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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:
Febr. 24 - Márc. 1-ig:
Márc. 2 - Márc. 8-ig:
Márc. 9 - Márc. 15-ig:
Márc. 16 - Márc. 22-ig:
Márc. 23 - Márc. 29-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
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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: minden hónap 25. napja.

Februártól új helyen várja
gyáli ügyfeleit a DPMV Zrt.
A DPMV Zrt. tájékoztatása szerint 2020. február 3. napjától
megváltozott a gyáli ügyfélszolgálati iroda címe.
Február 3-tól az ügyfélszolgálat a Gyál, Kőrösi út 190. szám alatti
irodába költözik (a Gyáli patak mellett lévő telephelyre).
Ügyfélszolgálati nyitvatartás:
Hétfő: 10:00-18:00
Szerda: 12:00-16:00

gyáli mi újság

Együtt a város legnagyobb adófizetői
2020. február 7-én, pénteken Pápai Mihály polgármester ismét vendégül látta a város legnagyobb adófizetőit, ez alkalommal a tavaly szeptemberben átadott Városi
Sportcsarnokban. Az összejövetelt immár tíz éve rendezik meg azzal a céllal, hogy a nagyadózók megismerjék
a város közösségi-, kulturális életét, valamint tájékozódjanak a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet
kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a
település mire fordítja. A rendezvényen a meghívott vendégek mellett részt vettek a Gyáli Polgármesteri Hivatal vezetői is, Nagy József Elek alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.

Az Eisberg Kft., az Erste Bank Hungary Zrt., a Tesco-Global Áruházak Zrt. és a Tranz-org Kft. képviselőinek a városi rendezvények támogatásáért adott át elismerést a
polgármester, míg a Rubók Kft-nek az Ady Center megépítéséért, az Agro-Largo Kft-nek pedig az adventi időszakban tanúsított karitatív tevékenységéért mondott
köszönetet ilyen formában is a város első embere.

A város polgármestere köszöntötte a megjelent vállalatok
képviselőit, majd Diera Éva, a Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője beszámolt a város költségvetéséről, elmondta,
hogy a helyi adók beszedéséből származó bevétel nagyságrendben az elsők között áll, és 80%-át a városban működő 50 legnagyobb adózó által befizetett összeg adja.

A vállalkozók fogadása ez alkalommal is fehér abrosz
mellett, ismerkedéssel, ebéddel, baráti beszélgetéssel
zárult. A “Nagyadózós” rendezvény tíz éve talán a legfontosabb fóruma a városban működő vállalatok és városunk közti együttműködés elősegítésének. Kezdeményezője, Pápai Mihály polgármester indította el, melyet
azóta a környező települések vezetői is előszeretettel
szerveznek városukban.

Ezt követően Pápai Mihály polgármester beszámolt a jövőbeni tervekről, a jelenleg is zajló beruházásokról. Az
esemény azon túl, hogy közös gondolkodásra invitálja a résztvevőket, bemutatkozási lehetőséget is biztosít a vállalkozások számára. A polgármester elismerésben részesítette azon cégek nagylelkű képviselőit, akik
társasági adójuk felajánlásával városunk sportberuházásait támogatták a 2019-es évben. Köszönetet mondott
továbbá Dohány Péternek, aki vállalkozásával évek óta
játékokkal látja el a helyi óvodákat, Szász Péternek, aki
az uszoda melletti játszótérre kerítést épített, ezzel biztonságosabbá téve azt a kisgyermekek részére.

www.gyal.hu

Az eseményen a Gyáli Önkéntes Szemétszedők képviseletében Cséfai Nikolett és Balás Marianna mutatta be
a szervezet munkáját ezzel is közelebb hozva a civil és a
gazdasági szféra szereplőit.
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A városi fenntartású intézmények mikor szólhatnak bele, illetve értesülhetnek arról, hogy
mekkora összeggel tervezhetnek a következő
esztendőben?
Decemberben, illetve januárban minden intézményvezetővel és annak pénzügyi kollégájával személyesen beszélem meg az igényeket, elképzeléseket. Amikor összeállnak a költségvetés
alapszámai, akkor látjuk, hogy egy adott intézményre mennyi forrás jut. Fontos azonban megjegyezni, hogy elfogadtuk a költségvetést, de az
negyedévente visszakerül a képviselő-testület elé,
mert a város működése, fejlesztése mindig egy folyamat, amihez igazítani kell a város büdzséjét is.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, akinek munkája volt a költségvetés megalkotásában.
Amikor egy Gyál méretű település költségvetése készül, milyen szempontokat kell figyelembe venni annak készítésekor?
Véleményem szerint a legfontosabb a stabilitás és
a fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy arra kell törekednünk, hogy a város folyamatos fejlődése, és
a napi működési feladatok ellátása is biztonságos
legyen. A költségvetési mérleg szerint a város ez
évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd 855 millió forint. Azt gondolom, hogy alapvetően annyit ér ez a szám, amennyit ebből a gyáliak érzékelni fognak.
Idén mire számíthatunk? Milyen jellegű fejlesztések várhatóak a városban?

Interjú a polgármesterrel
Január 30-án elfogadta a város képviselő-testülete
a 2020-as költségvetést. Közel 4 milliárd forint a főösszeg,
amelyből a városi közszolgáltatásoktól kezdve, a bölcsődék
és óvodák működésén át, a fejlesztéseket finanszírozzák.
Az idei elfogadott költségvetésről
Pápai Mihály polgármesterrel beszélgettünk.
Mikor kezdődik egy város éves költségvetésének
összeállítása, tervezése?
Gyál éves költségvetését már hónapokkal a benyújtás előtt elkezdjük tervezni, hiszen megnézzük,
hogy melyek azok a fontos információk, amelyek
meghatározzák a következő évi büdzsét. A város költségvetését mindig meghatározza az állami
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költségvetés, és december közepéig folyamatosan
figyeljük, hogy hogyan alakul a parlamenti költségvetési vita és az e mögött lévő számok. A szakmai
munkát a Polgármesteri Hivatal irodavezetői fogják
össze, leginkább a jegyző és a pénzügyi irodavezető, illetve jómagam látom el a „rossz rendőr” szerepét, hiszen ha indokoltnak látom, akkor kénytelen
vagyok meghúzni az egyes kiadásokat.

gyáli mi újság

Tavaly kezdtük meg és idén már be is fejezzük a
kisvállalkozói park építését, amely a Bem József és
a Bartók Béla utca kereszteződésében helyezkedik el. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent
a cégeknek, hiszen nem kell nagy összeget területvásárlásra fordítani és nagy előnye, hogy ezáltal a zajos tevékenységet folytató vállalkozások
kitelepülhetnek a város külső részére. Felújítjuk a
Gyál vasútállomás környezetét, az oda vezető utat
és parkosítjuk a területet, valamint parkolókat, kerékpártárolókat építünk. Megterveztetjük a Víztorony és a Bartók iskola melletti parkot, amelyhez
a lakosságot is bevonjuk. A volt rendőrőrs épületének helyén egy multifunkciós idősek otthonát
szeretnénk építeni, amelynek terveit az idei évre
ütemezzük. Zaj- és levegőszennyezés mérést rendeltünk el az M0-M5 autópálya mentén. 2020. január 1-től az önkormányzat átvállalja a 65 év felettiek szemétszállítási díját, amellyel az idősebbek
anyagi terheit szeretnénk csökkenteni. Szintén
idén a gyáli általános iskolák 5. évfolyamán bevezetjük a KRESZ oktatást, illetve fekvőrendőröket építünk ki az óvodák, iskolák közelében, vala-

www.gyal.hu
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mint folytatjuk a gyalogátkelőhelyek kialakítását.
A Gyáli Iskolakezdési Programot kiterjesztjük az
1-8. osztályosok részére, amelynek köszönhetően
minden gyáli általános iskolás ingyenesen kapja
meg a tanszereket, ezzel is mérsékelve a szülők iskolakezdéssel járó anyagi terheit. A Gyáli Millenniumi Park egy részén úgynevezett „popup” parkot
hozunk létre a fiatalok kikapcsolódására, hogy ne
az utcákon kelljen az autóikra támaszkodva „bandázniuk”. Szintén a fiatalabbak igényeihez igazodva a nemrégiben kialakított fittness parkba szeretnénk padokat, szemetest, ivókutat kialakítani.
Járdafelújítás, útépítés is a tervek között szerepel. Folytatjuk az intézményfelújításokat: a Bóbita
bölcsődében parkosítjuk az udvart, öntözőrendszert telepítünk a Liliom óvodába, korszerűsítjük a
Tulipán óvoda udvarát.
Idén is bőven vállaltak feladatokat. Öntől már
megszokhattuk, hogy nagy fába vágja a fejszéjét. Januári számunkban beszámoltunk róla,
hogy megújul a posta épülete, majd nemrég arról értesültünk, hogy lefújta a projektet. Mi az
oka ennek?
Az igazat megvallva, sajnos végül nem tudtunk
a postával megegyezni. Két évvel ezelőtt kerestem fel a postát annak érdekében, hogy végre
mi is kulturált színvonalon tudjuk igénybe venni
a szolgáltatásaikat. Az akkori vezetés hajlandóságot mutatott és a tanulmányterv elkészítéséből is kivette részét. Az azóta eltelt időszakban a
posta élén változás történt és jelenleg fő feladatuknak tartják a jövőbeni struktúra kialakítását.
Ebből kifolyólag ma nem aktuális egy új épület
megépítése. A mostani vezetőséggel megállapodtunk abban, hogy a későbbiek során visszatérünk a projektre.
A sport és kulturális kiadások, hogyan alakulnak
majd ebben az évben?
Úgy gondolom, hogy az utóbbi években teljesen
kiépítettük a sportinfrastrukúrát, amelyre elsősorban az egészségmegőrzés szempontjából volt
szükség. Idén inkább a sport és civil szervezetek
nagyobb támogatását tűztük ki célul, ezért megemeltük a támogatási keretet. Szeretnénk jobban
segíteni a helyi tehetségeket, és környezet-, valamint állatvédelem területén is eredményeket kívánunk elérni. A közösségi ház szervezésében az
elmúlt egy évben olyan neves előadók, társulatok, tehetségek léptek fel, amelyre örömmel látogattak el a helyiek, jómagam is. Az idei évre
is színes programkínálatból válogathatunk, amelyet az ott dolgozó közművelődési szakemberek
állítottak össze. Bízom benne, hogy Gyál továbbra is olyan város, olyan otthon, ahol jó élni, ahol
jó lakni.
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Február elsejétől változtak a
közterület-használati díjak
A közterületek használatáról és használatuk rendjéről
szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú helyi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjak
mértéke minden év február 1-jén az előző évi - Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói
árindex mértékével növekszik.
A fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal közzétett adatai alapján 2019. évben 103,4% volt.
Fentiek alapján 2020. évben a közterület-használatért
fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul:
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:			
353.- Ft/m2/nap
II. Alkalmi, idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj:	
353.- Ft/m2/nap
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:
a) 1 négyzetméter alatt: 
2.124.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett: 
2.124.- Ft/m2/hó
IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:
2.124.-Ft/hó
a) 1-10 m2-ig: 
b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett:
ba) 180 napig:	
213.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása
esetén: 
424.- Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén,
10 m2 felett:
ca) 30 napig: 
213.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl: 
850.- Ft/m2/hó
V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárás-ig való
kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:

709.- Ft/m2/hó
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VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:

42.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén:

70.- Ft/m2/nap
VII. Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételre
fizetendő
közterület-használati
díj:
A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú
mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege.
VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális
rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén:		
		
282.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
424.- Ft/m2/nap
ba) 50 m2-ig: 
2
213.- Ft/m2/nap
bb) 50 m felett: 
IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:			
141.- Ft/m2/nap
a) 100 m2-ig: 
2
70.- Ft/m2/nap
b) 100 m felett: 

A magyar kultúra napja
Igazi kulturális kavalkáddal ünnepelhettük a magyar
kultúra napját az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 2020. január 21-én.
A XXIX. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak csoportos kiállítása mellett Juhász Ida az Értéktár Bizottság
elnökeként megnyitotta a Helyi Értéktár Kiállítást,
majd a helyi értékekhez köthető személyeknek emléklapot adott át a helyi értéktárba való bekerülésért.
Ezt követően a színházteremben Nagy József Elek
alpolgármester ünnepi beszédével kezdetét vette
a kultúra napi műsor, amelynek egyik meghatározó momentumaként minden évben átadásra kerül a
Közművelődési Díj a felnőtt kitüntetettnek.
Ez alkalommal Jene Miklósné, az Arany János Közösségi Ház igazgatóhelyettese, a városi könyvtár vezetője vehette át az elismerést, erről külön cikkben is
beszámolunk (9. oldal).

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett
közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterülethasználati díj: 
57.- Ft/m2/nap
XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterülethasználati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:			
		
2.829.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:		
	
106.- Ft/m2/nap

gyáli mi újság

Az ünnepi műsor második felében Kalmus Felicián
csellista produkcióját élvezhette a közönség.
Az eseményen részt vett Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Kovalik Józsefné városunk díszpolgára is.

www.gyal.hu
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Átadták a
Közművelődési
Díjat
Január 21-én, a magyar kultúra
napja alkalmából rendezett városi ünnepségen adta át Nagy
József Elek alpolgármester a
Közművelődési Díjat.

Támogatást
kaphatnak a
felsőoktatásban
tanuló gyáli hallgatók

A díj azoknak adományozható,
akik közösségi munkájukkal, a
közéletben való részvételükkel
hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának
emeléséhez.

A gyáli városvezetés nagy hangsúlyt fektet a városban élő egyetemista, főiskolás diákok támogatására. Ennek köszönhetően 2017-ben megalkották
a Gyáli Élet Program részeként a Gyáli Egyetemista
Programot, amely a felsőfokú intézményekbe járók
támogatását célozza meg. Azok részesülnek – utólag – további 25.000 Ft támogatásban félévente,
akik az adott tanulmányi félévet igazoltan teljesítették, és a következő tanulmányi félévet megkezdték.

Idén Jene Miklósné könyvtárvezető, a közösségi ház igazgatóhelyettese vehette át a kitüntetést, akinek példaértékű
közéleti szerepvállalása minden szempontból elismerésre
méltó.
Ezúton is gratulálunk a
díjazottnak!

Jene Miklósné
Jene Miklósné köztiszteletben álló, kétgyermekes
gyáli lakos. Gyermekkorában költözött a családja
Gyálra, negyven éve él városunkban.
A több mint 60 000 kötetes könyvtár munkatársa 2014 óta, majd 2018-ban szakmai vezetője lett.
Irányításával Gyál város közösségi értéke, a könyvtár új életre kelt és dinamikus fejlődésnek indult.
A közösségfejlesztési és a könyvtárszakmai célok
az általa meghatározott stratégiai keretekben valósulnak meg. Irányítása alatt a könyvtár közkapcsolatai megerősödtek, a közönségkapcsolatai új
lendületet vettek. Vezetése alatt mind az olvasók
száma, mind a kötetállomány folyamatosan növekszik, kiszolgálva az olvasói igényeket és erősítve városunk nevelési, oktatási intézményeinek,
pedagógiai céljainak megvalósítását. A könyv-
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tár szolgáltatási minősége folyamatosan emelkedik, irányítása alatt az új és korszerű platformok –
Nava pont, nemzeti, könyvtári archívumokhoz való
hozzáférés, internetes és vizuális felületek – is az olvasók rendelkezésére állnak. A könyvtár bekapcsolódott az életen át tartó tanulás ágazati kihívásaiba
ekképpen reagálva a látogatók igényeire, így a gyáliak rendszeres tanfolyamokon fejleszthetik a különféle kompetenciáikat. Irányításával a könyvtár bekapcsolódott Gyál város kiemelt rendezvényeibe,
ahol játékos és interaktív formában hívják fel a lakosok figyelmét a Gutenberg-galaxis szépségeire.
Vezetésével a könyvtár őrzi, tematizálja a helytörténeti értékeket. Könyvtárszakmai eszközökkel és
módszerekkel, vagyis író-olvasó találkozók, mesemondó és meseolvasó programok, pályázatok,

gyáli mi újság

gyermek- és családi foglalkozások egész sorával
járul ahhoz hozzá, hogy városunk kulturális élete
olyan legyen, mint egy ezerszínű virág.
Jene Miklósné mind az Arany János Közösségi Ház, mind a Városi Könyvtár gyerekprogramjainak állandó és meghatározó formálója, szereplője, kezdeményezője. Rendszeresen szervez
könyvtárszakmai szempontból is értékes közösségfejlesztési programokat.
Lehengerlő, kedves, empatikus és határozott személyisége a legfontosabb záloga annak, hogy a
városi könyvtár, mint márka ma az egyik legkedveltebb városi érték.
Családanyaként is elhivatott abban a kulturális tudásátadásban, amelynek keretében a következő
évtizedekben is megalapozott lesz a város olvasási és könyvtárhasználati sokszínűsége.
Évek alatt több ezer felnőttel és gyermekkel szerettette meg a magyar könyvkultúra értékeit.

www.gyal.hu

A jogosultsági feltételek meglétét a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell
bizonyítani, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy
egyrészt a tanulmányi osztály által hitelesített leckekönyv-kivonatát, másrészt a hallgató (következő félévre szóló) felsőoktatási jogviszonyának igazolását
kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és
Intézményfelügyeleti Irodáján. Jelenleg azok a Bursa
ösztöndíjban részesülők nyújthatják be támogatási igényüket – a rendelet értelmében – február utolsó napjáig, akik az őszi félévben 25 kreditet szereztek, és a tavaszi félévre beiratkoztak, illetve azok, akik
az őszi félévben végeztek, és diplomát szereztek.
A nem végzős hallgatóknak az egyetem tanulmányi
osztálya által hitelesített leckekönyv-másolatot, és
jogviszony-igazolást kell benyújtaniuk, míg a végzős
hallgatóknak a diplomájukat kell bemutatniuk.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel a támogatási formával kíván hozzájárulni
a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzéséhez.
Bővebb felvilágosítást Fazekas Enikő Diánánál és
Kovács Mirkó ügyintézőnél kérhetnek az alábbi telefonszámokon: 06-29/544-141, 06-29/544-140.
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Helyi adókra vonatkozó
adófizetési határidők 2020-ban
A 2020. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:
2020. I. félév: március 16.
2020. II. félév: szeptember 15.
Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2020. évi építményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem
tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, jelenleg 5,9%.
Adózóink 2020. február utolsó, illetve március első
hetében értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2020. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek
esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízásokat az esetleges hátralék, valamint az első félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.
A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket,
hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Azon adózóink, ahol 2020-tól változás áll be gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében
történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, használt gépjármű forgalomba helyezése esetén –, határozatot kapnak. A határozatban kivetett 2020.
évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat –
a Magyar Államkincstár által rendszeresített új adó
nyilvántartási program kötelező használata miatt –
nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött határozatok mellékleteként magánszemélyek esetében biztosítjuk (megküldjük) a 2020. első és
második félévi adókötelezettség teljesítéséhez
szükséges készpénzátutalási megbízásokat. Magánszemélyek esetében a határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg az
adószámlakivonatokat a Polgármesteri Hivatal dolgozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.
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Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton
küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, mind
a határozatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyitására
kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak
értesítés érkezik, a tényleges küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus tárhelyére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó és gépjárműadó esetében csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési
kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján
az adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek
kerülnek feltüntetésre.
Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat
2020. március 8. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06-29/540-930-as központi
számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:		
szerda:		
csütörtök:		

12.30-15.30
12.30-17.45
08.00-12.00

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési
értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.
Eltérően az előző évektől, az idei évben további adószámla kivonat megküldésére - jogszabályi
változásoknak megfelelően- 2020. szeptember
10. napjáig kerül sor, eddig az időpontig fogják
az adózók a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges csekkeket (magánszemélyek esetében) is megkapni.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda
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Rengeteg adomány gyűlt össze
a rászorulóknak
A Kertváros Szociális Központ ezúton is szeretné
megköszönni a rászoruló családok és egyedülállók részére tett önzetlen felajánlásokat, melyekkel
hosszú éveken keresztül segítette a lakosság az intézmény munkáját és természetesen a hátrányos
helyzetben élőket.
A tavalyi évben eddig nem látott mennyiségű felajánlás érkezett az intézménybe, mely azóta is folyamatosan csak gyűlik, ezért Dócziné Pallagi Ágnes, a központ intézményvezetője arról tájékoztatja
a lakosságot, hogy 2020.02.01. napjától a Kertváros
Szociális Központ Gyáli székhelyén (Gyál, Rákóczi
Ferenc utca 42-44.) a továbbiakban határozatlan
ideig nem áll módjukban több felajánlást elfogadni.
Az intézményben a minden hónap első szerdáján
történő ruhaosztás, az adományok rendszerezése
miatt átmenetileg szünetel.

Ingyenesen hívható
zöldszámokon lehet tanácsot
kérni a koronavírusról
A Kínában felbukkant, tüdőgyulladással járó megbetegedés okozója egy újonnan kimutatott koronavírus, amely – egyéb koronavírusokhoz hasonlóan – légúton, valamint szájon át fertőzhet.
Az 1960-as években azonosított koronavírusok
emberi és állati (madarak és emlősök) megbetegedéseket okozhatnak. Közéjük tartozik a súlyos,
heveny légzőszervi tünetegyüttes kórokozója, a
SARS, illetve a közel-keleti koronavírus, a MERS.
Ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések
gyors és szakszerű megválaszolására, a lakossági
információs vonalak február 3-tól elérhetőek.
A 06-80/277-455-ös és a 06-80/277-456-os információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az
új koronavírusról.
A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés
érdekében.

www.gyal.hu
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„Ha megtanuljuk a múltunkat, nem lesz gondunk a jövővel!”

Mesél a székelykapu - 1. rész
A városközpontban épített parkot méltán nevezhetjük
Gyál egyik legszebb, legkulturáltabb közterületének.
A központba érkezőt 2012-óta emlékkőből, információs táblából és székelykapuból álló trianoni emlékhely fogadja. A székelykapu és az információs tábla Gyálon élő
fafaragó művész, Varga Csaba „Főfanyűvő” munkája.
Az alkotót a székelykapun megjelenített jelképekről,
azok jelentéséről is kérdeztük. A 2012-ben készített interjúsorozatot tesszük most ismét közzé.
- A székelykapu mesél, információkat hordoz, jelentése van. Mik ezek a jelenések?
- Valóban minden, a kapun megjelenő motívum, minta, felirat jelentést hordoz. Csak ősi magyar motívumok
szerepelhetnek rajta, kötött szabályok szerint. Ha nem
így van, akkor nem egyéb, mint giccs! Amikor megkaptam ezt a nagyon megtisztelő felkérést a város önkormányzatától, első dolgom volt, hogy tájékozódjak az autentikus motívumokról, szabályokról, hiszen nem voltak
részletes ismereteim a tárgyban, nem készítettem még
székelykaput. Nem egy kapu alakú dísztárgyat akartam
faragni, hanem mindenképpen hiteleset, olyat, ami pontosan azt az üzenetet hordozza, amit kell!
Nagy meglepetésemre ez a tájékozódás nem is volt
olyan egyszerű.
Először a szűkebb-tágabb ismeretségi körömben kérdezősködtem, s az interneten kutakodtam. Többen próbáltak meg segíteni, de arra kellett rájönnöm, hogy már a
székelyek sem igazán ismerik az ősi jelentéseket, szabályokat. Később szerencsére sikerült megtalálnom a téma
talán legavatottabb szakértőjét, Papp Gábor művészettörténészt, aki sok hasznos tanáccsal, szakirodalommal látott el. Örömmel segített, nagyon sokat köszönhetek neki! Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy
eljött az avató ünnepségre is, és elismerően nyilatkozott
a munkámról.

- Beszéljünk először a kapu anyagáról!
- A kapu oszlopait szárított tölgyből, kilenc rétegből ragasztottam össze. Nem fog vetemedni. A tölgy erezete
eléggé homogén, ezért égetéses technikával antikoltam,
hogy érdekesebb, izgalmasabb felületet kapjunk. A tartósságot növeli a gombaölő réteg, az olajlazúr impregnálás és a hajólakk bevonat is. A zsindely a legtartósabb
fából, kanadai vörös cédrusból készült.
Ami meg a technikát illeti, nem elsősorban a kidolgozottság számít, hanem az arányok, formák, méretek. Minden
motívumnak megvan a maga, virágnyelven, rébuszokban elmondott jelentése.
Sokkal többet mond, mint az írott szó, egy jelképnek
több, akár hét-nyolc jelentése is lehet.
(A székelykapun megjelenő motívumokról és azok jelentéséről lapunk következő számában adunk tájékoztatást.)
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Mese a beteg Télről
A Tél bágyadtan feküdt párnái között, fájt minden
porcikája. Nagyokat tüsszentett és úgy köhögött,
hogy alig kapott levegőt. Év anyóka aggódva mérte a lázát és sietve főzött hársfa teát.
– Fiacskám, idd meg gyorsan, ettől meggyógyulsz,
meglátod!
– Jaj, anyókám, alig tudom a kezemet felemelni,
még a hajam is fáj!
– Pedig meg kell gyógyulnod, mert már rég eljött
az időd, mindenki rád vár!
Aranyló mézet és citromot csepegtetett a teába és
felfrissítette a borogatást a Tél homlokán.
– Anyókám, kérlek hívd ide a fiaimat, mert nem tudok lábra állni!
Jöttek is mind a hárman a hívó szóra, Vihar, Köd és
Zúzmara.
– Fiúk, most nektek kell helytállni, mert beteg vagyok, nem tudok lábra állni!
– Jól van apám, megyünk és tesszük a dolgunkat!
Először a Vihar indult útnak. Megcibált minden fát,
aztán lekapta Károly bácsi kalapját és messzire
fújta.
– Ejnye, te kelekótya Vihar! Ezt nem kellett volna! mondta Károly bácsi és bicegve baktatott a kalapja után, de a Vihar csak süvöltve nevetett!
– Ez az én időm Károly bácsi, mért nem teszel füles
sapkát a fejedre?
Aztán sietve jött a Köd, sűrű fátylat borított mindenre, nehogy valaki azt merje mondani, hogy nem
érti a dolgát. Szegény Csuri veréb a csőréig sem látott, majdnem nekirepült a fának! Ott aztán alig találta meg a nagy homályban a cinkegolyót.
A Zúzmara szelíden mosolygott és reggelre fehér
csipkét szőtt kerítésre, ágra, zörgő levelekre, még
a szárító kötélre is. Olyan gyönyörű lett miden,
mintha meseországgá varázsolták volna a környéket. De hiába volt szép, Zsuzsi mégis szomorú volt.
Karácsonyra szánkót kapott, de még ki sem tudta próbálni, mert hónak az idén híre-hamva sincs.

Az oviban a többiek is panaszkodtak, mert nekik is
nagyon hiányzott az igazi Tél.
– Én korcsolyát kaptam, de sehol sincs jég, így nem
tudok csúszkálni! - panaszkodott Zalán.
Panka meg hóembert szeretett volna építeni, meg
hógolyózni, hemperegni a hóban. Összedugták a
fejüket és kitalálták, hogy levelet írnak a Télnek. Lerajzolták, kitalálták, az óvó néni meg leírta:
Tél papóka gyere már,
mindenki csak téged vár!
Gyere, mert ha hull a hó,
Vígan siklik a szánkó!
Bedobták a postaládába és vágyakozva várták
a telet. Amikor a Tél elolvasta a levelet, mosolyra húzódott a szája és szíve körül olyan melegséget érzett, hogy lement a láza tőle. Még egy kicsit
nyomta az ágyat, de aztán érezte, hogy egyre erősebb lesz. A levéltől, vagy a teától? Nem tudom, de
azt igen, hogy hamarosan lerúgta a dunyhát magáról és lábra állt. Felvette a ködmönét, teletömte a zsákját hóval, faggyal és útnak indult. Először
a szántóföldre ment, betakargatta a vetést, faluról-falura, városról-városra járt. Amerre ment, fehér lett minden, paplant terített a földre, a vacogó
ágakra, befagyasztotta a tavat, patakokat. Elérkezett ide is. Zalánnak tükörsima jégpályát varázsolt,
a szánkódombot vastagon beborította hóval. Zsuzsi és Panka hozta a szánkót és akkora mulatságot csaptak az udvaron, amilyet még nem látott
az óvoda. A dombról egészen a bokorig csúszott a
szánkó! Vége-hossza nem volt a hógolyócsatának!
Aztán közösen építettek akkora hóembert, hogy
alig tudták rátenni a kalapot. Igaz, az orrát reggelre megcsipkedték a madarak, de azért még így is
nagyon csinos hóember lett. Ott áll még most is,
vidáman integet a seprűjével mindenkinek, aki arra
jár. Meddig áll ott? Nem is tudom, talán tavaszig.
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író
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Képviselő-testületi beszámoló
2020. január 30-i testületi ülésen az
alábbi fontos döntéseket hozták a
városvezetők.

Fejlesztik a közvilágítást

Elfogadták Gyál város 2020. évi
költségvetését
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e közlekedési létesítmények levegőszennyező voltát is) kifogásolja. Tekintettel arra, hogy a zajtérkép készítését a KTI a zajforrások és a zajterhelés modellezésének alapul vételével, mérés nélkül
végezte, ezért az önkormányzat szerint az elkészült intézkedési tervjavaslat nem tükrözi a tényleges zajterhelést. Ezen túlmenően az egyre növekvő forgalom a levegőtisztaságra is negatív
hatással van. Annak érdekében, hogy a lakosság
által jelzett terheltséget mérés útján számszerűsíteni lehessen, majd szükség esetén a probléma
megoldására alkalmas javaslat megfogalmazására is sor kerülhessen, szükséges igazságügyi szakértő szakvéleményének beszerzése mind a zajterhelés, mind a levegőszennyezettség vizsgálata
tárgyában.
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Megszűnnek az általános építésügyi hatóságok 2020. március 1-jével, feladataikat a kormányhivatalok veszik át.

Multifunkciós pálya ovisoknak

Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a város idei gazdálkodási tervezete. A
költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd 855
millió forint. Hitelfelvétellel nem terveznek a büdzsében. Bővebben: Pápai Mihály polgármesterrel
készített interjúban (4-5. oldal).

Jelenleg az ún. általános elsőfokú hatósági feladatokat a kijelölt települési önkormányzat jegyzői és
a fővárosi kerületi önkormányzatok jegyzői, illetve
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző látják el. A járási hivatalok a kiemelt építésügyi hatósági hatáskörrel rendelkeznek. 2020. március 1.
napjától a jegyzők építésügyi hatósági hatásköre
megszűnik, az építésügyi hatósági feladatokat a
kormányhivatalok fogják ellátni (ld. 2019. évi CX.
törvény).

Lakossági fórumokon több alkalommal is felvetődött a közvilágítás bővítésének igénye, amelyet
az önkormányzat az idei évben megvizsgál. Civil
kezdeményezésre érkeztek javaslatok, mely helyszíneken indokolt a bővítés. A képviselő-testület
úgy határozott, hogy az egész városban felmérik
a közvilágítást.

Zajmérés elrendelése

Megszűnik a mezőőri szolgálat

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben nem sok
esély van feltölteni a két betöltetlen mezőőri álláshelyet megfelelő képzettségű, hozzáállású dolgozó alkalmazásával. Az önkormányzat és a gazdák
egyeztetésének eredményeképpen a mezőőri szolgálat és a mezőőri járulék megszűnéséről döntöttek. A jövőben a gazdálkodók inkább maguk szeretnének gondoskodni terményeik védelméről. Az
önkormányzat ezentúl a közterület-felügyeletre
bízza a külterületeken elhelyezett illegális szemétlerakatok felderítését, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket.

14

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. elkészítette és megküldte a nagyforgalmú közutakra
és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat),
amely városunkat érintően az M0 autóút és az M5
autópálya terheltségét, és az álláspontjuk szerint
ennek megfelelő intézkedési terv javaslatát tartalmazza. Az önkormányzathoz számos észrevétel
érkezett a társadalmi egyeztetés kapcsán megadott igazgatas@gyal.hu email címre, amelyek
szinte mindegyike a vizsgált főközlekedési útvonalak zajosságát, és emiatt az általuk lakott ingatlan élhetetlenségét (egy részük ezen túlmenően

gyáli mi újság

A Gyáli Tátika Óvoda a 2020. évben az Ovi-Sport
Alapítvány kezelésében működő Nemzeti OviSport Programhoz kíván csatlakozni, amelyhez
az önkormányzat anyagi támogatása is szükséges. Az Ovi-Sport Alapítvány 2011 óta hazánk 275
óvodájában valósította meg az Ovi-Sport Programot, amellyel közel ötvenezer óvodás gyermek
számára teremtették meg a mindennapos mozgás lehetőségét. A két fő cél, hogy az óvodások
sportág-specifikus oktatási programját az óvodapedagógusok egy önálló képzés keretén belül
elsajátítsák és a gyermekeket ez alapján, óvodai
keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges speciális sportpályák létesüljenek
az ország minden óvodájában, annak érdekében,
hogy a képzés sportfunkcionális feltételei intézményi kereteken belül adottak legyenek, ne kelljen
a szülőknek a gyermekeiket külön, többletköltséget vállalva sportoltatni. A multifunkcionális pálya a sportágak kipróbálásán túl egyébiránt olyan
ügyességi játékok gyakorlására is alkalmas, melyeket a hallás- és látássérült gyermekeknek találtak ki. Az Ovi-Sport pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek, méretük a nagyobb
sportpályák arányainak megfelelő.

www.gyal.hu

Mivel így egyfokú lesz a hatósági eljárás – 2020.
márciusától – az építésügyi hatósági döntésekkel
szemben már kizárt lesz a fellebbezés. A kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz lehet majd fordulni.
Gyáli Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodája a
gyáli lakosságnak továbbra is tájékoztatást ad az
építési jogszabályokkal és a helyi építési szabályokkal kapcsolatosan, továbbá Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően a településkép védelmi tájékoztatás és konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi
bejelentési eljárás keretein belül biztosítja a Gyál
város közigazgatási területén történő építési tevékenységek összességében a szabályosságot és az
épített környezet esztétikus kialakítását.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. február 27-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.
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A sportcsarnok megépítésén túl milyen támogatást kap az egyesület a városvezetéstől?
Az önkormányzattól minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy Gyál városának minél magasabb
szintű kézilabda csapata legyen.
Az önkormányzat anyagi támogatással is hozzájárul a szakosztály működéséhez, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egyesületünk pályázni tudjon például a TAO-támogatásokra. Az önkormányzatnak
köszönhetően egyre színvonalasabb szakmai munkát tudunk végezni.

Felívelő pályán
s
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á
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a
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é
a gyáli k
Tavaly szeptemberben adták át városunk legújabb ékkövét, a Városi Sportcsarnokot. A létesítmény hiánypótló volt már
egy 25 ezer fős településen, ahol ráadásul pezsgő sportélet zajlik évek óta.
A sportcsarnok mindamellett, hogy délelőttönként kb. 420 adys diák használja a testnevelés
órák alkalmával, a délutáni órákban is megtelik
gyerekekkel.
A csarnokban tartják edzéseiket a Gyáli BKSE kézilabda szakosztály utánpótlás növendékei is, akikről már korábban írtunk. Most, hogy belakták az új
sportcsarnokot, ismét felkerestük Kamper Olíviát,
kétszeres EHF-kupa győztes kézilabdázó, aki férjével, Tomori Győzővel (jelenleg a Dabas férfi NB1es csapat edzője) 2015-ben élesztette újjá Gyálon
a kézilabda sportot.
Kezdjük az elején! Hogyan indult útra 2015-ben
a kézilabda szakosztály? Hol voltak korábban az
edzések és milyen körülmények között?
A városvezetésének köszönhetően 2015 őszén
lehetőségünk nyílt a gyáli kézilabdát újjáéleszteni. Győző az összes gyáli iskolát végigjárta,
és bemutató edzéseket tartott a gyerekeknek,
ami után az első edzésünkön kb. 25 fiú és lány
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vett részt. A gyerekek évről-évre többen jönnek,
most, hogy megépült a csarnok, érezhetően nagyobb az érdeklődés a kézilabda iránt, ez hatalmas öröm nekünk. Az első edzéseket és egészen
a sportcsarnok átadásáig az összes edzésünket
a Zrínyi és a Bartók iskola tornatermében tartottuk. Az MKSZ (Kézilabda szövetség) által kiírt tornaterem felújítási program keretén belül, a
Zrínyi iskola tornaterme megújult, ami egy hatalmas lehetőséget adott a gyáli kézilabdás növendékeknek is.
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a sportcsarnokban egy tornát, amit a serdülőink
megnyertek és az összes csapatunk hatalmasat
küzdött. Nem beszélve arról, hogy a gyerekeknek
nagyon sokat jelent, hogy ebben a környezetben
versenyezhetnek. A célunk, olyan kézilabdásokat
nevelni, akik technikailag magas szinten tudják űzni
szeretett sportágunkat.
Mi a cél? Hogyan képzeli el az egyesület jövőjét?

Milyen kiadásokra fordítja az egyesület a különböző forrásokból befolyt pénzeket?

Célunk, hogy minél több gyáli gyermekkel megismertessük, megszerettessük a kézilabdát. Terveink között szerepel mind női, mind férfi vonalon felnőtt csapat indítása. Szeretnénk felépíteni
az egész szakosztályt egészen a legkisebbektől, a
legnagyobbakig.

A TAO pályázaton elnyert támogatásnak köszönhetően idén sikerült felszerelni az eszköztárunkat
új labdákkal, zsámolyokkal, illetve mezekkel.

Aki szeretne csatlakozni az egyesülethez, hogyan teheti ezt meg, mik az elérhetőségek és a
feltételek?

Milyen eredményeket értek el a gyáli kézisek az
utóbbi években?

Mindenkit sok szeretettel várunk, akár már kézilabdázott, akár nem. Feltételeket nem szabunk, aki
érez magában elhivatottságot, keressen minket a
Facebookon a Gyáli kézilabda oldalon vagy a 0630/444-2133-as telefonszámon.

Az elmúlt 4 év az építkezésről szólt, nagyon sok lemaradást kell behoznunk másokkal szemben. Úgy
érzem, hogy nagyon jó úton haladunk és a legfontosabb, a hozzánk járó gyerekekkel megszerettetni és megismertetni a kézilabda világát. Heti rendszerességgel járunk mérkőzésekre, egyre többször
sikerül győztesen elhagyni a pályát. Különböző felkészülési tornákra kapunk meghívást, ebből is látszik, hogy kezdenek minket gyáliakat megismerni. Mi is rendeztünk nemrég a lány csapatainknak

Ha bárki figyelemmel szeretné követni az egyesület működését, eredményeit, hol tudja elérni ezeket az információkat?
Hamarosan elkészül a weboldala a szakosztályunknak, addig is a Gyáli kézilabda facebook oldalon megtalálhatóak vagyunk. HAJRÁ GYÁL!!!

Hány gyerek jár az edzésekre? Milyen korosztályok vannak?
Jelenleg 90-100 gyermek jár hozzánk edzésekre.
Összesen 11 csapatot neveztünk idén, 2019/20-as
idényben a korosztályos bajnokságokban. A szakosztályunknál 6 edző foglalkozik a gyerekekkel.
A fiúknál U9-től egészen U14-es korosztályig szerepelünk a kisiskolás és gyermekbajnokságokban,
ez 6 csapatot jelent. Itt a legkisebbekkel Kamperné
Tényi Zsuzsanna, a nagyobbakkal pedig Pocsai
Rajmund és én foglalkozunk heti 4 alkalommal.
A lányoknál a serdülő és U15-ös csapatunk edzője Bocskai Boglárka, a legkisebbekkel, U9/10 és
U12-es csapattal pedig Kamper Lilla foglalkozik. A kapusokat Veress Zsuzsanna edzi heti 1
alkalommal.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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ÉletMentő: tegye fel a mobiljára
az ingyenes alkalmazást!
Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható
okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő,
különböző funkciói szó szerint is életmentők lehetnek.
Az Országos Mentőszolgálat, a Vodafone Magyarország Alapítvány és a cseh Medical Information Technologies egy külföldön már használatban lévő életmentő
okostelefon alkalmazást kívánt meghonosítani Magyarországon. Az integrációs és lokalizációs munkálatok befejeződtek, és a nemes egyszerűséggel ÉletMentő nevet
kapott szoftvert mostantól bárki ingyenesen telepítheti a mobiljára.
Az androidos eszközökön a Play áruházból, az iOS-es készülékeken pedig az App Store-ból letölthető alkalmazás
35 MB méretű, és néhány másodperc alatt rákerül a mobilra. Első körben a szoftverben regisztrálni kell a telefonszámunkat, ez a mentők hívásához, illetve a vészhelyzeti üzenetek küldéséhez szükséges.
Az SMS-es regisztrációt követően ajánlott kitölteni a
személyes felhasználói profilt, vagyis megadni a születési évünket, a TAJ-számunkat és az állandó lakcímünket.
Ezenkívül bevihetjük a rendszerbe, hogy milyen betegségünk van, milyen gyógyszereket szedünk, mire vagyunk allergiásak és hogy milyen idegen nyelvet beszélünk. A kismamák akár a várandóságukkal kapcsolatos
adatokat is eltárolhatják a profiljukban.
Ha nagy a baj, elegendő a kijelző közepén lévő piros
“MENTŐK” gombra rányomni – a véletlen riasztások el-
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kerülése végett a virtuális gombot 3 másodpercig nyomva kell tartani. Ennek hatására azonnal hívás indul a
mentők felé és a diszpécser már az előtt látja a velünk
kapcsolatos információkat, így például a pontos tartózkodási helyünket és a fentebb sorolt adatainkat, hogy mi
megszólalnánk a telefonban.
A hívás természetesen ingyenes, valamint a 4G hálózaton keresztül történő adattovábbításért sem kell fizetni. Amennyiben olyan helyszínen kerülünk bajba, ahol
nincs mobilnet, az alkalmazás SMS-ben továbbítja adatainkat a központ felé. A fejlesztők azokra is gondoltak,
akik esetleg valamilyen okból kifolyólag nem tudnak beszélni, ők vészhelyzetben a kijelzőn megjelenő és jól látható ikonok lenyomásával küldhetnek specifikus vészjelző üzeneteket a központba.
A gyorsan és egyszerűen kezelhető applikáció hasznos
információkat nyújt az elsősegélynyújtással kapcsolatban, így többek közt azt is megtudhatjuk a segítségével,
hogy mi a teendő félrenyelés, mérgezés, áramütés, vagy
éppen kihűlés esetén. Sőt, az újraélesztéssel kapcsolatos
teendőket is megtudhatjuk a használata során, a POIadatbázis pedig elárulja számunkra, hogy hol a legközelebbi defibrillátor, kórház vagy gyógyszertár.
Az ÉletMentő nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is használható.
Utóbbi országokban eddig már több, mint 1 millióan telepítették fel az alkalmazást, melyet hazánkban az összes
mobil szolgáltató ügyfelei ingyen elérhetnek.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Ismét akcióra készül a GYÖSZ
Az idei év második akciójának helyszíneként a
Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapata a Kisfaludy
utca melletti szemetes erdősávot szemelte ki. Sajnos a sok felelőtlen, érdektelen ember mit sem törődve a környezet károsításával akkora mennyiségű kommunális és építési hulladékot hordott ide,
hogy a felmért mennyiség alapján konténert kell
rendelnünk a helyszín kitakarításának érdekében.
Időpont: 2020. február 22. szombat, 9 óra.
A találkozó helyszíne: Kisfaludy utca - Juhász
Gyula utca kereszteződése

Cicadömping, kutyadömping
Legújabb cikkünk címe furi, nem kétség. Azonban nem
tudjuk jobb szavakkal jellemezni azt a jelenséget, ami
minden tüzelési időszak után bekövetkezik. Ekkor ugyanis kiskutyák és kiscicák garmadája születik a világra. Miért baj ez? Mert ezek olyan apróságok, akik megszületését a gazda nem akarja, nem tud velük mit kezdeni. Külön
kifejezés is született ezekre a csöppségekre: nem kívánt
szaporulat. Rosszul hangzik, ugye?
Mi történik a nem kívánt szaporulattal? Sajnos ki kell
mondanunk, hogy semmi jó. Tudom, hogy kegyetlenül
hangzik, de ez a rideg valóság: jó részüket azonnal megölik, vagy kidobják a semmibe meghalni. Ha szerencséjük van a kicsiknek, akkor jó szándékú emberek megtalálják őket és segítséget kérnek a részükre. Ily módon
állatvédőkhöz kerülnek, akik kétségbeesetten próbálják
menteni, elhelyezni a kiskutyákat, kiscicákat. Majd valahogy felelős gazdihoz juttatni őket. Miért írtam, hogy
kétségbeesetten mentik őket az állatvédők? Mert gyakorlatilag képtelenség több héten keresztül, heti tucatnyi kutyust, cicát befogadni, elhelyezni. Fizikai képtelenség. A menhelyek telítve vannak, a piciket talán elviszik,
a nagyobb kutyák a menhelyeken, gyepmesteri telepeken ragadnak, majd ott halnak meg.
Mit lehet tenni az ellen, hogy ne szülessen minden tüzelési időszak után rengeteg, már előre halálra ítélt kisállat? A válasz nagyon egyszerű: ivartalanítani.
Tudjuk-tudjuk, már minden állatvédő ezerszer elmantrázta, kicsit már unalmas is, hogy mindig ezt lehet hallani. De tényleg ez a megoldás. Az ivartalanítás az, amely
képes megakadályozni, hogy évente százával, ezrével
szülessenek meg olyan kiskutyák, kiscicák, akinek gyakorlatilag semmi esélyük az életre. Az ivartalanításnak
egyébként nem csak ez az egyetlen előnye, mert egészségügyi és viselkedésbeli problémák megelőzését is
szolgálja, de jelen cikkünkben kifejezetten a felesleges
szaporulatok megszüntetése szempontjából hívjuk fel a
fontosságára a figyelmet.
Azt is tudjuk, hogy sokan ellenérzéssel viseltetnek az
ivartalanítással szemben, és különféle tévhitek is övezik
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a témát. A legtöbbször elhangzó „ellenérv”, hogy ezzel
megcsonkítják az állatot, valamint az ivartalanított állatot megfosztjuk az anyaság érzésétől.
Nos, az ivartalanítás nem csonkítás! Ami, pedig az anyaság érzését illeti: a kutyák/macskák nem úgy állnak a családalapításhoz, mint mi, emberek. Nem tervezik a picik
megszületését, nem tervezik azt sem, hogy majd milyen
oviba, iskolába járassák a lurkókat. Az a fajta anyai érzés,
amire ilyenkor mi emberek gondolunk, nincs meg bennük.
Náluk ugyanis a szaporodás ösztönös cselekedet. Szóval,
ha ivartalaníttatjuk kedvencünket, semmi jótól nem fosztjuk meg az életben, sőt jót teszünk kedvencünkkel és nem
okozunk nagyobb bajt, mint ami most van.
Legyünk tehát felelős gazdik, és ne szaporítsuk kedvenceinket! Gyáli rászoruló családok részére az ivartalanításhoz segítséget nyújt a gyáli Bundás Barát Állatvédő
Egyesület. Ha már megtörtént a baj, akkor is hívjanak bizalommal, hogy a lehető legfelelősebb gazdához jussanak a picik.

Ha Ön is szeretne csatlakozni eltökélt csapatunkhoz, várjuk szeretettel!
Örömmel adjuk hírül, hogy szeptemberben
történt egyesületi bejegyzésünk okán már fogadjuk azon középiskolásokat is, akik az 50
kötelező köszgolgálati órájukat szeretnék az
érettségi előtt letudni!
Cséfai Nikolett
a GYÖSZ elnöke

Ha nem kívánt szaporulatot, vagy nem megfelelő állattartást lát, kérem jelezze felénk és mi segítünk.
Ha kóbor ebet lát Gyál utcáin, kérjük hívja a gyepmestert! A 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: 0629/340-134, weboldal: www.varosuzemeltetes-gyal.hu/
egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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01.25.

Éjszaka érkezett riasztás az Ady Endre utcából,
ahol egy ház melléképülete gyulladt ki. Az elsőként
a helyszínre érkező polgárőreink porral oltók segítségével próbálták a tűz továbbterjedését megakadályozni, majd tűzoltóink a fővárosi hivatásos egységekkel kiegészülve végezték a lángok eloltását.
Az égő épületben két gázpalack is felrobbant, személyi sérülés azonban szerencsére nem történt.

Lakossági jelzés érkezett, hogy a Gyál-felső vasúti
megállóhelynél két személy összeverekedett. Járőreink a helyszínen a két személyt megtalálták, akik
kövekkel, botokkal, majd egy helyéről letört tájékoztató tábla oszlopával próbáltak egymáson revansot
venni. A garázda személyeket a rendőrség helyszínre érkezéséig visszatartották, majd további intézkedésre átadták. Utólag derült ki, hogy egyikük ellen
több elfogatóparancs is érvényben volt.

Járőröző polgárőreink észlelték, hogy Vecsés és
Gyál között a határban erős füst látható. Kivonuló
tűzoltóink jelzése szerint mintegy 6000 négyzetméteren avar és gaz égett, amelyet a kiérkező fővárosi egységgel közösen eloltottak.

01.13.
Lakossági segítségkérés érkezett egy kismamától, aki kizárta magát saját lakásából, miközben
egy éves gyermeke a lakásban rekedt. Járőreink a
helyszínre érkezve a nyílászárók roncsolása nélkül
megoldották a bejutást az ingatlanba. A gyermeknek semmilyen bántódása nem esett.

Anyakönyv

Interjú

Környezetünk Gyereksarok

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint januárban
8 haláleset és 17 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
01.10.:
- Bleszák Gábor és Fórika Dorottya Tímea (házassági név: Bleszák Gáborné)
01.11.:
- Csóka Tibor és Gönczi Réka (házassági név: Csókáné Gönczi Réka),
- Rácz Péter és Bogdányi Judit (házassági név: Rácz-Bogdányi Judit),
- Majnik Szabolcs és Kiss Evelin (házassági név: Majnik-Kiss Evelin),
- Bódig Zoltán és Orosz Beatrix,
- Tóth Ferenc Zoltán és Huszti Katalin Irén (házassági név: Tóth-Huszti Katalin Irén).

01.29.
Lakossági segítségkérés érkezett az Ady Endre utcából, a bejelentő elmondása szerint a Posta parkolójában illegális árusok több arra járót is erőszakkal
próbáltak rábírni arra, hogy a náluk lévő árut (zoknikat) megvásárolják. A járőrünk kiérkezésekor az
elkövetők a helyszínről elfutottak. Intézkedésre végül nem került sor. Mindenképpen javasoljuk, hogy
hasonló inzultus esetén a rendőrségen is tegyenek
bejelentést a sértettek, ez nagyban megkönnyítheti az elkövetők felelősségre vonását.

01.25.:
- Bábszki Gábor és Kiss Eszter (házassági név: Bábszkiné Kiss Eszter),
- Nagy Tamás és Hajnal Krisztina Gabriella (házassági név: Nagyné Hajnal Krisztina Gabriella),
- Máté István és Fülöp Ildikó (házassági név: Máté Ildikó).
01.31.:
- Lengyel Milán és Fanczal Katalin,
- Sárfi Tibor és Bán Viktória (házassági név: Sárfi-Bán Viktória).

Összeállította:
Kelecsényi Gábor

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
„...AZT
A RAGYOGÓJÁT!”
a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR

METSZÉSI BEMUTATÓ!

rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

2020. március 21-én, szombaton 14 órakor

A Gyáli Kertbarát Kör 2020. március 7-én szombaton,
10.00-14.00 óráig metszési bemutatót tart.
A bemutatót Gyócsi Zoltán kertészmérnök tartja.

Fellépnek:

Erdős Melinda
és a dalkör tagjai
Zene: Délpesti Régió cigányzenekara

HELYSZÍN: Gyál, Piroska u. 30/a.

Oláh Attila prímás vezetésével

Művészeti vezető: Kovács Böske
. Műsorvezető: Kovács Istvánné

Vendéglátó: Duró Pálné tagtárs.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-29/263-343, 06-30/859-2662
Konzultáció: személyesen minden hónap utolsó csütörtökén
14.00-órától, a közösségi házban.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör!

Szünetben támogató TOMBOLA

Irodalmi Szalon

.

A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága, tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2020. június 26-án 40-éves évfordulóját ünneplő egyesület
alapító tagja Gyócsi Zoltán kertészmérnök,
szakmai előadássorozatot tart az aktuális hónap feladatairól.
Helyszín: Közösségi Ház, kamaraterem, az alábbi pénteki időpontokban:
március 20. 17.00-óra, │ április 24. 17.00-óra │ május 22. 17.00-óra.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör!
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FEGY-napló

01.12.

Sport

Jegyek a helyszínen ea. előtt a Közházban (1000.-Ft,pártoló 500.-Ft) válthatók.
A műsort GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, az ARANY JÁNOS KÖZHÁZ,
a DANKÓ RÁDIÓ, és a GYÖNGYI Virágbolt támogatja.
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi u. 118-120.
Megközelíthető: M3 Határ úti megállótól 294E, a Boráros térről 55. autóbusszal

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Mindenkit
szeretettel 12-én
várunk, jó 18
szórakozást
március
órárakívánunk!
és

április 6-án
18 órára
április
18-án 14 óra.

Következő műsorunk: 2020.

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető

Mi a csuda
történt az
estékkel?
Arany János estéjében még „ki-ki nyugalomban” van, és Zelk
Zoltán szerint is „este jó”. Manapság már nem dívik nyugalomban lenni csak azért, mert eljön az este. Készülünk, dolgozunk, tanulunk – ha kicsit hajszoltak is, de hasznosak vagyunk.
Aztán persze ide kell még beleférnie a napi több mint három
órányi képernyő előtt eltöltött idő jórészének is. Merthogy a
felmérések szerint átlagosan ennyit szánunk a kütyüjeinkre
a szabadidőnkből. Ezek után nehéz ám megtalálni azt a hét
percet, amit – szintén a tanulmányok szerint – a gyerekeinkre
fordítunk. Arra, hogy figyelünk rájuk. Mindent összevetve bámulatos, hogy mi mindent sikerült belepréselnünk ebbe a kissé rövid napszakba. Csak az a baj, hogy mégsem érezzük jól
magunkat. És ez csupán előíze annak, hogy mennyire magányos esték várnak ránk majd valamikor.
Pedig az este különleges része a napnak.
A régiek verseiből is érdemes tanulni, ahol az emberek még
ráérnek hosszan vacsorázni, a vendéget hallgatni és a gye-

Szabadidő

Sport

Interjú

Anyakönyv

Kultúra

Környezetünk

Hirdetés

Apróhirdetés

reknek dúdolni. De mi van a még régebbiekkel? Történetesen mit csinál Isten esténként?
Ne üssük el a kérdést azzal, hogy a mennyben nincs is este,
meg úgy is mindig ugyanazt csinálja (bármi legyen is az),
merthogy úgy tűnik, Isten kedveli a mi földi estéinket. A teremtés idején - ami igen aktív és sikeres időtöltés volt a számára - minden nap végén megállt, és gyönyörködött. „És látta Isten, hogy ez jó”. Élvezte a csillagok és a tölgyek látványát,
nevetett a kölyökrókán. Amikor már ember is élt a Földön,
még jobban szerette ezt a bolygót: „szellős alkonyatkor sétált
a kertben”. Ami igazán egészséges. De ő nem csak úgy járkált;
Ádámot és Évát kereste. Hogy együtt sétáljanak egyet, hogy
beszélgessenek. Élvezzék az estét.
Akinek rémlik a történet, arra is emlékszik, hogy meglehetősen kellemetlen helyzetben talált rá az emberpárra. És mi azóta is bujkálunk előle.
Ő pedig azóta is minden este keres minket – már nem a régi,
szép kertben. Hanem ott, ahol elér.
Milyen lenne egy ideális este? Olyan, ahol van idő megállni, és végignézni a napon. Jó esetben látni, hogy ez jó. De
az is boldogabbá fog tenni minket, ha szembenézünk vele:
ez nem olyan jó. Aztán az ideális estébe belefér a kissé hűvösebb szellő. Ma már a neurológusok magyarázzák meg
nekünk, miért olyan jótékony az alvásunkra nézve az esti
séta, úgyhogy, ha kezd szürkülni, már köthetjük is a cipőfűzőnket. De a legjobb az estében, hogyha adunk egy helyet,
ahol ránk találhat Isten. Talán újra tudunk vele beszélgetni séta közben. Megköszönhetjük a napot vagy bocsánatot
kérhetünk miatta. Kinyithatjuk a Bibliát. Együtt. Először kicsit furcsa lehet, de gyorsan megszerethető szokás minden
este összeülni a családnak és felolvasni egy rövid szakaszt
az evangéliumból, vagy elolvasni egy zsoltárt. Ez a szokás
kikapcsolja az intravénásan netre kötött gyereket a hálóról,
lazulást enged a stressz miatt ideges anyukának, előhívja
az ajtó mögül és fontossá teszi az apát. A hét perc minőségi időt kipipálja. Sőt!
Mert sajátos hangulata van az estének: vacsoraíze, alkonyszíne. Amikor nem kell mindent megcsinálni, hanem
találkozhatunk.
Gyimóthy Dóra

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Gyáli Református Templom

Heti miserend a gyáli katolikus templomban:
szombat: 18.00, vasárnap: 9.30, kedd és péntek: 7.00 óra
Február 26., Hamvazószerda, szigorú böjti nap,
a nagyböjt kezdete, szentmise 18.00 órakor
Február 28., 18.00: Szentségimádás, dicsőítés,
gyónási lehetőség 20.00 óráig.

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Bibliaórák:
Kedd 10.00: Nőknek
Csütörtök 10.00: Nyugdíjasoknak
Péntek 18.00: Férfiaknak
Vasárnap 16.00: Fiataloknak
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu
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Közélet

gyáli mi újság

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.
Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem, hogy
segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 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.

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.

Purusa Jóga-sziget Gyál!
Már 4 éve létezik Gyálon
Jóga-szigetünk, a béke szigete.
Gyertek el, kezdjetek új életet a jógával!
Bővebb információ:
jogasziget.hu
70/2422-735

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.
Eladó Bácskiskun megyében Duna menti kis faluban 73m2-es részben felújított szép kis családi ház
kis telekkel CSOK-ra is. Irányár: 5,5 millió. Érdeklődni:
06-30/555-0932.
Nyugdíjas bácsit keresek! Keresek hosszútávú alkalmazásra egy olyan idős (nyugdíjas) férfit, aki heti - 2 heti rendszerességgel kerti munkákban jártas (fűnyírás, permetezés, metszés) és szívesen vállalná egy szép családi házas
kert gondozását. szeghne@gmail.com 06-30/941-2839.
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.

www.gyal.hu
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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

Közélet

Szabadidő

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal
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Az amerikai BTL képviselete

állást hirdet Gyálon!
Betanított munka: fóliák méretre készítése, tószigetelés

Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

A világ
legnagyobb
fóliáinak
gyártása,
Veled!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!

Sport

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

Ha Gyálon, esetleg a környékén élsz,
mozgékony vagy és nem félsz a hidegtől és a
melegtől, akkor várjuk a bemutatkozásodat:
karrier@creatiger.hu vagy +36 30/737-4627

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt/szervezetét/partnerét
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 172.
évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
A rendezvény programja:

2020. március 13. 17.00 órától ünnepi megemlékezés
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében.
Ünnepi beszédet mond:
Nagy József Elek alpolgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
Kökényessy Ági színművésznő,
az Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskola taLENDÜLETBEN
nulói és a Gyáli Arany
Gyermeknéptáncegyüttes
17
rendezvénysorozat
Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással
zárul a templom téri kopjafánál.
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Tisztelettel:
Pápai Mihály
polgármester

