fb.com/varos.gyal

@gyal.varos

gyáli
mi
újság
www.gyal.hu

2020. január

Bemutatjuk az új gyáli posta
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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:
Jan. 20 - Jan. 26-ig:
Jan. 27 - Febr. 2-ig:
Febr. 3 - Febr. 9-ig:
Febr. 10 - Febr. 16-ig:
Febr. 17 - Febr. 23-ig:

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

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

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

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

Közélet

Szabadidő
Gazdaság

Oktatás
Sport

Egészség
Oktatás

BÚÉK!

Tisztelt Gyáliak!

„Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel…”
- kezdődik nemzeti imádságunk. Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy Kölcsey Ferenc miért ebben a
sorrendben látta jónak, indokoltnak a kívánságok sorát.
Hát nem éppen a bőségből következik a jó kedv?
Ha jól belegondolunk, a vágyott boldogulásunk, életünk
jobbra fordulása aligha képzelhető el másként: mindenekelőtt belülről kell megváltoznunk ahhoz, hogy változtatni tudjuk a világunkon. Csak jó kedvből születhet igazi bőség. Ráadásul ez a „jó kedv” – amire Kölcsey utal – nem
egy egyszerű hangulatot jelöl, hanem a „kedv” szó értelmében életkedvet, vitalitást jelent. Így még inkább érthető, hogy miről is ír Kölcsey: a szükséges életerőről. Valóban. Életerő hiányában, ha nincs bennünk vitalitás, akkor
még a legjobb gondolat is elenyészik, és
akkor hol vagyunk még a bőségtől!
Ennek szellemében kívánok Önöknek az
idei esztendőre jókedvet és bőséget, hiszen idén is egyetértésre, megfeszített
és összehangolt munkára lesz szükség a
siker érdekében, amelyben kivétel nélkül számítunk minden gyáli és Gyálért
tenni akaró polgár együttműködésére.
Őszintén remélem, hogy a városért dolgozók jövőre is képesek lesznek a legszélesebb körben együttműködve megtalálni azt a közös hangot, amely lehetővé
tette az elmúlt években, hogy Gyál haladásának, fejlődésének érdeke minden
más érdek fölött álljon.

Január 31-ig lehet jelentkezni a
Gyáli Faültetési Programra
Gyál Város Önkormányzata ismét meghirdette a Gyáli Faültetési
Programot, melynek keretében 2020. január 31-ig térítésmentesen
lehet facsemetét igényelni.
A Gyáli Faültetési Programról, illetve az igénylés menetéről részletes tájékoztatást talál a www.gyal.hu oldalon, a Gyáli Mi Újság 2019/
decemberi számában, illetve a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Anyakönyv
Kultúra
Helytörténet
Kultúra
Környezetünk
Paragrafus

A képviselő-testület nevében köszönöm,
hogy szolgálhatjuk városunk fejlődését,
köszönöm a támogatást és a bizalmat és
kívánom, hogy legyen szeretetteljes, felejthetetlen új esztendő!
Tisztelettel:				
						
				Pápai Mihály
			
polgármester

Hirdetés
Sport
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A tervek szerint ilyen lehet
a gyáli posta új épülete
Elkészültek a posta új épületének
tanulmánytervei, amelyeket a Magyar Posta is jóváhagyott és a képviselő-testület is zöld utat szavazott a beruházásnak. A jelenlegi
létesítmény mára korszerűtlenné
vált és egyre nehezebben tudja kiszolgálni az utóbbi évtizedek alatt
megváltozott igényeket, ezért az
önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, hogy modern körülmények között intézhessék ügyeiket a gyáliak.
A közbeszerzési eljárás győzteseként a tanulmányterveket az ABMT
Stúdió Kft. készítette. Munkájuk során figyelembe vették, hogy az új
épület egy folyamatosan fejlődő
város vele együtt fejlődő igényeit
tökéletesen kiszolgálja, mindemellett esztétikailag is egy meghatá-
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rozó eleme legyen a városnak. A
funkcionális belső kialakításnak köszönhetően gyorsabbá válhat a kiszolgálás, ezzel csökkenhet a várakozási idő. Az egyszintes, 432 m2
nettó alapterületű épületet akadálymentesre alakítják. Egy teljesen
új komplexum épül majd, új helyszínen, amely a Kőrösi útról és az Ady
Endre útról is megközelíthető lesz.
Az új épületkomplexum és annak
környezete új közösségi teret hozhat létre a városban, amelyben akár
több üzlethelyiség is helyet kaphat
mintegy 110 m2 alapterületen.
A beruházáshoz kapcsolódóan járdák, zöldfelületek, kerékpártárolók,
és közel 40 db új parkoló is létesül.
A beruházás teljes egészében önkormányzati forrásból valósulhat

meg, és önkormányzati tulajdonban marad. A tervek szerint a Magyar Posta Zrt. bérelni fogja az
épületet, ennek részleteiről még
folynak a tárgyalások. Az üzlethelyiségeket is bérleti konstrukcióban kívánja hasznosítani az önkormányzat, melyből szintén bevétele
származik a városnak.
A postával folytatott tárgyalások után kezdődhetnek az engedélyes-, a kiviteli tervek készítése,
majd a pályáztatás után a kivitelezés. A posta jelenlegi épülete a Magyar Posta Zrt. tulajdona, felhasználásáról a későbbiekben lehet
döntés. Pápai Mihály polgármester
szerint még korai lenne a megépítés időpontjáról nyilatkozni, ugyanis jelenleg is zajlanak a tárgyalások.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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2020. évi munkaidőnaptár
Az idei évben a 2019. évhez hasonlítva kevesebb, csupán hat hosszúhétvége lesz, azonban a szombati munkanapok száma is két napra csökken.
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Díjazták a gyáli diákokat
Gyál Város Önkormányzata 2003-ban döntött
arról, hogy minden évben Közművelődési Díjjal jutalmazzák azon személyeket, akik közösségi
munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. A kitüntetett gyermekek

Munkaszüneti napok,
áthelyezett pihenőnapok:

Anyakönyv

minden évben, az iskolai karácsonyi ünnepségen
vehetik át a díjat, így volt ez idén is.
A Közművelődési Díj felnőtt kitüntetettjének januárban, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen adják át az elismerést.

Január 1. szerda, Újév napja
Április 10. péntek, Nagypéntek
Április 13. hétfő, Húsvéthétfő
(hosszúhétvége)
Május 1. péntek, Munka ünnepe
(hosszúhétvége)
Június 1. hétfő, Pünkösdhétfő
(hosszúhétvége)
Augusztus 20. csütörtök, Államalapítás ünnepe (hosszúhétvége)
Október 23. péntek, 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése (hosszúhétvége)
December 24. csütörtök, Szenteste
December 25. péntek,
Karácsony (hosszúhétvége)

Áthelyezett, szombati
munkanapok:
Augusztus 29. szombat munkanap
(augusztus 21. péntek pihenőnap)
December 12. szombat munkanap
(december 24. csütörtök pihenőnap)

Horváth Katalin

Botházi Kata

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola

Vágási Viktória

Geyer Róbert
Bence

Tomoga Mátyás
Gyáli Ady Endre
Általános Iskola

Aklan Larion
Gyáli Ady Endre

Dányi Bianka

Általános Iskola

Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola

Kocsis Norbert

Palásti Milán

Érdi SZC Eötvös
József Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Érdi SZC Eötvös
József Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Polgármesteri P STA
Kedves Polgármester Úr!

Kedves Erdősor Utcai Lakó!

Érdeklődöm, hogy terveznek-e valamilyen fekvőrendőrt elhelyezni városszerte, mert rengetegen hajtanak
gyorsan.

Tavaly óta dolgozunk egy olyan koncepció kidolgozásán, amely a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javítását célozza.
Úgy gondolom, hogy közös érdek, hogy a közúti forgalomban a tolerancia
és elegancia elve érvényesüljön. Ezt szeretnénk a jövőben erőteljesen kommunikálni és olyan megoldásokat kitalálni, amely ebben segíti a helyieket.

Az utcánkban szinte alig merem kiengedni a gyerekeket játszani.
Félek, hogy baj lesz belőle. Mennek a
fiatalok az autóikkal, mint az őrültek.
Várom válaszát.
Üdvözlettel:
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Idén KRESZ-oktatás indul az összes gyáli általános iskola 5. évfolyamán.
Emellett szeretnénk az iskoláink és óvodáink közelébe forgalomlassító eszközöket, azaz „fekvőrendőrt” kialakítani, továbbá feltűnő transzparenseket
is szeretnénk kiállítani az óvodáinkhoz figyelemfelkelő jelleggel.
Jelenleg ezen hathatós megoldásokkal készülünk az idei évre.
					Tisztelettel:

Erdősor utcai lakó

Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság

Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola

www.gyal.hu

Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola

Tóth Rebeka
Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola
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A Gyáli Egészségügyi Központ felhívása
Kedves Betegeink!
Egyre gyakrabban jelzik az előjegyzéses szakrendelések, hogy az előjegyzett betegek 40%-a nem
jelenik meg a rendelésen (meggondolta magát,
máshol kapott korábbi időpontot), ezért az orvosok olykor órákra is tétlenségre kényszerülnek,
amíg a következő időpontos beteg megérkezik.
Tisztelettel kérjük Kedves Betegeinket, ha nem
veszik igénybe az előjegyzett időpontot, telefonon (06-29/540-880) az információs pultnál
mondják le az előjegyzést, így a felszabadult üres
helyre másik beteget lehetne beírni és esetleg nem
lenne ilyen hosszú a szakrendeléseken a várólista.
Köszönjük!

Városi Egészségügyi Központ

Januártól 14 százalékkal emelkednek az
egészségügyi szakdolgozói alapbérek
Ez az emelés a 2016-ban
kezdődött
többlépcsős
béremelési program folytatása, ami mutatja a kormány elkötelezettségét az
egészségügyben dolgozók
megbecsüléséért és ágazatban tartásáért.
Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár felidézte az ütemezett
szakdolgozói
béremelési program korábbi állomásait: 2017-ben 12 százalékkal,
2018-ban és 2019-ben további 8-8 százalékkal lett magasabb az alapbér ebben a szektorban. Az idei januári 14
százalékos béremelés után még egy 20 százalékos béremelésre számíthatnak a szakdolgozók ebben az évben
novemberben, 2022 januárjától pedig újabb, 30 százalékos alapbéremelés lesz - ismertette a részleteket.
Közölte: ez összességében 72 százalékos emelést jelent,
és az alapbéremelés minden esetben magával hozza az
úgynevezett mozgóbérelemek - ügyeleti és túlmunkáért
kapott díjak - emelkedését is. 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni a béremelés előtti bérének.
Az államtitkár példaként elmondta, hogy egy pályakezdő, középfokú OKJ-s vizsgával rendelkező szakdolgo-
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zó 2018-as alapbére 191 865 forintról ezzel az emeléssel
234 152 ezerre nő. Egy nyugdíj előtt álló szakdolgozó
2018-as 261 333 forintos alapbére januártól 318 931 forint lesz.
A januártól esedékes béremelés 81 ezer szakdolgozót
és négyezer védőnőt érint. Az idei két béremelés fedezete 82 milliárd forint. Horváth Ildikó kitért arra, hogy
a béremelés az ágazatban dolgozók megbecsülésének
az egyik legfontosabb eleme, de a kormány ezen kívül a
lakhatási körülményeken is javítani kíván.
Ennek részeként az ország tizenhét helyszínén uniós forrásból 9 milliárd forintot fordítanak nővérszállók építésére, valamint a fővárosi kórházak vonzáskörzetében 42
milliárd forintból épülnek vagy újulnak meg nővérszállók
úgy, hogy azokban három típusú - 38, 45, 55 négyzetméteres - garzonlakásokat alakítanak ki. Az államtitkár szerint ezek a lakások alternatívát jelenthetnek a budapesti
albérleteknek. A fejlesztések nyolc kórházhoz kapcsolódóan valósulnak meg, a beruházásokat 2022 végére szeretnék befejezni - mondta.
A sajtótájékoztatónak helyet adó Országos Onkológiai Intézet főigazgatója elmondta, intézményükben 436
munkavállalót érint a januári szakdolgozói alapbéremelés. Úgy vélte, ezekekkel a béremelésekkel tovább erősödik a szakdolgozók ágazatban tartása.

Gyál tulipánja
Újabb kupakgyűjtőt készített el és ajánlott fel a városnak Galicza András Imre, gyáli díszműkovács.
Ezúttal egy tulipán formájú szerkezetet a Gyáli Tulipán Óvodához.
Decemberi számunkban írtunk a szív alakú kupakgyűjtőről, és magáról a teljes kezdeményezésről,
amelyet követően számos visszajelzést kapott szerkesztőségünk miszerint egyre többen gyűjtik otthonaikban a kupakokat, hogy segítsenek másokon.
A kezdeményezés (Gyáli Önkéntes Szemétszedők
csapatának ötlete nyomán) méltán hirdeti, hogy
mennyi szeretet, gondoskodás, segíteni akarás van
az itt élőkben.

(MTI; kormany.hu)

Továbbra is éljenek a lehetőséggel!

gyáli mi újság

www.gyal.hu

Kupakgyűjtő helyszínek Gyálon:
• Gyáli Bóbita Bölcsőde (Klapka György u. 7.)
• Gyáli Liliom Óvoda (Liliom u. 13-15.)
• Gyáli Tátika Óvoda (Klapka György u. 5.) és (Bartók Béla u. 52.)
• Gyáli Tulipán Óvoda (Tulipán u. 23.)
• Gyáli Ady Endre Általános Iskola (Ady Endre u. 20.)
• Gyáli Bartók Béla Általános Iskola (Bartók Béla u. 75.)
• Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola (Kossuth Lajos u. 52.)
• ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskola (Erdősor u. 65.)
• Szent József Idősek Klubja (Petőfi Sándor u. 16.)
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Kőrösi út 118-120.)
• Kertváros Szociális Központ (Rákóczi Ferenc u. 44.)
• Városi Egészségügyi Központ (József Attila u. 1.)
• Gyáli Rendőrőrs (Kisfaludy Sándor u. 1.)
• Gyáli Polgármesteri Hivatal (Kőrösi út 112-114.)
• Gyáli Posta (Ady Endre u. 1-3.)
• Kaméleon Szépészeti Szalon (Brassói u. 5.)
• Tuja ABC (Báthory u. 50.)
• Animona Üzletház - Barkács bolt (Kőrösi út 13.)
• Magic GSM (Kőrösi út 82.)
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Képviselőinket kérdeztük
2019 októberében lezajlottak az önkormányzati választások. A képviselő-testület újonnan megválasztott
és korábban is szolgálatban lévő tagjait arra kértük, egységesen 2 000 karakter terjedelemben fejtsék ki
véleményüket, milyen érzéseket váltottak ki belőlük a választási eredmények, miben látják a képviselői
munka jelentőségét, illetve képviselőként milyen célokat fogalmaznak meg az előttük álló ciklusra.
Rovatunk indításaként a képviselő-testület két új tagját, Endre Dávid Bencét (MOMENTUM-DK-MSZP)
és Lendvay-Kiss Anitát (FIDESZ-KDNP) kérdeztük.

Endre Dávid Bence
MOMENTUM-DK-MSZP

Sűrű év áll mögöttünk, számos
kül-, és belföldi eseménnyel, választással. Nagyon köszönöm
mindenkinek, aki az önkormányzati választáson rám és csapatomra szavazott. Sokan vagyunk és egyre többen leszünk! Azt gondolom, jó döntés
volt elindulni a választáson, hiszen ezzel a választással
csak nyertem: remek embereket ismertem meg, számtalan történetet osztottak meg velem; sok-sok örömteli
kézfogást, tanácsot kaptam mind az utcákat járva, mind
a piacon, privát üzenetben. Képviselői mandátumot kaptam az Önök bizalmából, amit ezúton is nagyon köszönök! Örülök, hogy 24 éves létemre és viszonylag ismeretlen, új arcként kiérdemeltem a támogatásukat. Van
miből és van hova építkezni!
A képviselői munka jelentőségét az emberek valódi
problémáinak felismerésében és megoldásában látom.
Fontos számomra a gyáliak tájékoztatása a város dolgairól, akár élő szóban, akár a közösségi médiát használva.
Csupán kis odafigyeléssel számos pozitív változást érhetünk el a városban. Első képviselői megbízásomat ezek
jegyében tettre készen, fiatalos lendülettel látom el.
Képviselői munkámmal kapcsolatban több célt is megfogalmaztam magamnak. Az egyik célom, hogy a testület működését közelebb hozzam az emberekhez: havi
rendszerességű képviselői tájékoztatók a facebook oldalamon; a nyílt testületi ülések élő közvetítésének elindítása a város hivatalos online felületén; lakossági javaslatok érdemi megtárgyalása, az önkormányzat átlátható
működésének javítása, valamint a napirendi pontok mögött lévő szakmai tartalom közérthetővé tétele.
Célom továbbá a tömegközlekedés fejlesztése és ésszerűsítése (a jelenlegi rendszer 13 éves, azóta bővült Gyál
lakossága és területi kiterjedtsége); élhetőbb, zöld város építése, parkosítással és környezetbarát megoldásokkal; a hiányzó lámpatestek pótlása a nagyobb biztonságért; a helyi orvosi ellátás fejlesztése, minőségi
szakrendelésekkel.
Keressen bizalommal a következő elérhetőségek
bármelyikén:
06 70 249 7826; endre.david@gyal.hu;
www.facebook.com/endre.david19
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Lendvay-Kiss Anita
FIDESZ-KDNP

A 2019. Október 13-án megtartott
választáson az 1-es számú körzet
választópolgárainak köszönhetően, egyéni képviselőként kerülhettem be a Képviselő testületbe.
20 éve dolgozom a Gyáli Liliom Óvodában. Tudom, hogy
a fejlesztési tervektől, azok megvalósulásáig nagyon
hosszú kitartó munkával való út vezet.
Büszke vagyok arra, hogy részt vehettem Gyál város innovatív fejlődési folyamataiban.
Tudom feladat akad bőven az elkövetkező években
is,ezért ezek megoldásában tevékenyen szeretnék továbbra is részt venni.

XXIX. alkalommal nyílt meg
a Gyáli Téli Tárlat
vészettörténész, adjunktus, a zsűri elnöke szakmai
megközelítésből méltatta a kiállítást beszédében.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként fontosnak
tartom a konstruktív együttműködésen alapuló kapcsolatok ápolását a Gyálon működő Oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.

A Pápai Mihály polgármester és Fegyó Béla festőművész ötletéből indult kezdeményezés értékes hagyománnyá, rangos képzőművészeti eseménnyé
vált az elmúlt évtizedekben, az alkotásokat szakmai
zsűri válogatja és díjazza.

Az oktatási területen kiemelt célunk a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl, hogy az egészséges életmódra, környezettudatosságra, hagyományápolásra is
nyitottá váljanak.

Hagyomány, hogy a tárlatnak helyet adó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a következő
év elején, a magyar kultúra napján nyíló csoportos
kiállításon mutatja be az előző évi Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak munkáit. Így lesz ez most is,
2020. január 21-én, az ünnepség részeként nyílik a
csoportos kiállítás.

Nemcsak a gyermekekre hanem a felnőttekre, idősekre is figyelemmel tekintek. Hivatásomból adódóan az
emberekkel való együtt működés, probléma megoldás, odafigyelés számomra a legfontosabb értékek közé
tartoznak.
Fontosnak tartom, hogy ezen értékeket megtartva a
képviselő-testületi munkámban is megjelenjen, elősegítve ezzel Gyál és a választókörzetem fejlődését.
Köszönöm a megtisztelő bizalmukat, hogy felhatalmaztak arra, hogy az 1-es számú választókörzetben képviseljem önöket.

gyáli mi újság

A díjazott alkotóknak Pápai Mihály és dr. Bordács
Andrea adták át az elismeréseket.
December 5-én, immár 29. alkalommal nyílt meg a
Gyáli Téli Tárlat. Az adventi programsorozat keretében az itt élő, alkotó, városunkhoz kötődő képzőművészek nagyszabású csoportos kiállításon mutatják
be munkáikat Gyál közönségének. Az eseményen
Pápai Mihály polgármester tartott nyitóbeszédet,
majd dr. Bordács Andrea, Németh Lajos-díjas mű-

www.gyal.hu

A XXIX. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:
1. Beretvás Csanád – Molyrágta forma
2. Pálfy István (Putyu) – Az én drága aranyos
kutyuskám
3. Zalubel István – Dunai anzix
3. Borbély Tamás – Passió/Parafrázis
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Ismét megrongálták a Gyál-felső
vasútállomás épületét
2020. január 2-án a késő esti órákban ismeretlen tettesek megrongálták a Gyál-felső vasútállomás bejárati ajtaját, amivel többszázezer forintos kárt okoztak.
Szerencsére a helyszínen több térfigyelő kamera is működik, amelyek rögzítették az elkövetők
randalírozását.
A gyáli közterület-felügyelet munkatársai átadták a
térfigyelő kamerák felvételeit a rendőrségnek, akik
megkezdték a felvételek kielemzését. Megállapították, hogy az elkövetők ugyan azon 18. kerületi lakosok voltak, mint akik tavaly nyáron részt vettek a
Millenniumi parki rongálásban, ami miatt jelenleg is
folyamatban van ellenük az eljárás.

Használható a kültéri kondipark
FELHÍVÁS!
A Gyáli Kertbarát Kör 2020. június 26-án
ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.
Ebből az alkalomból egy 40 oldalas kiadványt szeretnénk megjelentetni, megemlékezve az eddigi elnökökről és az alapító
tagokról.
Ehhez kérünk segítséget egy darab fénykép formájában, hogy a kiadványban
megjelenítsük.
Segítségüket előre is köszönjük!
Elérhetőség:
Tel.: 06-29/263-343, 06-30/859-2662
E-mail: gyalikertbarat@gmail.com.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör
elnöke
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Ökölvívás
Egyesületünk, megalakulását követő évben,
2019-ben, először vehetett részt,
a hazai országos versenyrendszerben.
A 93 egyesület alkotta ranglista rendszerben
gyűjtött pontjaink alapján,
a 42. helyen zártuk az évet.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük a
bizalmat és a segítséget eredményeink
elérésében.
Minden gyáli sportolónak és csapatnak a
2020 as esztendőre eredményes,
sérülésektől mentes felkészülést és kiváló
eredményeket kívánunk.
Gyáli Ökölvívó
és Szabadidősport Egyesület
csapata

gyáli mi újság

Ahogy nemrég beszámoltunk róla, elkészült a kültéri kondipark a Munkácsy Mihály utca és Temesvári utca sarkán, azonban a műszaki átadás még
váratott magára, egészen 2019. december 19-ig.
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy bárki ingyenesen használhatja az eszközöket, amelyhez a
használati utasításokat megtalálják a parkban kihelyezett táblán.
A park körüli terület rendezése, parkosítása tavas�szal folytatódik, ivókutat, kerékpártárolót és padokat is kihelyez majd az önkormányzat, illetve füvesítés és faültetés is tervben van, továbbá Pápai
Mihály polgármester facebook bejegyzéséből az is
kiderült, hogy egy-egy teqball asztalt is vásárolni
szeretne az önkormányzat.
A 160 m2 alapterületű kondipark 100% állami finanszírozásból épült, csupán a helyszínt kellett biztosítani. A műszaki átadáson Nagy József Elek alpolgármester elmondta, hogy tavasszal, amikor a
parkosítás is elkészül, látványosabb formában is
megtartják az átadó ünnepséget, amelynek időpontjáról szintén tájékoztatjuk majd a lakosságot.
Addig is használják egészséggel az eszközöket!

www.gyal.hu

De mi is pontosan az új kondipark?
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretén belül és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a Nemzeti
Sportközpontok és Gyál Város Önkormányzata együttműködésével egy „D” típusú sportpark létesült Gyálon, a Munkácsy és Temesvári
utcák sarkán, az Ady Endre utcai vasúti átjáró
melletti üres területen.
A gumiburkolattal ellátott sportpark alapterülete 10×16 méter, és hat elemcsoportból 15
szabadtéri funkcionális edzésre alkalmas, saját testsúlyos gyakorlatok végzésére tervezett eszközt találunk rajta.
Az
eszközökön
tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra,
párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre van lehetőség.
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Idén is karácsonyi
ajándékcsomaggal
köszöntötte az
önkormányzat a
gyáli szépkorúakat

Út a bartókos tagozatról a keresett,
biztos munkahelyek világába
Decemberben
minden
gyáli
szépkorúnak karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az önkormányzat. A csomag – melyben
szaloncukor, teasütemény, bor,
tea, diabetikus szörp, virágméz,
aszalt szilva, cukormentes kakaós
keksz, és sós teasütemény is helyet kapott – alanyi jogon jár minden gyáli szépkorúnak, amelyek
kézbesítésében az önkormányzati képviselők segédkeztek.
Elsőként Ilonka néni részesült az
ajándékcsomagban, amelyet a
körzet képviselője, Nagy Gyöngyi
adott át. Idén mintegy 90 csomagot kézbesítettek a képviselők,
amelyeket 8 000 Ft értékben állított össze az önkormányzat.
A gesztussal a városvezetés azt
szeretné megerősíteni és kifejezni, hogy az idősek továbbra is
megbecsült és integrált tagjai a
közösségnek.
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gyáli mi újság

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában második
évfolyamtól emelt óraszámú informatikaoktatás
folyik.
A tagozat egyre népszerűbb mind a szülők, mind
a gyerekek körében. Bekerülni többszörös szűrön
keresztül lehet, a tagozaton maradáshoz is teljesíteni kell, év végi vizsgákkal, minimum 75 százalékos vizsgateljesítménnyel.
A tagozaton végző diákok, ha jól is tanulnak, kön�nyen bekerülnek a legkeresettebb informatika tagozatos középiskolákba, onnan a jó munkahelyekre vagy egyetemekre.
Ezt az utat szeretnénk minél járhatóbbá tenni,
ezért törekszünk a tagozaton a minél színvonalasabb és korszerűbb oktatásra.
Az oktatás tartalmát folyamatosan fejlesztjük,
hogy minél jobban megfeleljünk a kor elvárásainak, minél jobban felkészítsük diákjainkat az informatika tagozatos középiskolák, később egyetemek
elvárásaira.
A fejlesztés első lépése a robotika oktatásának bevezetése volt, és idén további fejlesztési terveinket
is elkezdjük megvalósítani.
Felvettük a kapcsolatot a BGSZC Pestszentlőrinci
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziummal,
hogy megtervezzük a még hatékonyabb felkészítését diákjainknak.

www.gyal.hu

Nagy örömünkre szívesen fogadták megkeresésünket, és közösen kidolgoztunk egy szakmai
együttműködést a két intézmény között.
Terveink szerint a tagozatos hetedikeseinket a 9.
osztály „fogadná örökbe”, mivel, a mi diákjaink
ezen az évfolyamon ismerkednek meg a scratch
nyelvvel, azzal a programnyelvvel, amit majd a középiskolában először fognak használni.
A későbbiekben a nyolcadikosaink pedig a tizedikes
tanulókkal együtt a Lego robot, az EV3 programozását gyakorolják.
Havi rendszerességgel fogunk ellátogatni a középiskolába, ahol Béky Imre és az ottani informatika
tanárnő közösen tartják a foglalkozásokat.
A BGSZC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola több neves céggel áll kapcsolatban, ahova diákjaik gyakorlati oktatásra járnak, és
a későbbiekben szívesen alkalmazzák is őket.
Bízunk benne, hogy gyümölcsöző lesz ez az
együttműködés. Reméljük, hogy a hozzánk beiratkozó és informatika tagozatra bekerülő tanulóink
útja egyenes lesz és az informatika világában sikeres, biztos megélhetést nyújtó, keresett, kiváló
szakmai tudású szakemberekké válnak.
Baranya Tiborné
igazgató
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Meghitt hangulatban telt el az adventi időszak
A város adventi koszorúján
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Gyál díszpolgára
gyújtotta meg az első gyertyát a
Gyáli Református Templomban.
A képviselő úr beszédében a
keresztény értékeket, a család
és a hagyományaink fontosságát hangsúlyozta.
Az emelkedett hangulatról
Pechtol Csilla és Czövek István
zenepedagógus házaspár koncertje gondoskodott.

December 15-én, Advent örömvasárnapján, Nagy József Elek alpolgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát városunk adventi koszorúján, a közösségi házban. Ünnepi beszédében elmondta:
„A mai este az adventi gyertyák fényénél a várakozás megszentelt ideje. A felkészülés egyik állomása az örömhír befogadására.
A mai estén a mi otthonaink kapuin is kopogtatnak a születés a
mi újjászületésünk esélyét is adja. Ne féljetek! Örüljetek! Nyissátok ki a kapuitokat, hogy a betlehemi születés ne egy távoli, ködös történet maradjon, mese, hanem valódi történet. A ti történetetek legyen és maradjon a mi közös történelmünk része is.”
Az estét a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak koncertje tette varázslatossá. Köszönet illeti őket és felkészítő tanáraikat a csodás műsorért.

A katolikus templomban ezúttal Nagy Gyöngyi
önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke gyújtotta meg a második gyertyát, advent második vasárnapján, amely
a remény vasárnapja.

Advent negyedik vasárnapján dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Pápai Mihály polgármester közösen gyújtotta meg a negyedik gyertyát az
adventi koszorún a közösségi házban.
Az adventi programsorozat zárásaként ez alkalommal a Gyál Városi Fúvószenekar varázsolt ünnepi hanglatot teltházas koncertjével.

Beszédében arra kért mindenkit: „Emlékeztessen
bennünket ez a két gyertya arra, hogy mindig van
miben reménykednünk. Reméljük, hogy békében
telik a napunk, hogy munkahelyünkön jól tudjuk elvégezni a ránk bízott feladatokat, reméljük, hogy
gyermekeinknek szép, boldog élete lesz, hogy
unokáinkat minél tovább látjuk, reméljük, hogy minél tovább szeretteink társaságában lehetünk.”
A gyertyagyújtást követően az ünnepi misét
Káposztássy Béla plébániai kormányzó celebrálta, majd a gyáli óvodások énekkel köszöntötték
a Mikulást, aki eljött hozzájuk és természetesen
ajándékot is hozott magával, amit kiosztott a jelenlévő gyermekeknek.
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető

Új esztendő: békességszerző
Január első napja 1968 óta a Béke világnapja. VI. Pál
pápa - akinek ezt az ünnepet köszönhetjük - fölhívja rá
a figyelmet, hogy a béke olyan érték, amire vigyáznunk
kell, olyan állapot, amit mi magunk is teremthetünk. Felelősek vagyunk belső nyugalmunkért és emberi kapcsolataink minőségéért: „Emberek, legyetek méltók a
béke isteni ajándékára. Emberek, legyetek emberek! …
legyetek jók, bölcsek és nyitottak az egész világ felé …
ne pusztítást és halált, forradalmat, erőszakot hozó terveken gondolkozzatok, hanem egymást erősítő és szolidáris együttműködést hozó terveken!”
Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című verse is ezt a
gondolatot tükrözi: Isten békét szán nekünk, de nyughatatlan természetünk gyakran feldúlja a harmóniát:
Az Úristen őriz engem,
mert az ő zászlóját zengem.
Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.
Ő nem az a véres Isten:
az a véres Isten nincsen.
Kard ha csörren, vér ha csobban,
csak az ember vétkes abban.

Az új esztendő első napjai, hetei alkalmasak arra, hogy
végiggondoljuk, mit hogyan tettünk az óévben, és mit érdemes másként tenni az új évben annak érdekében, hogy
lelki békénk és emberi kapcsolataink - melyek a felgyorsult világ forgatagában szétzilálódtak - helyreálljanak.
A napokban egy világutazó beszámolóját hallgattam, aki
kerékpárral körbeutazta a világot, és úgy látta: aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak a médiában a fegyveres harcok, az erőszakos cselekedetek. Amerre járt, sokkal több
segítőkész, mint ártó szándékú emberrel találkozott. Nem
a gonosz jelenlétét akarta tagadni, csak felhívni a figyelmet arra, hogy manapság sokkal több rossz hír jut el hozzánk, mint jó, ezért egyre kevésbé tudunk hinni abban,
hogy a világ megjavítható.
Ha Isten eredendően békét szánt nekünk, akkor érdemes
hozzá fordulni, hogy segítsen uralkodni érzéseinken, gondolatainkon és tetteinken. Akkor talán könnyebben elfogadjuk
önmagunkat is, és embertársainkhoz is úgy tudunk fordulni, hogy a békét, amit ajándékba kaptunk, meg tudjuk őrizni.
Ha pedig a magunk környezetében tudunk tenni a harmóniáért, akkor képesek lehetünk a világ rendjére is hatással lenni. Bízzunk benne, hogy ehhez megadatik a kellő segítség:
S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke!
Kovács Viktória

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Január 18-án 17.00 órakor Szent Margit napi engesztelő
ima hazánkért, 18.00 órakor előesti szentmise
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony
(Urunk bemutatása) ünnepén 9.30-kor szentmise és
gyertyaszentelés
Február 26., Hamvazószerda, szigorú böjti nap, a
nagyböjt kezdete, szentmise 18.00 órakor
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

18

Gyáli Református
Templom
Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Chippeltessük kutyáinkat!
Kutyáink transzponderrel, hétköznapi nevén chippel történő ellátásának fontosságáról biztos sokszor hallottak
már olvasóink. Jogosan tehetik fel a kérdést, hogy ha
tudjuk, hogy ez egy sokszor kitárgyalt téma, miért erről írunk cikket mi is? Nos, egyrészt ez egy olyan kérdés,
aminek a fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni,
másrészt egy olyan aspektusát is szeretnénk bemutatnia
chip hiányának, amiről kevesebb szó esik, a gyakorlatban azonban mégis sok gazdi életét megkeserítette már.
A kutyák chippel történő ellátása 2013. óta kötelező, és
ezt a gazdikra vonatkozó kötelezettséget jogszabály
rögzíti. Az a gazdi, akit a hatóság „rajtakap”, hogy mégsem rakatott chipet a kutyájába, igen súlyos pénzbírsággal néz szembe.
Egy ideális világban a gazdik vagy állatvédő szervezetektől fogadnának örökbe kutyusokat vagy igazi tenyésztőktől vásárolnának kiskutyákat, így már chippezett kedvencet kapnának, de tudjuk, hogy sajnos a való világban ez
még sokszor nem így zajlik. És ha a leendő gazdi nem ily
módon szerez kis kedvencet, felmerülhet a kérdés, hogy
milyen idős kortól is kell a chip az ebbe. A szabályok szerint a kutya 4 hónapos korától kötelező a chip, illetve ha
korábban vált tulajdonost, onnantól kell chippel ellátni.
A gyakorlatban azonban sokszor ahogy a gazdihoz kerül
a kiskutya, a gazdi még vár. Ráér a chippezés. Hiszen még
olyan kicsi. Néha napján még az állatorvos is azt mondja,
hogy ráér az az első veszettség oltáskor. Nos, a gyakorlatban előforduló problémák miatt a mi javaslatunk más. Mi
azt kérjük a gazdiktól, hogy amikor hozzájuk kerül a kiskutya, az egyik első dolguk az legyen, hogy chipet tetetnek bele. Miért javasoljuk ezt? Egyrészt ugye a jogszabály
is ezt mondja, másrészt a mi „praxisunkban” is többször
előfordult (és a net is tele van hasonló esetekkel), hogy eltűnt a kiskutya úgy, hogy chip nem volt benne. És miért
nagy probléma ez? Azért, mert egy chip nélküli kölyökkutya előkerülésének az esélye nagyjából 0%.
Egy felnőtt kutya már rendelkezik jellegzetes külső jegyekkel, és ha elveszik - még ha nincs is benne chip (ami még
egyszer hangsúlyozzuk, jogszabálysértő és büntetendő!)
-, megtalálása esetén beazonosítható. (Az már egy má-
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sik problémakör, hogy a megtaláló ebben az esetben nem
tudja kit keressen azzal, hogy meglett a kutyus….) Egy kölyök kutyánál azonban ilyen jellegzetes külső jegyek az
esetek nagyon-nagy százalékában még nincsenek, hiszen
1-2 hét alatt is rengeteget tudnak változni. Hosszabb idő
elteltével pedig szinte lehetetlen bebizonyítani, hogy egy
nagyobb kutya a miénk, ami még kölyök korában tűnt el.
Az esetek nagy százalékában a kölykök nem „csak úgy”
eltűnnek, elkóborolnak, hanem bizony sokszor ellopják
őket. A legnagyobb veszélynek ebből a szempontból a
ma „divatos” fajták (bichon és más ölebek, francia bulldog és egyéb bull típusú ebek stb.) vannak kitéve. És ne
legyenek illúzióink, ezeket a kiskutyákat jellemzően nem
házi kedvencnek, hanem szaporítás, és a bulloknál nem
egyszer viadaloztatás céljából lopják.
A legfontosabb nyilván a megelőzés, hogy a kiskutyáink
ne tudjanak elkódorogni, és esély se legyen az eltulajdonításukra. De gondoljunk arra is, hogy ha megtörténne
a baj, legyen benne chip, hogy esetleges megtalálásuk
esetén legyen esélyük visszakerülniük a gazdihoz.
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

A magyar
kultúra
napja
2020. január 21.
kedd 17.00
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
A XXIX. Gyáli Téli Tárlat
díjazott alkotóinak
csoportos kiállítása
A Helyi Értéktár Kiállítás megnyitója.
Beszédet mond: Juhász Ida,
az Értéktár Bizottság elnöke.
Beszédet mond:

Nagy József Elek

alpolgármester

Gyál Város Önkormányzata:

Közművelődési Díj
adományozása
A műsorban
közreműködik:
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Kéménytűz miatt érkezett riasztás a Stromfeld utcából. Tűzoltóink a helyszínre érkezve megkezdték
a tűz felszámolását, amelyet az időközben kiérkező
fővárosi egységekkel közösen fezejtek be. Szerencsére személyi sérülés nem történt és a ház sem vált
lakhatatlanná.

12.08.
A kora esti órákban érkezett segítségkérés az egyik
dohányboltól, ahol egy ittas férfi agresszívan viselkedik. Kiérkező járőreink és a rendőrök a dühöngő, ittas egyént lecsillapították és otthonába - egy munkásszállóra - irányították. Nem sokkal később néhány
utcával távolabbról érkezett lakossági segítségkérés,
mert egy ittas egyén a postaládákat rongálja. Járőreink megállapították, hogy az elkövető azonos a korábbi rendbontás elkövetőjével, azonban ekkor már
több, feltételezhetően esésből származó sérülés is
látszott rajta. A mentők ezt követően kórházba szállították az illetőt.

12.09.
Lakossági jelzés érkezett, mert a Brassói utcában
egy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Járőreink megállapították, hogy az egyén erős alkoholos befolyás alatt áll. Mivel az utcán fekve ruházata teljesen elázott és ki volt hűlve, mentőt hívtak
hozzá, ami kórházba szállította. Teljesen hasonló eset történt három nap múlva a Széchenyi utcában, az ittas férfit annál az esetnél is a mentők
szállították el, miután járőreink nem tudták magához téríteni. Kicsivel szerencsésebb volt az a férfi, akihez újabb két nap múlva a Deák Ferenc utcá-
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint decemberben
3 haláleset és 10 házasságkötés történt városunkban.

ba hívták járőrünket. Őt - bár szintén erősen ittas
volt - sikerült magához téríteni, így saját lábán távozott otthonába, további segítségnyújtásra nem
volt szükség. Fontos, hogy a téli, hideg időben az
utcán fekvő embereket senki se hagyja magára segítség hívása nélkül, mert a kihűlés hamar tragédiához vezethet.

Házasságot kötöttek:
12.07.:
- Lengyel Sándor és Dobos Anita Kornélia.
12.13.:
- Zsirai Valentin és Kocsis Erzsébet (házassági név: Zsirainé Kocsis Erzsébet).

12.15.

12.14.:
- Laczkó Attila és Felföldi Ágnes,
- Csutak Ottó és Gerendai Adrienn,
- Tóth Gergely Miklós és Magyari Ágnes (házassági név: Tóth-Magyari Ágnes).

Hajnalban érkezett bejelentés, hogy a Kőrösi úton
egy autó megcsúszott és letért az útról. Az autó az
útról lesodródva egy betongerendára rácsúszott,
emiatt a motorja sérült és fenn is akadt a betontömbön. Járőreink segítettek az autót a beton akadályról leemelni, így tuladjonosa már el tudta vontatni,
daruzásra nem volt szükség. Személyi sérülés nem
történt.

Visszatekintés a 2019-es évre:
A tavalyi évben 210 esküvőt tartottak Gyálon, ebből 114 pár kapta meg az
50.000 Ft támogatást (Gyáli Élet Program, Gyáli Házasulandók Program).
10 jubiláló pár ünnepelte idén a házassági évfordulóját, ebből 9 pár az
Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényen.
Tavaly 26-an tettek állampolgársági esküt és volt 3 névadó ünnepség.
Több mint 80 haláleset volt (ez a szám a Gyálon történt haláleseteket mutatja, nem a gyáli lakcímmel rendelkező elhunytak számát).

12.19.
Az esti órákban rövid időn belül két baleset is történt: a Bajcsy-Zsilinszky utcában és a József Attila utcában egy-egy autó egyaránt oszlopnak ütközött, az utóbbi balesetnél személyi sérülés is
történt. Járőreink a helyszín biztosításában, tűzoltóink a sérült járművek áramtalanításában nyújtottak segítséget.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

12.24.

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

Egy lakóház gyulladt ki a Szélső utcában a délutáni órákban. Tűzoltóink megkezdték az égő tetőszerkezet oltását, amelyet végül a kiérkező fővárosi hivatásos egységekkel közösen fejeztek be.

a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR

rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

2020. február 22-én, szombaton 15 órakor

Összeállította: Kelecsényi Gábor

Fellépnek:

B. Tóth Magda
Barabás Izolda
és a dalkör tagjai

Értékes ajándékkal ismerték el
a FEGY munkáját

Zene: Délpesti Régió cigányzenekara

Oláh Attila prímás vezetésével

Művészeti vezető: Kovács Böske
. Műsorvezető: Kovács Istvánné

Az Országos Katasztrófavédemi
Főigazgatóság december 18-án
egy Mahindra típusú gyorsbeavatkozó tűzoltó autót adott át a
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek, közel 21 millió forint értékben, ezzel elismerve az egyesület eddigi és segítve további
munkájukat.
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Kultúra

Anyakönyvi hírek

FEGY-napló
12.03.

Sport

Szünetben támogató TOMBOLA

.

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

Mindenkit szeretettel várunk, jó szórakozást kívánunk!
Következő műsorunk: 2020.

www.gyal.hu

március 21-én 14 óra.
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.

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

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.

„Ha elmúlik Karácsony…”

Gondolatok az ünnepek utáni létezés
pszichológiájáról
Amikor ehhez az íráshoz rendeztem össze gondolataimat, a jólismert Neoton sláger sorai jártak a fejemben: ”Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja
halványabban ég, de ha vigyázunk rá nem alszik
ki még…”. A legtöbben vágyunk az ünnepekre és
ezek közül is leginkább a karácsonyra. Az adventi várakozás időszaka nemcsak a ráhangolódásról,
az ajándékok beszerzéséről szól, hanem arról a reményteli várakozásról is, hogy hátha pont most karácsonykor másként lesz…. Találkozunk a rég nem
látott családtagokkal, megoldódnak konfliktusok,
kitalálják szeretteink titkos vágyainkat. Ez a felfokozott lelki állapot is egyfajta pozitív stressz, ami
érzelmileg labilisabbá, ingatagabbá tehet bennünket. Majd a Szenteste és az ünnepnapok hangulata, a találkozások sikeressége vagy sikertelensége
továbbfokozhatja ezt az érzelmi állapotot pozitív
vagy negatív irányba. Ehhez társul még egyfajta
évértékelés, számot vetünk az elmúlt időszak eseményeivel, sikereivel, kudarcaival.
Ebben a bonyolult lelkiállapotban sokan egyfajta
krízisállapotba kerülnek. Egy krízishelyzetnek mindig kétfajta kifutása lehet: újrarendeződés, újjászületés vagy kétségbeesés, széthullás. Minden változás nagy pszichés energiákat szabadít fel az adott
lelkiállapot, alaphangulat, családi státusz függvényében. Mi pszichológusok sok visszaesést vagy
új bejelentkezést kapunk az ünnepek után, mert
az ünnepek sikere vagy sikertelensége számos lel-
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kiállapotot felerősít. Szembesülünk kapcsolataink
minőségével, lelkiállapotunkkal, családban elfoglalt helyünkkel. Előfordulhat, hogy ez az élmény
nagyon negatív és az illető krízisállapotba kerül,
amely mielőbbi szakszerű ellátást igényel. Fontos
ilyenkor a családtagok odafigyelése és gyors reakciója, a testi és lelki szenvedés minél gyorsabb
enyhítése. Bizonyos értelemben alkalom lehet ez
újrakezdésre, életmódváltásra vagy egy terápia
megkezdésére. A legfontosabb, hogy ne szégyelljünk segítséget kérni, legyen szó háziorvosról, pszichológusról, lelki gondozóról.
Gondoljunk arra, hogy az életünk mérlegét és kapcsolataink milyenségét nemcsak egy ünnep határozza meg, és a legnagyobb ajándék mindig az,
hogy ha elég bátrak vagyunk, van lehetőségünk újrakezdésre, változásra.
Egy ismeretlen szerzőtől származó bölcsességgel
zárnám e rövid írást, amelyet én is a Facebookon
olvastam:
„Az élet egyik szépsége az, hogy bár sok mindent
elveszíthetsz, de azt sosem, amit Te adtál másoknak. Amint ezt megérted, rájössz, hogy életed valódi minősége azok szívdobbanásában rejlik, akik
hálásak azért, hogy Te létezel.”
Tábit Sarolta
klinikai szakpszichológus,
a PMPSZ Gyáli Tagintézményének igazgatója

gyáli mi újság

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.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.
Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves
ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.
Villanyszerelést vállalok. 06-30/377-0865.
Szereted az AVON termékeket, de nincs kitől rendelj?
Rendelj tőlem AVON-t! AVON termékek értékesítése, valamint ingyenes Tanácsadói regisztráció: Porkoláb Magdolna, avonkozmetikum@gmail.com 06-30/392-3235

www.gyal.hu
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SÓDER DEPÓ
Vállaljuk szóródó
építőanyagok
(sóder, homok,
kavics, murva,
töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő
anyagok szállítását
és értékesítését.
06-30/273-8866
1m3-től

Közélet

Szabadidő

Sport

Oktatás

Anyakönyv

Kultúra

Környezetünk

Hirdetés

A B.Braun Magyarország gyáli telephelyére keresünk a magas
színvonalú szakmai munka iránt elkötelezett munkatársat az alábbi
pozícióba:
Minőségbiztosítási adminisztrátor
Főbb feladatok:
• a minőségbiztosítás munkáját támogató munkafolyamatok
menedzselése,
• a fertőtlenítőszerekkel, beérkezésekkel, törzskönyvezéssel és a napi
munkamenettel kapcsolatos dokumentációk kezelése,
• raktár ellenőrzés.
Elvárások:
• érettségi (egészségügyi szakképzettség előny),
• irodai munkavégzésben szerzett tapasztalat,
• pontos, szabályszerű, megbízható, munkavégzés,
• csapatmunka,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office World, Excel,
PowerPoint).
Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés, teljesítményalapú bónuszrendszer,
• határozatlan idejű munkaszerződés heti 40 órás munkarend,
• AON legjobb munkahely (2015, 2016, 2017, 2018),
• szakmai továbbképzési lehetőségek.
Munkavégzés helye:
• B. Braun Avitum Hungary Zrt. GYÁLI raktár.
Magyar nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi email címre
várjuk: adrienn.dekany@bbraun.com
www.braun.hu

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

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

hétfő-péntek:

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 500

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

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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A versenyre
csapatok
jelentkezését
is várják!

bővebb
Jelentkezés és
eik József
h
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:
ió
c
á
rm
fo
in
,
(20/9675-285) verseletes
valamint a rész kinthető
nykiírás megte az.hu és a
zh
a www.gyaliko honlapon.
www.gyal.hu

