba
is helyet kapott, illetve egy hatalmas kertet alakítottak
ki, beléptető rendszerrel, wi-fi lefedettséggel. Szintén a
gyermekeket szem előtt tartva Némediszőlőn építettek közel 6,5 millió forintból egy teljesen új játszóteret, amelyet azóta a város ezen részén élő gyermekek
használnak. Közel 1,5 millió forint értékben a Plukkido,
egy Felelős Innováció díjas magyar tervezőcsapat
és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően a gyereknevelést segítő és a szabad levegőre
csábító eszközöket telepítettek hat gyáli helyszínen.
A program célja a szülő és kisgyermek közti nézeteltérések feloldása: a játszótéri civakodás, a hazaindulás körüli nehézségek, a szülőtől való elválás, az óvodába való reggeli érkezés, öltözés, csoportba kerülés.
A polgármester elmondta, hogy idén a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a kisgyermekkel érkező ügyfelek és
gyermekeik kényelméért az épület alsó szintjén gyermekrészleget alakított ki. Szintén a játszótereket használó családok érdekében az önkormányzat napvitorlákat vásárolt és telepített azon játszóterekre, amelyek
kevésbé árnyékosak, hogy a gyerekek erős napsütésben is gondtalanul tudják élvezni a játszótér nyújtotta
lehetőségeket. Idén mintegy 260 millió forintból energetikai korszerűsítés valósult meg a Zrínyi és a Bartók
iskolában a villamosenergia-fogyasztás csökkentése
érdekében. A korszerűsítésnek köszönhetően kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet és napelemes rendszert is telepítettek a tetőre.
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A polgármester bemutatójából kiderült, hogy az önkormányzat folyamatosan pályázik útépítésre, melynek köszönhetően idén 67 millió forint értékben négy
utca is megújult, mégpedig a Gábor Áron, a Mikszáth
Kálmán, a Toldi Miklós és a Kodály Zoltán utca. A
környezettudatosság jegyében 2017-ben indították el
a polgármester kezdeményezésére a Gyáli Faültetési Programot, melynek keretében a lakosság térítésmentesen igényelhet az ingatlan előtti utcafrontra facsemetét. A kezdeményezés célja, hogy 4 év alatt
összesen 1000 db facsemetét ültessenek a városban.
A kultúra és a hagyományőrzés igen fontos szerepet
játszik a városvezetés elgondolásában, ennek érdekében az év elején Könczei Árpád koreográfus, zeneszerző és Pápai Mihály polgármester közös munkájának köszönhetően elindulhatott a néptáncoktatás
Gyálon. Az ifjúsági csoport után egy utánpótlás csoport beindítása is tervben van.
2019-re tervezett fejlesztések:
A jövő évi tervek tekintetében nagy fába vágta a fejszéjét a városvezetés, rég várt fejlesztések indulhatnak meg, amelyekről részletesen tájékoztatta
a jelenlévőket a polgármester. Bejelentette, hogy a
Postával folytat tárgyalásokat egy új épület megépítésére, amely végre korszerű környezetben szolgálhatja ki a gyáli lakosságot. Az épület tanulmányterveinek készítése folyamatban van, részleteket a
jövő év elejére ígért. A járdák állapotát illetően az
önkormányzatnak határozott elképzelése van a járdaépítés során alkalmazandó prioritásokról, amelyet
egy külsős vállalkozás által elkészített felmérés alapoz meg, mely a városban található járdák állapotáról szól. A pontos helyeket még nem határozta meg
a városvezetés, annyi bizonyos, hogy ott kezdik meg
a munkát, ahol a legsürgősebb. Az önkormányzat sikerrel pályázott egy kisvállalkozói park megépítésére, amelyen összesen 170 millió forintot nyertek.
Az önkormányzat a Bem József utca és a Bartók Béla
utca sarkán elhelyezkedő 2,5 hektáros területen szeretné kialakítani a kisvállalkozói ipari parkot. A park
egy részét az önkormányzat bérbe kívánja adni azon
helyi vállalkozásoknak, amelyek jelenleg a lakóövezeten belül találhatóak. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem kell
nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A kisvállalkozói ipari park célja a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni nem
tudó vállalkozások (például: autószerelő műhely, fényező műhely, autómosó, kisebb üzem stb.) kitelepülésének segítése, mindezek eredményeként pedig
új munkahelyek teremtése. A MÁV Zrt-vel folytatott
tárgyalások is eredményesnek mondhatók, hiszen
már tervek vannak a Gyál vasútállomás épületének
felújításáról, illetve az állomáshoz vezető út teljes
felújításáról, valamint az állomás körüli park rende-
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zéséről. A polgármester kiemelte, hogy a Gyál-felső
vasútállomás felújítása is többéves tárgyalás eredménye, számított rá, hogy ebben az esetben is elhúzódhatnak az egyeztetések. Idén is sikerült pályázati
forrást nyerni útfelújításra, amelyet csak jövőre kezdenek el. Ezúttal a Zrínyi Miklós utca, Árpád utca,
Temesvári utca (Komáromi utca – Munkácsy M. utca
között), Széchenyi utca (Vecsési utca – Mikszáth Kálmán utca között), Jókai Mór utca, Temesvári utca
(Kiskomáromi utca – Bartók Béla utca között) újulhat
meg mintegy 240 millió forintból.
Gyalogátkelőhelyek kiépítését tervezte idén az önkormányzat, amelynek köszönhetően jövőre a Vecsési
- Széchenyi sarok, Vasút utca, Ady – Széchenyi – Pesti út csomópont, illetve a Kölcsey Ferenc utca - Stromfeld A. utcánál létesítenek, illetve építenek át átkelőt.
A közmeghallgatás utolsó napirendjében a kérdések
kaptak helyet. Több téma is szóba került, többek között a városban található lőtérrel kapcsolatban, a közvilágítással, a két új park tervezéséhez kapcsolódóan,
de szó esett a mezőőri járulékról, illetve a Gyál - Vecsés bicikliútról és a két település tömegközlekedéséről. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző tájékoztatta a
lőtérről a jelenlévőket. A képviselő-testület szabályozta a lőtér nyitva tartását, korlátozták a hétköznapi és
a hétvégi nyitvatartási időt 2019. január 1-vel. A jegyző elmondta, hogy a zajkibocsátási határérték megállapításával kapcsolatos ügyet átadta a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalnak, akik illetékesei az ügynek. A közvilágítással kapcsolatos kérdésre Pápai Mihály polgármester reagált, elmondta, hogy
idén 13 új lámpatestet helyeztek ki, további 18 darabot
már megrendeltek, illetve jövőre is terveznek további 30 darabot kihelyezni. Egy hölgy kérdezte, hogy az
önkormányzat valóban közösségi tervezésben, a lakossággal közös együttműködésével kívánja megtervezni a víztorony és a Bartók iskola melletti területet.
A polgármester válaszában megnyugtatta a kérdezőt
és egyúttal jelezte, hogy továbbra is várják az ötleteket, javaslatokat, amelyeket a későbbiekben valóban
közösségi tervezésben kíván megvalósítani az önkormányzat. A Vecsés–Gyál bicikliúttal kapcsolatban
a polgármester elmondta, hogy pályázat ugyan van
bicikliút kiépítésére, azonban azok a területek, amelyeket érintene a bicikliút, nem az önkormányzat tulajdonát képezik, ráadásul Vecsés közigazgatási területén helyezkednek el. Területeket kellene kisajátítani,
amelynek óriási költsége van. A mezőőri járulék éves
összegének csökkentését javasolta egy helyi lakos,
melyre a polgármester azt válaszolta, hogy megvizsgálják a kérdést.
A nagyjából 2,5 órás esemény este 9 óra előtt ért
véget.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Olvasók!
Kedves Gyáliak!
A karácsony az év egyik legbékésebb ünnepe, amely az
elmúlt évtizedekben – sajnos
– kissé átalakult.
Már november elején karácsonyi fényekbe öltöznek a
házak, az üzletek, az utcák,
elindul a karácsonyi forgatag,
amely inkább nyüzsgő, mintsem békés, türelmes.
Van, aki lázasan igyekszik, hogy beszerezze az
ünnephez szükséges kellékeket, elkészíti az ünnepi étket, azon fáradozik, hogy minden tökéletes legyen Szentestén a család örömére. Van,
aki saját kezűleg készül, hogy örömet szerezzen.
Egy bizonyos: egy este erejéig elcsendesül a város. Ez a csend ugyan nyugodt, nem mindenkinek hoz örömöt.
Élnek közöttünk olyanok, akik a családjuktól távol kerültek, olyanok, akik egyedül élnek, olyanok, akiknek nehézségek terhelik az ünnepet.
Ha módunkban áll, tegyünk azért, hogy szebb
legyen a karácsonyuk! Lehet, hogy elég egy
mosoly, néhány kedves szó.
De ünnepeljük bárhogyan is a szentestét, a
karácsonyt gondolatban, tettekben legyünk
együtt azokkal, akiknek ebben a nyüzsgő időszakban különösen szükségük van a közösség
szeretetére! Mondjunk köszönetet mindazoknak, akik segítik életünket, munkánkat, akikre
igazán számíthatunk.
Szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak, civil szervezetnek, intézményvezetőnek, minden kedves gyáli polgárnak az év során
szívből jövő támogató és áldozatos munkáját.
Egy érdekes mese jut eszembe. Egy ember megtudja, hogy egy nagy folyó köves partján egy hatalmas vagyont érő drágakő van elrejtve. Ezentúl
életét e drágakő keresésére szenteli: egyenként
veszi fel a köveket , megtörölgeti, s amint meggyőződik arról, hogy nem drágakő a folyóba
veti. Évek telnek el így, míg egyszer kezébe akad
a keresett kincs, de a megszokott mozdulatba
belefásulva az ember nem veszi észre, és a folyóba hajítva folytatja egyhangúvá és céltalanná
vált munkáját. Karácsony közeledtével bennünk
is égetően kiált fel a gondolat: nehogy mi is elszaladjunk életünk értelme, nagy, remélt csodája
mellett anélkül, hogy észrevennénk azt. Ezekkel
a gondolatokkal kívánok Önöknek békés adventet, és meghitt karácsonyt!
Pápai Mihály
polgármester
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Fotó: Bartos Gyula (www.kormany.hu)

Közérdekű

Új magyar gyermekgyógyászati
ellátórendszer épül ki
Olyan gyermekgyógyászati ellátórendszer épül ki
Magyarországon 2020-2021-re, amely Európa számára példa lehet – közölte Kásler Miklós december
5-én. Az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: a kormány politikájának középpontjában a
család áll, a család igazi értelme pedig a gyermek.
Ezért tartja fontosnak a gyermekgyógyászati fejlesztéseket és az ellátórendszer hálózatba szervezését. A 14 milliárd forint összköltségű projekttel a
gyermektraumatológiai és gyermeksürgősségi ellátás országos ellátórendszerét építik ki Magyarországon. A központot Budapesten, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben alakítják

ki, az öt regionális alcentrum pedig Győr mellett
Pécsett, Szegeden, Debrecenben, illetve Miskolcon
működik majd.
Sérülések miatt Magyarországon évente 35 ezer
gyermek kerül kórházba, és 470 ezren szorulnak ambuláns ellátásra. A 14 milliárd forintos országos projekt során egységes szabályrendszert és protokollt
alakítanak ki a gyermeksürgősségi ellátásra. A fejlesztés a mentőszolgálattal összehangoltan működik
majd, így a súlyosan sérült gyermekek az ország bármely pontjáról 90 percen belül hozzájuthatnak az állapotuk szerint szükséges lehető legjobb ellátáshoz.
www.kormany.hu

Fellobbant az első gyertya lángja
városunk adventi koszorúján
December másodikán Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő gyújtotta meg az adventi koszorú
első gyertyáját a Gyáli Református Templomban.
Beszédében emlékeztetett minket, hogy az első
gyertya a liturgia szerint a hit szót közvetíti felénk,
azt a hitet, amivel várjuk, amivel megéljük, amivel
mindannyian átéljük azt a várakozást, aminek a beteljesülése majd december 24-én lesz.

Polgármesteri P STA
Kedves Polgármester Úr!

Tisztelt P-né!

Hálásan köszönjük lányunk 18.
születésnapjára küldött köszöntő levelét. Családi összejövetel alkalmával, ahol kézről-kézre járt,
200 km-re vitték hírét eme nemes
gesztusnak a vidéken élő rokonaink. Gyál városától már kétszer is
kapott Közművelődési Díjat. Ezek
mind jóleső érzéssel töltötték el
Őt és minket, szüleit. Szívmelengető látni, hogy a városnak fontos
a felnövekvő nemzedék. További
sikeres munkát kívánunk!
P-né

Örömmel olvastam sorait, köszönöm a kedves szavakat a képviselőtestület és a csapatunk nevében. Fontosnak tartom, hogy a helyi fiatalok komfortosan érezzék magukat a lakóhelyükön, hogy itt találják
meg a boldogulást, itt alapítsanak családot, és érezzék a megbecsülést. A tizennyolc éves gyáli fiataloknak szóló köszöntőlevél ennek a
megbecsülésnek egy formája. A jövőbeni terveim között szerepel egy
ifjúsági kutatás megvalósítása, melynek fő célja, hogy felmérje a helyi fiatalok igényeit és szokásait. Az eredmények kiértékelése után pedig kezdetét vehetné egy ifjúsági stratégia kidolgozása. Ezek ma még
tervek, de a kezdeti lépéseket már megtettük. A város Instagram oldalát is – többek között – azért indítottuk el, hogy a fiatalok által érzékelt napi problémák közvetlenül el tudjanak jutni a városvezetéshez.
Pápai Mihály
polgármester
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A gyertyagyújtást követően a Márványos együttes
koncertjével időutazásra invitálta a közönséget.

Változások a Szent József Idősek Klubjánál
Az idősek klubja működésének célja, hogy az otthonukban élő, mozgás és cselekvőképes idős embereknek lehetőséget biztosítson a napközbeni
társas kapcsolatokra, az izoláció oldására, étkezésre, valamint alapvető higiénés szükségleteik
kielégítésére. A Szent József Idősek Klubját Gyál
Város Önkormányzata és a Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat közösen működtette.

lül a Kertváros Szociális Központ biztosítja, így kézen fekvő, hogy ezen ellátást is a társulás keretei
közé vigye a városvezetés.
2018. november 12-én a Társulási Tanács összeült,
ahol a társult települések polgármesterei úgy döntöttek, hogy az idősek nappali ellátását biztosító
szolgáltatás megszervezését a Társulás keretein
belül képzelik el.

Az egyház és az önkormányzat között köttetett
ellátási szerződés 2019. január 30-án megszűnik.
A szociális alapellátások biztosítását városunkban
a „Kertváros” Önkormányzati Társulás keretein be-

Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy az idősek ellátásának a fenntartóváltás ellenére zavartalanul kell működnie tovább, és egy napig sem maradnak az idősek ellátás nélkül.

www.gyal.hu
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Az első világháború befejezésének
100. évfordulójára emlékeztek Gyálon
1918. november 11-én, délelőtt 11 órakor lépett életbe a fegyverszünet az antant és Németország képviselői között, ezzel a világháború véget ért a nyugati fronton. A XX. század első nagy világégésében
közel 10 millió katona és ugyanennyi civil vesztette életét. A háború után Angliában ez a nap lett
a nagy háborúban meghalt katonák hivatalos emléknapja. Az eseményről több országában is megemlékeznek, de ma már nem csak az első világháborús halottakról, hanem a különböző háborúkban
életüket vesztett katonákról is.
Az első világháborúban elesett katonákra emlékeztek november 9-én Gyálon. Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselő, a Gyál Kertváros Polgári Kör
elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Farkas Évi
színművész előadása után Babák László Mátyás, a
Gyáli Járási Hivatal vezetője tartott ünnepi beszédet. Beszédét a következő gondolatokkal zárta:

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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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

„1918. 11. 11-én, 11 óra 11 perckor Európában elhallgattak a fegyverek. De az első világháború akkor
ér majd mentálisan is véget, ha nekünk, ma élő
nemzedéknek lesz kellő bölcsességünk és erőnk
kimászni jelképes lövészárkainkból, keleten, nyugaton, északon és délen egyaránt. Ha megértjük,
hogy mások elszegényítése nem lehet senki jólétének tartós forrása, ha megértjük, hogy más veszteségeire és megalázására alapozva senkinek nem
lehet valódi nyeresége és szabadsága. Ha megértjük, hogy az embereket tartósan nem a pénz, hanem csak az erkölcs tudja összekötni. Jövője csak
egy olyan Európának van, amelynek nemzetállamai

www.gyal.hu

a keresztény erkölcs, az értékteremtő munka, és a
méltányos nemzetközi együttműködés alapján állnak. Jövője csak egy önbizalmát, önazonosságát,
önrendelkezési képességét visszanyerő Európának
van. Közelmúltunk és napjaink közvetlen környezetünkben zajlott és zajló történések arra figyelmeztetnek, ha minden felismerést és abból fakadó cselekvést elmulasztjuk, mai jelképes lövészárkaink
továbbra és ismét, bármikor ismét valóságos lövészárokká válhatnak.„
Az eseményen Gyimesi István nyugalmazott polgármester, Gyál város díszpolgára is részt vett. A
megemlékezés végén a résztvevők mécseseket
gyújtottak, így emlékeztek meg az első világháború áldozataira.

9

Közérdekű

Hivatal

Gazdaság

Közbiztonság Állatvédelem

Vallás

Egészség

Interaktív

Közélet

Interjú

Sport

Gyereksarok KERTváros

Recept

Kultúra

Hirdetés

Januártól változik az
ügyfélfogadási idő a Gyáli
Polgármesteri Hivatalban
A képviselő-testület módosította a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és
ügyfélfogadási rendjéről szóló rendeletét, amelynek köszönhetően a jövő évtől a péntek délelőtti
ügyfélfogadás átkerült csütörtök délelőttre.
Az új rendszer hozta magával a hivatali dolgozók
rugalmas munkaidő-beosztását is 2019. január 1-től.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét tehát, hogy
2019. január 1-jétől a pénteki ügyfélfogadás áthelyeződik csütörtök délelőttre, 08:00 – 12:00
órára, a hétfői és szerdai ügyfélfogadás változatlan marad.
2019. január 1-től a Gyáli Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 12:30 - 15:30,
szerda: 12:30 - 17:45,
csütörtök 08:00 - 12:00 óra.

A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójának
önkormányzati eredményei
Gyál Város Önkormányzata által
• támogatott „A” típusú pályázatok száma:  50 db,
• támogatott „B” típusú pályázatok száma:  5 db,
• érvénytelen pályázatok száma: 
1 db.
A pályázókat írásban értesítik!

Vigyázzunk értékeinkre!
Közelednek az ünnepek, így vasárnaponként a
gyáli piacok területén és környékükön is egyre nagyobb a forgalom. A nagyobb embertömeg következtében megjelenhetnek a zsebtolvajok is, valamint megszaporodhatnak a gépjármű feltörések
számai. December hónap folyamán a közterületfelügyelet és a rendőrség is fokozottan ellenőrzi a
piacokat, de kérjük, hogy az ünnepi bevásárlás során Önök is fokozottan ügyeljenek értékeikre!

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:
2019. január 13. Gyál-Liget (orvosi rendelő oldala),
2019. január 19. Gyál-Szőlő (Bartók iskola oldala).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2019. március 1-től 2024. február 29-ig.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.
A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/
link alatt érhető el.

10

gyáli mi újság

Batyusbált tartott a
Gyáli Erdélyi Székely Kör
Az internetes közösségi oldalak
jelentősége ma már elvitathatatlan, segítségükkel új kapcsolatok születhetnek az egyének
között, de különböző csoportok és közösségek létrejöttét is
elősegíthetik.
A Gyáli Erdélyi Székely Kör megalakulásában is nagy szerepe
volt a Facebook-nak, hiszen mint
Császár Katalintól, a november
24-én megrendezett első gyáli székely bál szervezőjétől megtudtuk, a közösségi oldalon találtak egymásra és tartják a
kapcsolatot a Gyálon élő, Erdélyből származó emberek is.
A bálnak az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
adott helyet, amely azonban kicsinek bizonyult, hiszen akkora
volt az érdeklődés, hogy nagyon
hamar megtelt a színházterem.
Az eseményen Császár Katalin
köszöntötte a résztvevőket. Beszédében köszönetet mondott
az eseményen résztvevő Pánczél Károly országgyűlési képviselőnek, a Nemzeti összetartozás
bizottság elnökének, illetve Pápai Mihálynak, Gyál polgármesterének, hogy támogatták a Gyáli Erdélyi Székely Kör létrejöttét,
amely egyelőre, mint baráti kör
működik, de tervezik, hogy szervezetként folytatják tevékenysé-

www.gyal.hu

güket. Külön megköszönte azt a
zászlót, melyet Gyál Város Önkormányzata ajándékozott a Gyáli
Erdélyi Székely Kör számára.
Pápai Mihály, városunk polgármestere mindig a szívén viselte az erdélyiek sorsát, tavaly decemberben vehette át a Magyar
Páneurópa Unió lovagkeresztjét, a székelységért kifejtett munkája elismeréseként. Gyál város
2015. szeptember 25-én az erdélyi Kibéd településsel írt alá testvérvárosi megállapodást. A gyáli
városvezetés azóta is lelkiismeretesen ápolja kapcsolatait a testvértelepülésével, elhivatottan segíti
az ott élő gyermekeket. A gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően több alkalommal lépett fel
Gyálon a Maros Néptáncegyüttes.
A Gyáli Erdélyi Székely Kör fontosnak tartja a hagyományok
ápolását, így a köszöntő beszédek után Könczei Árpád néptánc
oktató gyáli növendékei adtak elő
táncbemutatót. Az este további
részében pedig a Székelyföldön
élő Simó Annamária és zenekara
húzta a talpalávalót hajnalig.
Császár Katalin elmondta, hogy
az első találkozójukat még nyáron
a Peremvárosi Horgásztón tartották, ahol Siklósi Béla látta őket
vendégül egy bajai halászlére, és
egy Székely-sarkot is kaptak a tó

partján. A jövőben is szeretnének
hasonló bált szervezni, de mivel a
közösségi ház már az első találkozó alkalmával is kicsinek bizonyult,
ha minden jól megy, 2019. november 23-án, a gyáli sportcsarnokban tartják a rendezvényt, ahol
remélhetőleg már minden érdeklődő elfér majd.
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Pintyő és a karácsony
Pintyő a zebrapinty, ámulva látta, hogy egy fenyő
költözött a szobába. Anyu és apu suttogva beszéltek,
dudorásztak és mindenféle dobozokat hoztak be.
- Miféle titok van itt, mire készül mindenki?
A fenyő lassan ünnepi ruhába öltözött, csodafa lett
belőle. Halk zene szólt, bejött Zsófi és tapsikolva
táncolta körbe a gyönyörű fát.
-Jaj, de szép karácsonyfa! – kiáltotta izgatottan.

Amit az ingatlanértékesítés
adózásáról tudni érdemes
Az alábbiakban röviden összefoglalom, hogy egy
magánszemélynek mennyi adót kell fizetnie, ha ingatlant ad el.
Az adókötelezettség két fő dologtól függ: mennyiért és hány éve vettük (építettük) az eladásra kerülő ingatlant.
Általános tévhit, hogy bármit is befolyásol, milyen új ingatlant vásárolunk helyette és mennyiért.
Nem, ez nem befolyásolja az adózást. Az új ingatlan szerzési ára majd akkor fog számítani, ha egyszer a jövőben azt is eladjuk.

Nézzük az adókalkulációt, amely az elért
hasznon alapszik!
Bevétel: eladási ár.
Költségek:
szerzéskori ár, amely lehet a vásárláskori szerződés szerinti ár, illetve ha örököltük az ingatlant, akkor a hagyatéki eljárás szerinti érték, vagy például
ajándék esetében az illeték-kiszabás szerinti érték.
Ha egyik sem állapítható meg, akkor az eladási ár
75%-a, de ilyen esetben további költség nem számolható el.
További költségek:
elszámolható az illeték, a számlával igazolt ügyvédi, ingatlanközvetítői díj.
Természetesen elszámolható az ingatlan értékét
növelő ráfordítás, az állagmegóvó kiadás.
A saját munkavégzés értéke költségként nem számolható el.
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A számított érték: bevétel – költségek.
Ez azonban még nem azonos a későbbi adó alapjával. Az adó alapot sávosan befolyásolja a szerzéstől
eltelt idő. Ez 2018 évi értékesítés esetén az alábbi:
Szerzés éve 
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Jövedelem a számított összeg
100%-a
100%-a
90%-a
60%-a
30%-a
0%-a

A 2013-ban vagy azt megelőzően megszerzett ingatlan 2018-as értékesítése esetén már nem keletkezik adóköteles jövedelem.
Nem kell az ingatlan értékesítéséből származó bevételt bevallani, ha a költségek elérik vagy meghaladják a bevételt, vagy az ingatlanértékesítés adómentes, illetve ha a tulajdonban tartás időszaka az
öt évet eléri. Halkan jegyzem meg, hogy függetlenül a jogszabálytól, javasolni szoktam a „0”-ás bevallás benyújtását a későbbi, esetleges vagyonosodási kérdések megelőzése végett.

Ragyogtak az égők, csilingeltek az üvegdíszek, zizegtek a szaloncukor fényes ruhái.
-Jaj, de gyönyörű! – csivitelte Pintyő is, de most
senki sem figyelt rá.
Kicsit megsértődött, hogy róla megfeledkeztek,
pedig máskor ő volt Zsófi kedvence. Kalitka tisztításkor kiengedték és ilyenkor Zsófi feltartott ujjára
röppent. Most mindenki a csomagokat bontogatta, Pintyő meg magányosan gubbasztott hintáján.
Vacsora után azonban csillapodott az izgalom és
végre Zsófinak eszébe jutott kis barátja.
- Anyu, legyen Pintyőnek is karácsonya, engedjük ki!
Így hát kinyílt a
don röpködött a
mindjárt a karáMennyi gyönyörűmeglátott egy
Ezüst szárnyú,
szemű apró

 kalitka ajtaja és szaba
szobában. Persze
 csonyfa felé tartott.

ség volt ott! Ekkor
csodaszép tüneményt.
 aranycsőrű, csillogó
madárkát.

- Jaj, de gyönyörű vagy! – kiáltott fel Pintyő.
Oda röppent és megpróbált szóba elegyedni vele.
De hiába, mert üvegből volt és meg sem rezzent.
Pintyő nem adta fel, egyre csicsergett azon a gurgulázó hangon, ami a pintyek meghitt beszéde.
Anya, apa és Zsófi már szerették volna kicsi madarukat a kalitkába csalogatni.
-Pintyő, gyere, itt a finom magocska!
Azzal letették a csemegét a vizes edény mellé.
Máskor mindig csivitelve röppent a kalitkába, de
most sehol sem látták.
-Hol lehet Pintyő?
Mindenhol keresték, Zsófi már majdnem sírva fakadt, amikor meglátta a karácsonyfa ágán az üvegmadár mellet. Úgy ült ott, minha ő is dísz lenne!
- Gyere Pintyő, itt a finomság! – csalogatta Zsófi.
Feltartotta mutatóujját, de nem röppent rá kis
barátja. Csak ült az ágon, szemét le sem vette a
csodamadárról.
-Most mi lesz? Vissza kellene mennie, de úgy látszik beleszeretett az üvegmadárba!
-Hát jó! Legyen az övé! – mondta apa, leszedte a
fáról és betette a kalitkába. Pintyő sem volt rest,
rögtön utána röppent. Boldogan ugrálta körbe
új lakótársát, csőrét hozzá érintette és gurgulázva csicsergett, amíg csak le nem szállt a karácsonyi bűvös éj. Álomra hajtotta fejét, nála boldogabb
madár nem is volt kalitkaszerte.
A mesét a Gyáli Mi Újság
olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író.

Végül még egy halk figyelemfelhívás. Az előzőekben leírtak az esetenkénti ingatlan értékesítésre
vonatkozó szabályok.
Ha az ingatlan eladás üzletszerű, vagy rendszeres haszonszerzésre irányul, akkor az gazdasági tevékenységnek minősül, ezért csak adószám birtokában végezhető és természetesen az adózása is eltérő.
Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő

gyáli mi újság

13

Közérdekű

Hivatal

Gazdaság

Közbiztonság Állatvédelem

Vallás

Egészség

Interaktív

Közélet

Interjú

Sport

Gyereksarok KERTváros

Recept

Kultúra

Hirdetés

A szociális szférában dolgozó
szakembereket köszöntötték Gyálon

Jól áll az önkormányzat a
roncsautók ellen vívott harcban
Gyál Város Önkormányzata 2017-ben megalkotta
azt a rendeletet, amely kimondja, hogy az önkormányzat elszállíttatja a közterületen szabálytalanul
tárolt, használaton kívüli gépjárműveket. A lejárt
műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel
(rendszám) nem rendelkező járműveket a tulajdonos maximum 10 napig tárolhatja közterületen, ezt
követően köteles onnan elszállítani, ha ezt elmulasztja, az önkormányzat az erre megbízott céggel
szállíttatja el a „roncsot” egy telephelyre, ahol további 6 hónapig őrzik, majd ha a tulajdonos nem
jelentkezik, megsemmisítésre kerül.

elszállítani, ezáltal az intézkedést megszüntették.
A számok tehát azt mutatják, hogy a legtöbb esetben nem azért voltak a roncsautók a közterületen,
mert a tulajdonosok nem tudták megoldani azok
tárolását, hanem mert úgy gondolták, nem a saját
kertjüket csúfítják a roncsokkal. A rendelet megalkotásának célja nem a büntetések kiszabása volt,
hanem, hogy eltűnjenek az utcákról a sok esetben évek óta ott rozsdásodó autók, amik nem csak
a szemünket bántják, de a belőlük szivárgó olaj,
üzemanyag, hűtőfolyadék stb. a talajt is tönkre teszi, de akár az ivóvízkészleteket is beszennyezheti.

A gyáli közterület-felügyelet ez év áprilisa óta ös�szesen mintegy 85 esetben intézkedett közterületen szabálytalanul tárolt járművekkel kapcsolatban.
A számok azt mutatják, hogy az esetek többségében a tulajdonosoknak a felszólítást követő 10 napon belül sikerült megoldaniuk, hogy elvigyék a
roncsokat a közterületről, ugyanis 58 esetben a
tulajdonos gondoskodott az autók elszállításáról.
Novemberig csupán 6 gépjárművet kellett a telephelyre szállítani, további 13 esetben folyamatban
volt az intézkedés, 8 járműről pedig megállapították, hogy mind rendszámmal, mind pedig műszaki
érvényességgel rendelkeznek, így azokat nem lehet

A közterület-felügyelet és az Igazgatási Iroda
eredményes munkájának köszönhetően mára jelentősen javult a helyzet városunkban, de sajnos
folyamatosan keletkeznek újabb esetek, ezért kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a lakókörnyezetében elhagyatott, feltűnően rossz állapotú, lejárt műszaki érvényességgel rendelkező, vagy
hatósági engedély (forgalmi rendszám) nélküli
gépjárművet észlel – és szeretne környezete rendjéért tenni –, jelezze azt a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának a 29/540-951-es telefonszámon, illetve írásban az igazgatas@gyal.hu
email-címen.
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November 12. a Szociális munka napja, mely alkalomból november 13-án a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében ünnepelték a szociális ágazatban dolgozókat. Azokat a szakembereket, akik az
év minden napján segítik, gondozzák a segítségre
szorulókat. 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 nemrég
kinevezett vezetője köszöntötte a megjelenteket.
A műsor részeként Földi Róbert és Vágási Imre a
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, illetve Zabán László az intézmény igazgatója adtak elő népdalokat citerán, illetve furulyán.
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. A Kertváros Szociális Központ feladatai
közé tartozik a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása. Az ünnepségen Pápai Mihály, aki egyben a „Kertváros”
Önkormányzati Társulás elnöke, a 46 szociális területen dolgozó mellett 3 nyugdíjba vonuló dolgozót

is köszöntött. A Társulásban résztvevő önkormányzatok vezetői megbecsülésük jeleként jutalommal
köszönték meg a szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját. Az eseményen részt vett a Társulás önkormányzatai részéről Vincze József, Alsónémedi polgármestere, Somogyi Béla, Bugyi
polgármestere, valamint Bukodi Károly, Ócsa polgármestere is.

Újabb útfelújítások várhatók városunkban
A maximálisan elnyerhető, azaz 150 millió forint támogatást nyert el városunk a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázatán. Gyál Város Önkormányzata
önerőt is biztosít a pályázati forrás mellett, mintegy 90 millió forintot, így összesen 240 millió forint
értékben 6 utca felújítását tervezik. A fejlesztéssel
érintett útszakaszok burkolata elöregedett, felületükön hálós repedések és alépítményi hibáik következtében kátyúk jelentek meg. A beruházás során
több utcában terveznek fásítást, fűmagvetést.
A felújítással érintett utcák:
Zrínyi Miklós utca, Árpád utca, Temesvári utca
(Komáromi utca – Munkácsy M. utca között), Szé-

www.gyal.hu

chenyi utca (Vecsési utca – Mikszáth Kálmán utca
között), Jókai Mór utca, Temesvári utca (Kiskomáromi utca – Bartók Béla utca között).
A projekt megkezdésének tervezett időpontja, a
téli időszak után, tehát 2019. március 20., tervezett befejezése pedig 2019. szeptember 20.
A fejlesztések során a felújított szilárd burkolatú utak hossza, összesen 4.821 m, 2.866 m hos�szúságban kiépítik a vízelvezetést. A beruházás
tervezett teljes költsége 240 millió forint, ebből
150 millió forintot tesz ki az elnyert támogatás, a
fennmaradó 90 millió forintot pedig a város önkormányzata finanszírozza. Idén egyébként a Gábor Áron utca, Mikszáth Kálmán utca, Toldi Miklós
utca és Kodály Zoltán utca kapott új aszfaltréteget, illetve 1 méter szélességben padkastabilizáció is történt.
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Sikeres volt a jótékonysági akció
Az Eleven Gyál civil csoport is csatlakozott a Civil Iránytű Alapítvány szeptember végén megtartott jótékonysági sétájához, melynek szimbolikusan az „Új Nap, Új Remények” címet adták. Ennek
során öt tagunk, a „követek” felsétáltak a Szabadsághegyre és megnézték a napfelkeltét.
A mi célkitűzésünk, amelyre a gyűjtést szerveztük,
az volt, hogy nélkülöző gyáli családokban nevelkedő gyerekek őszi-téli ÚJ cipőt kaphassanak.
A szeptember elején elkezdett adománygyűjtő
kampányunkat október végéig folytattuk. Nagy
örömünkre barátaink, ismerőseink – gyáliak és nem
gyáliak – támogatták törekvésünket, így összesen
480 ezer Ft-ot gyűjtöttünk össze.
Október 27-én, egy családi nap keretében elmentünk bevásárolni egy soroksári sportszer-áruházba,
majd a Gyáli Kertváros Szociális Központban játékos
foglalkozásokat szerveztünk a gyerekeknek, és helyben készített hamburgerrel vendégeltük meg őket.
A 12 családhoz tartozó 40 gyerek ezen a napon
nem csak új cipőket, tornafelszerelést és sportruházatot kapott, de kézműves foglalkozáson, karaokén, arcfestésen is részt vehetett, és jóllakhatott
Cselényi Péter séf méretes hamburgereivel.
Köszönjük partnereinknek, az Alter-ego Alapítvány
a Családokért csapatának az akció adminisztratív

háttérmunkáit, az ebéd elkészítését és a gyerek-foglalkozások megtartását, a helyi buszos vállalkozónak
a gyerekek kedvezményes szállítását, az áruháznak
a vásárlásunkhoz való hozzájárulást. Nem különben
nagyon köszönjük a Gyáli Család- és Gyerekjóléti
Központnak a családok kiválasztásában való segítséget, a helyszín biztosítását és minden munkatársuknak az áldozatos egész napos munkát.
Jó volt együtt dolgozni ennyi lelkes és elkötelezett
emberrel, köszönjük ezt az összefogást a gyerekek
érdekében!
Eleven Gyál civil csoport

Lássuk, miről döntöttek legutóbb a képviselők
November 29-én rendes képviselő-testületi ülés
keretében döntöttek a képviselők az alábbiakról:
• 2019. január 1-től változik az ügyfélfogadási idő a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban, amiről bővebben a
10. oldalon számolunk be.
• A testület Kápolnásiné Sági Andrea közalkalmazotti jogviszonyát kérelme alapján 2018. december 15. napjától 8 hónap felmentési idő közbeiktatásával 2019. augusztus 15. napjával felmentéssel
megszünteti, miután Kápolnásiné Sági Andrea a
nők kedvezményes (40 éves) nyugdíjba vonulásának lehetőségével élve nyugdíjba kíván vonulni.
Az intézményvezetői álláspályázat hamarosan kiírásra kerül.
• A képviselők úgy döntöttek, hogy a Kertváros
Önkormányzati Társulás működésében és fenntartásában működjön tovább a gyáli Szent József
Idősek Klubja, amely intézmény az idősek nappali ellátását biztosítja. Erről részletesen a 7. oldalon
olvashat.
• A Gyáli Liliom Óvodában és a Gyáli Tulipán Óvodában az álláshelyek számát egy fő pedagógiai
asszisztenssel megemelik 2019. január 1. napjától.
• A képviselő-testület rendelkezett a köztisztviselők 2019. évi illetményével kapcsolatban, ennek eredményeként az illetményalap mértékét
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47.766,-Ft-ban, míg az illetménykiegészítés mértékét – a felsőfokú és a középfokú képesítésű köztisztviselők esetében egységesen – 20%-ban
rögzítette.
• A képviselő-testület meghatározta az igazgatási szünet idejét és munkaszüneti nappá nyilvánította a Közszolgálati Tisztviselők Napját: nyári igazgatási szünet – 2019.07.22-től 2019.08.04-ig (10
munkanap); a téli igazgatási szünet – 2019.12.23-tól
2019.12.31-ig (3 munkanap) tart, 2019.07.01-je pedig a Közszolgálati Tisztviselők Napja.
• A balesetek elkerülése érdekében elrendelték az
elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezését az Egressy - Táncsics Mihály utca és Névtelen - Pesti út
kereszteződésekben.
• Döntés született a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, amelyre azért volt szükség, mert a kft.
városfejlesztési részlege átkerül a polgármesteri
hivatal szervezeti struktúrájába.
• A pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.)
számú önkormányzati rendelet került módosításra,
mely értelmében 2019. január 1-től 5%-al emelkedik
a közétkeztetés térítési díjai.
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!
A zöldségféléknél a rebarbarát
szedjük ki és ültessük új helyére. Fejezzük be a talajmunkákat.
Folyamatosan ellenőrizzük tárolt
terményeinket. Készítsünk mérleget az elmúlt tenyészidő eredményeiről és rendeljük meg a
következő szezon vetőmagjait.
A gyümölcstárolót az időjárásnak megfelelően szellőztessük,
vagyis hideg idő esetén nappal,
enyhe időben éjszaka nyissuk ki a
szellőztető nyílásokat. Rendszeresen ellenőrizzük a tárolt gyümölcsféléket, ha szükséges, válogassuk át. A műtrágyákat,
főként az idős fák esetében, ne
közvetlenül a törzs köré szórjuk,
hanem a korona csurgójának vonalába, mert a gyökérzet felszívó
zónája itt helyezkedik el. A műtrágyát a használati javaslat alapján használjuk fel, ne pazaroljuk,
hiszen egyre drágább. Még az
erősebb, tartós fagyok előtt fejezzük be a szerves trágyák, és
a műtrágyák kiszórását, beforgatását, a gyümölcsös, a szőlő,
konyhakert felásását, hogy a talaj minél jobban befogadja a téli
csapadékot. A gyümölcs, szőlő
esetében vágjuk le a tavaszi oltásra kiszemelt ágakat. Ezeket
vagy pincében vagy újságpapírba és műanyag fóliába csavarva
a hűtőszekrényben tartsuk a tavaszi felhasználásig. A szerszámos kamrában a szerszámokat
megtisztítva, amit kell, beolajoz-

va rakjuk a helyükre. A kerti szerszámok karbantartását, élezését
egész télen végezhetjük. A permetezőgépeket kimosva, szétszedve tegyük el, vigyázva, hogy
víz ne maradjon bennük. Fedjük
a hagyományos művelésű szőlőt
és kupacoljuk, védő halommal
óvjuk az új tőkéket a téli fagyok
ellen. A borospincében az utóerjedés lezajlása után megkezdhetjük az első fejtést. Különösen
ajánlatos korán fejteni a penészes szőlőből nyert újbort. A fejtés előtt ne mulasszuk el a törési próbát. Ne hagyjunk darabban
bort, a maradékot üvegballonba,
demizsonokba fejtsük át. A virágoskertben fedjük, takarjuk a rózsák, a fagyra érzékenyebb díszcserjék tövét. Ne mulasszuk el a
vízvezetékek, a kerti csapok víztelenítését, fagyvédelmét!

A dísznövényeknél, a gyep sérült részeit gyeptéglával pótoljuk.
Ha nem fagyos a föld, fektethetünk le új gyepszőnyeget is. Elkezdhetjük a cserjék és a fák téli
metszését. Vessük el edényekbe
a fagyhatást igénylő növények
magjait, s helyezzük ki őket a
szabadba. A fagyérzékeny növényeket viszont tartóikkal együtt
vigyük be a növényházba. Hajtatandó becserepezett hagymásainkat, amint a hajtások elérik az 5
cm-es hosszúságot, vigyük a lakásba. Örökzöldjeinkről rázzuk
le a havat. Helyezzük ki a madáretetőket, odúkat, és havas időben kezdjük eleséggel feltölteni.
A növényházban a meleg napos
időben szellőztessünk. A kikelt
palántákat tűzdeljük.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint novemberben 5 haláleset és 2 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötött:
11.17: Szalontay István és Kis Andrea
		
(férjes név: Szalontayné Kis Andrea)

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető
Egy koszorú, négy gyertya

Mire ezeket a sorokat olvassák, éppen az advent
felénél járunk. Sok családi otthonban még az advent előtt elkészült a család adventi koszorúja,
amin a leghagyományosabb formában négy gyertya található, és amelyeket a karácsony előtti négy
vasárnapon gyújtunk meg, minden egyes alkalommal eggyel többet.
Miért éppen négy, és miért éppen négy adventi hetet ünnepelve készülünk elő a nagy ünnepre?
Ahogy a Karácsony-ünnephez hasonlóan a négy
adventi vasárnap is Krisztushoz kapcsolódik. Krisztus négyféle eljöveteléhez.
Bod Péter 18. századi református lelkipásztor az
adventtel kapcsolatban a Biblia tanítását röviden
így foglalta össze: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak
négy adventusa vagyon. Először, midőn testben
megjelent. Másodszor, midőn a szívbe bészáll és
az embert megtéríti. Harmadszor, midőn halála óráján elmegyen az emberhez, és negyedszer,
midőn eljön ítéletre.”
Gondolkozzunk el röviden mind a négyen – egy-egy
gyertya meggyújtásához is kötve gondolatainkat.

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Dec. 4-24. kedden és pénteken 6.00 rorate misék
Dec. 24., hétfő 24.00 – szenteste, éjféli mise
Dec. 25., kedd 10.00 és
18.00 – karácsony, ünnepi szentmise
Dec. 26., szerda 9.30 - szentmise
Dec. 31., hétfő 18.00 - hálaadó szentmise
Jan. 1., kedd 10.00 – újév, ünnepi szentmise
Jan. 6., vasárnap - vízkereszt ünnepe házszentelésre lehet jelentkezni az irodán
Jegyesoktatás jelentkezési határidő:
2019. január 31. (2019. évi házasságkötés esetén)
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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1. „midőn testben megjelent” – Ez a karácsony csodája. Isten átlépte a láthatatlan és látható világ határát és Jézus Krisztusban emberré lett, hogy betartsa azt az ígéretét, hogy Szabadítót küld a világ
számára. Az Ő érkezését jelezte a napkeleten feltűnt
különös égi jel, és jelentették be a pásztoroknak az
angyalok. Megjelent a világban a világ világossága.
2. „midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti”
– Ez a mai ember találkozása Jézus Krisztussal. Jézus azt mondja: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:
ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Akit úgy szólíthat meg a Biblia szaván keresztül, hogy engedi, hogy a Biblia szavának erejével Jézus igazsága a szívébe hatoljon és ott életmegújító
és újjászülő erejét kifejtse, az hit által megtapasztalja Jézus valóságos jelenlétét, ahogy ő ígéri: „Veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.”
3. „midőn halála óráján elmegyen az emberhez”
– Akinek az életében Jézus valóságosan ott lehet,
annak a számára halál bár fájdalmas, de mégis azt
jelenti, hogy sokkal közelebb jut Krisztushoz. Ezért
vallotta meg Pál apostol egyik levelében: „Nekem
az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” Nem azt állítja ezzel az apostol, hogy meghalni jó, hanem azt,
hogy Krisztussal lenni jó.
4. „midőn eljön ítéletre” – Mert az idők végén ilyen
is lesz. Az idők vége Krisztus visszajövetelét hozza
el, amikor is feltámasztja és magához veszi azokat,
akik a földön hittek benne és neki adták az életüket.
Egy koszorú, négy gyertya. Négy vasárnap, Krisztus négy eljövetele. Egyik sem hiányozhat az életünkből, ha teljességre akarunk jutni.
Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap - 10.00
Ünnepi istentiszteletek:
Dec. 24. 17.00 Családi ünnepkezdő istentisztelet
Dec. 25. 8.00 és 10.00 Istentisztelet úrvacsorával
Dec. 26. 10.00 Istentisztelet úrvacsorával
Dec. 31. 18.00 Óévi hálaadó istentisztelet
Jan. 1. 10.00 Újévi istentisztelet úrvacsorával
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531, Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

7-ből 7 érem a Sanbon Kyokushin
karate Sportegyesületnél
2018. október 27-én Muzsla város adott otthont a
21. Szlovák Bajnokságnak, amelyen a Sanbon karate sportegyesület is részt vett.
Két versenyszámban indulhattak a versenyzők:
KATA (formagyakorlat) és KUMITE (küzdelem).
A Sanbon sportegyesületből 7 versenyző indult és
lépett tatamira. Mind a hét karatékánk dobogós
helyen végzett: Nagy Zsófia felnőtt sárga öves kategóriában aranyérmet szerzett, Saláta Márk az ifi
korcsoportban a narancssárga öveseknél lett első,
míg Kovácsné Szalai Annamária a felnőtt zöld öves
mezőnyben állt a dobogó felső fokára.
Ezüstéremnek örülhetett Boldizsár Csaba az ifi barna öves kategóriában, Szalai Mihály a felnőtt férfiaknál, valamint Hunya Mónika a nőknél állt második
helyre a dobogón. Kovács Milán az ovis fehér öves
kategóriában lett bronzérmes első kata versenyén.

Ambrus György a sportegyesület edzője, részt vett
szeptember 5-10. között Bulgáriában megrendezett IKO Kyokushinkai Karate Szemináriumon, ahol
sikeres övvizsgát tett 3. dan övfokozatra, Kancho
Shokei Matsui a világszervezet vezetője előtt.

Szeretettel várjuk az új érdeklődőket edzéseinken, a tagfelvétel folyamatos 6 éves kortól!
Edzéseink: Rákóczi u. 44.
(a régi Rákóczi Ferenc iskola tornaterme)
Hétfő-Csütörtök 19:00-20:00.
Elérhetőség: Ambrus György – testnevelő tanár, karate szakedző, Tel.: 70/554 0738,
Honlap: www.karate-gyal.eu
www.facebook.com/KyokushinkaiKarateGyal

www.gyal.hu
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A szilveszter veszélye
kedvenceinkre
Az év végét mindenki örömmel várja, hiszen a szilveszter általában az önfeledt szórakozásról szól.
Kedvenceink számára azonban ez az időszak inkább tűnik rémálomnak, ezért most a rájuk leselkedő veszélyekre és azok megelőzésére szeretnénk
felhívni a gazdik figyelmét.
Szilveszterkor sokszor még nekünk, embereknek is
hangos és nem egyszer ijesztő a felrobbanó tűzijátékok hangja. Képzeljük akkor el, hogy mit érezhetnek kedvenceink, akiknek hallása sokkal élesebb,
kifinomultabb. Számukra a mi szilveszteri mulatságunk olyan érzés, mintha mi egy háborús övezetben
találnánk magunkat gránátrobbanások közepette.
A legtöbb cica és kutya halálra rémül a tűzijáték
hangjától, olyan mértékben képesek pánikba esni,
hogy környezetüket nem is érzékelve menekülni
kezdenek. Az ilyen eszeveszett menekülés során
nagyon sokszor megsérülnek, balesetet szenvednek vagy képesek olyan messzire elmenekülni otthonuktól, hogy nem találnak haza. Sokuknak sajnos ez a menekülés halálos kimenetellel végződik.
Az elsődleges feladatunk tehát kedvenceink szökésének megakadályozása. A legjobb természetesen az, ha otthon maradunk velük és beengedjük
őket a házba (akkor is, ha egyébként kinti kutyáról
vagy cicáról van szó). A házból nem tudnak kiszökni és a gazdi jelenléte is nyugtató hatással van rájuk. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tudjuk beengedni őket a házba, akkor biztosítsunk
számukra SZÖKÉSBIZTOS búvóhelyet.
Másik fontos feladatunk, hogy ha kedvencünkről
tudjuk, hogy nagyon retteg, érdemes már szilveszter előtt beszerezni számára valamilyen nyugtatót.
Minden esetben állatorvossal írassuk fel vagy kérjük ki a tanácsát, az emberi gyógyszerek nem jók
az állatoknak!
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finomat, olcsón, gyorsan
MÉZESKALÁCS

G
O
LYÓ
S Z I LV E S Z T E R R E

Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók:
Készüljünk fel arra is, hogy ha minden óvintézkedés ellenére esetleg mégsem tudtuk megakadályozni kedvencünk szökését. Ekkor a keresésére
kell indulnunk, illetve segítséget kell kérni a keresésében. Abban, hogy az elmenekült állatok megtalálásuk esetén mihamarabb hazakerülhessenek,
nagy segítséget nyújt, ha chippeltetjük kutyánkat,
cicánkat. A chip beültetése 2013. óta a kutyáknál
egyébként is kötelező, de ha esetleg valaki eddig
mégsem tette meg, szilveszter előtt mindenképpen szánja rá magát. Hasznos lehet a biléta alkalmazása telefonszámunkkal.
Tájékozódjunk a lakóhelyünk közelében lévő állatmentő szervezetek elérhetőségéről. Ezek a szervezetek a legtöbbször tartanak szilveszteri ügyeletet
és segítenek a gondatlan gazdák elmenekült állatainak hazajuttatásában. Gyálon keresse a Bundás
Barát Állatvédő Egyesületet!
Mindazonáltal a legfontosabb feladatra ismét szeretném felhívni a figyelmet: VIGYÁZZUNK kedvenceinkre, előzzük meg, hogy félelmükben elszökjenek!
Smiatek Anikó
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnöke
Tel.: 06-70/205-6552

Szellemes este a Millenniumi Parkban
„Szellemes estét” tartottak helyi szülők gyermekeiknek a Gyáli Millenniumi Parkban. A szülők láthatóan
mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat Halloween éjjelén. A fotókat Kiss Tamás és Czímer Tamás apukák készítették.

ZSERBÓ
G
O
LYÓ
K A R ÁC SO N Y R A
Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók:
A golyóhoz
• 250 g darált háztartási keksz
• 250 g darált dió
• 200 g baracklekvár
• rumaroma ízlés szerint
• porcukor ízlés szerint
A bevonathoz
• 150 g étcsokoládé
• 1 evőkanál étolaj

A golyóhoz
• 100 g mézeskalács
• 50 g szobahőmérsékletű vaj
• 30 g pocukor
• 50 g mascarpone
A bevonathoz
• 100 g fehércsokoládé
• kakaópor

Elkészítés:
A mézeskalácsot ledaráljuk majd hozzáadjuk a porcukrot, a szobahőmérsékletű vajat és a mascarpone-t.
Az így kapott masszát a hűtőszekrényben 30 percig pihentetjük.
A fehércsokoládét vízgőz felett összeolvasztjuk.
A golyókat az olvasztott csokoládéba mártjuk, majd
hagyjuk, hogy teljesen megdermedjen.
Jó étvágyat kívánunk!

Elkészítés:
Egy tálban összekeverjük a kekszet, a diót és annyi
baracklekvárt, hogy jól formázható keveréket kapjunk. Ízlés szerint édesítjük még a porcukorral, valamint rumaromával.
A masszából közepes méretű (kb. 3 cm átmérőjű)
golyókat formázunk, melyeket a hűtőszekrényben
30 percig pihentetünk.
Az étcsokoládét és olajat vízgőz felett összeolvasztjuk. A golyókat az olvasztott csokoládéba mártjuk,
majd hagyjuk, hogy teljesen megdermedjen.
Darált dióval megszórva díszíthetjük.
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REJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejtvényt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus
levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a
Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út
112-114.) portájára eljuttatni.
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A Gyál Városi Fúvószenekar
karácsonyi gálakoncertje

Beküldési határidő: 2018. december 20.

az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban

A novemberi rejtvény helyes megfejtése:
IDEKI

2018. december 23-án

Az októberi rejtvény nyertese:
Kulcsár Albert

A negyedik gyertya meggyújtása
Gyál város adventi koszorúján

Feladvány: Mely család egykori kastélyának alap- és falmaradványai találhatók a
Bem József és Erdősor utcák kereszteződésében?
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milyen munkálatra nyert a város 150 millió forint összegű támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton?
Milyen fát lehetett igényelni az immáron második alkalommal meghirdetett Gyáli Faültetési Program
keretén belül?
Mely híres, helyi festőművész nevéhez köthető a Gyáli Polgármesteri Hivatalban található, a város
egykori és mai nevezetes épületeit ábrázoló festmény?
Melyik sportágban végzett kiemelkedő tevékenységéért kapott Kiváló Gyáli Sportolói Díjat 2016.
évében Tomoriné Kamper Olívia?
Milyen eszközt vásárolt Gyál Város Önkormányzata a kóborló ebek egyedi azonosítása érdekében?
Milyen óvodai csoport indult az újonnan átadott Gyáli Tátika Óvodában?

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

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 CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, display hajtogatás,
kézi- és gépi anyagmozgatás (targoncázás)
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.

2017. május 18-án ünnepélyes keretek között adták át a
felújított Védőnői Szolgálat épületét. A város egyik legfrekventáltabb pontján elhelyezkedő épület felújítása
78 millió forintos költségvetésből valósult meg, melyből
30 millió forint állami támogatás volt a kormányzat jóvoltából. Az egykor még labornak is helyet adó létesít-
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mény a beruházást követően 270 m2 alapterületűvé bővült, melyben helyet kapott egy közös aula, két komplex
tanácsadó helyiség, mosdó, pelenkázó, szoptató helyiség, egy közös váróhely, valamint négy irodahelyiség.
Az épületet akadálymentesre tervezték, így a mozgássérültek számára is járhatóvá vált.

gyáli mi újság

Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a
06-23/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra
között. Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu
e-mail címre is.

www.gyal.hu
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11.05.

11.07.
Lakossági bejelentés érkezett az Erdősor utcából, ahol valaki nagy mennyiségű szemetet éget
és erős füstszag terjeng a levegőben. Hamarosan
a helyszínre érkező közterület-felügyelő segítséget
kért, mert a tulajonos nekitámadt és bántalmazta.
Kiérkező polgárőrünk a rend fenntartásában nyújtott segítséget addig, amíg a rendőrség és az orvosi ügyelet a helyszínre érkezett. Fontos tudni, hogy
Gyál város területén a hulladék szabad téri égetése
minden időszakban tilos, a hivatalos személy elleni
erőszakos fellépés pedig bűncselekmény!

11.16.
Segítségkérés érkezett Gyál felső vasútállomásról,
ahol a mentőszolgálat egy sérültet látott el, eköz-
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Apróhirdetés

FEGY-napló
A késő esti órákban érkezett lakossági bejelentés,
hogy a Felsőpakony felé vezető út melletti erdőben vágják a fákat. A helyszínre érkező járőreink a
fatolvajokat megtalálták és a helyszínen visszatartották a rendőrhatóság megérkezéséig.

Közélet

ben pedig egy erősen ittas egyén a mentősökre
támadt, majd a helyszínről elszaladt, hátrahagyva a kerékpárját. Járőreink a személyleírás alapján a helyszíntől nem messze az elkövetőt megtalálták és további intézkedésre a rendőrhatóságnak
átadták.

11.23.
Az M5-ös autópálya gyáli szakaszáról érkezett segítségkérés, ahol egy személygépkocsi felborult. A
kiérkező polgárőreink még a katasztrófavédelem
helyszínre érkezése előtt kiemelték a sérülteket a
gépjárműből és átadták a mentőszolgálatnak.

11.25.
Riasztás érkezett szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt a Thököly utcából. A helyszínre vonuló polgárőreink a lakásból egy főt mentettek ki, aki a fürdőszobában lett rosszul, ezt követően megkezdték
a ház átszellőztetését, a gázt pedig elzárták.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

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.
Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.
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.
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.
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.
Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten. (Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.

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

Chipleolvasó készüléket kaptak a közteresek
Gyálon az állatorvosok, az ebrendész, a Bundás Barát Állatvédő Egyesület és a MOL kút is rendelkezik chipleolvasóval. November végétől már a közterület-felügyelet munkatársai és a FEGY Polgárőr
és Tűzoltó Egyesület is, hiszen Pápai Mihály polgármester kezdeményezésére az önkormányzat vásárolt két leolvasót.
Főként olyan esetekben lesz hasznos a készülék,
amikor közterületen szabálytalan kutyatartás miatt
kell intézkedni, ekkor ugyanis lényeges a tulajdonos
kilétének megállapítása, de akár ellopott kutyák is
visszakerülhetnek ily módon az eredeti gazdájukhoz.
Gyál Város Önkormányzata jövőre tervezi kidolgozni és bevezetni az úgynevezett ebstratégiát,
melynek célja a felelős városi kutyatartás megfelelő módjának hagyományteremtése, valamint az
ehhez kapcsolódó lakossági igények minél magasabb színvonalú kiszolgálása. A stratégia előfutára a most megvásárolt chipleolvasó készülék
is, de jövőre ebösszeírásra is számíthatnak a gyáli ebtulajdonosok.
Tervben van egy online felület kialakítása, amelyen keresztül könnyedén regisztrálhatóak az
ebtulajdonosok és az ebek adatai, melynek részleteiről időben tájékoztatjuk a lakosságot.
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Chipleolvasó készülékek Gyálon:
Szabolcsi László (ebrendész)
Tel.:06-70/334-6094, H – P: 7:30 – 16:00
Dr. Benedekné Dr. Major Katalin
(hatósági állatorvos) Tel.:06-30/251-4772,
Cím:Gyál, Szent István utca 5.
H – P: 8:00 – 18:00, Szo: 8:00 – 12:00
Dr. Molnár M. Zoltán (állatorvos)
Gyál, Vecsési út 32.
06-29/544-340, 06-30/996-2633
H – P: 8:00 – 18:00, Szo: 8:00 – 12:00
Smiatek Anikó
(Bundás Barát Állatvédő Egyesület)
06-70/205-6552 vagy 06-70/708-9762
Messenger: Smiatek (Hingyi) Anikó
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Gyál,Rákóczi Ferenc u. 42.
06-29/340-333 H - V: 0-24
Közterület-felügyelet
06-29/540-969, Gyál, Kőrösi út 112-114.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Közérdekű

Hivatal

Gazdaság

Közbiztonság Állatvédelem

Vallás

Egészség

Hirdetés

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

Sport

Gyereksarok KERTváros

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:
- konyhai kisegítő
- kertész
- segédmunkás
- villanyszerelő
Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

hétfő-péntek:

Recept

Hirdetés

Kultúra

JÖN

NÁS!

DURRA
A NAGY

TŰZIJÁTÉK VÁSÁR

AKCIÓK!

2018. december 28-tól 31-ig, 08-20 óra között.

• komplett szemüveg
már
Ft-tól

ÚJRA A PENNY MARKET PARKOLÓBAN

9 500

• Inﬂecto márkájú keretek mellé
ajándék Hoya lencse

GYÁL, Mátyás király utca - Kőrösi út sarok
(Penny Market mellett a füves területen)

• a Hoya legellenállóbb
felületkezeléssel ellátott
lencséje mellé dioptriás
napszemüveglencsét adunk
ajándékba

Sikoly rakéta 12 db
200 Ft/cs.
SO LOUD 300 lövéses telep 4000 Ft/db.
A helyszínen MEGLEPETÉS AKCIÓVAL várjuk!

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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Interjú

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

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

Közélet

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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