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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:
Április 15 – 21-ig:
Április 22 - 28-ig:	
Árpilis 29 - Május 5-ig:
Május 6 - 12-ig:	
Május 13 - 19-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
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 Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

A márciusi hősökre emlékeztünk

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

előre, annyi év várakozás után. Számunkra ezt jelenti március idusa – március 15. napja.
Egy valóra vált álom, amit a kor nemzedékének legnagyobb alakjai készítettek elő, terveztek meg és
formáltak valósággá.”

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

Az ünnepi műsor részeként Simon Kornél színművész Petőfi Sándor: Talpra magyar, majd Akas�szátok föl a királyokat című versét adta elő. Az
A-Banda zenekar népzenei műsora és a Gyáli Arany
Gyermek Néptáncegyüttes táncbemutatóját követően a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulóinak
műsorát láthatták a résztvevők.

Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Meghívó

Az eseményen részt vett Pápai Mihály polgármester, Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási
Hivatal vezetője, valamint Gyimesi István és Kovalik Józsefné, városunk díszpolgárai is.

„S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.”

A II. Világháború 1945. május 8-án ért véget.
Az áldozatok tiszteletére rendezett
kegyeleti megemlékezésünket
2019. május 10-én, péntek este 6 órakor
a gyáli Milleniumi Parkban tartjuk,
melyre szeretettel meghívjuk városunk minden lakóját!
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Kérjük, hogy mindenki hozzon magával egy szál virágot!
Gyál Kertváros Polgári Kör

gyáli mi újság

Rendhagyó módon idén március 14-én emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. A városi ünnepség helyszíne
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színházterme volt, ahol ünnepi beszédet mondott
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő. Beszédében kiemelte:

Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással zárult a templom téri kopjafánál.

„Sokat jelent számunkra március idusa. Sokat jelent
nekünk, mert ez a nap a remény, a tavasz és az újjászületés ígérete. Az a nap, amikor a nemzet megtette azt, amire két évtizede várt:
Lebontott mindent, ami a nemzeti egység és felemelkedés útjában állt. Ez a nap lebontotta a falat,
ami elrejtette a jobb jövőt, és kinyitott egy kaput,
amin a magyarok nemzetsége elindulhatott végre

www.gyal.hu
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Tovább együtt Gyálért!
Nyugdíjba vonult a Gyáli Tulipán Óvoda
vezetője – Kápolnásiné Sági Andrea
Kápolnásiné Sági Andrea már 14 éves kora óta tudatosan készült az óvodapedagógusi pályára. 1979ben végzett a Bem József Óvónőképző Szakközépiskolában, később a Brunszvik Teréz Óvóképző
Főiskolán óvodapedagógus felsőfokú képesítést
szerzett, a Tessedik Sámuel Főiskolán Óvodai szakértő szakvizsgát tett. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen pedig a közoktatás
vezető képzés követelményeit teljesítette. Szakmai
pályafutását budapesti óvodákban kezdte, óvodapedagógusként, illetve család- és gyermekvédelmi központban, gyermekek átmeneti otthonának
vezetőjeként dolgozott, több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező szakember, 2014-től mesterpedagógus. Szakértőként részt vett pedagógus-minősítési eljárásokban. 2005-ben pályázott a Gyáli
Tulipán Óvoda beindításával járó feladatok ellátására, amelyet meg is nyert. Feladata volt az intézmény beindítással kapcsolatos minden szervezési
munkálat: személyi és tárgyi feltételek biztosítása, csoportok berendezése, kialakítása, gyermekek
felvétele.
Az óvoda nyitása, azaz 2006 óta a Gyáli Tulipán
Óvoda intézményvezetőjeként dolgozott. Munkatársai céltudatos, határozott, mindig a lehető leg-
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jobb megoldásra törekvő, kiváló kommunikációs
készséggel rendelkező vezetőnek ismerték meg.
Az évek során sokszor láthatták akár a munkatársi közösségben, akár a gyerekekkel, szülőkkel kapcsolatban szociális érzékenységét, segítőkészségét.
Vezetői teendői mellett, szívesen látogatott a csoportokba, ahol a gyerekek nagy szeretettel fogadták. Elve, hogy a gyerekekhez meg kell találni a kulcsot, hiszen minden gyermekben van olyan terület,
amiben ügyesebb, okosabb. Tapasztalatával, tudásával, gyakorlatiasságával, ötleteivel a pályakezdő
pedagógusok, illetve minden kollégájának biztos támaszává vált. A folyamatos tanulást, továbbképzéseken való részvételt különösen fontosnak tartotta.
Vezetői feladatit mindig a legprecízebben, körültekintően és eredményesen látta el. Naprakész a törvényi változások ismeretében, alkalmazásában. Sok
sikeres pályázat született közreműködésével, útmutatásával. Minden esetben az óvoda érdekeit tartotta szem előtt, ennek érdekében sok időt, energiát
áldozott akár a szabadidejéből is.
Nyugdíjba vonulása előtti utolsó munkanapján
a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai egy
csokor virággal és emléklappal lepték meg az
intézményvezetőt.

gyáli mi újság

Pápai Mihály polgármester utoljára januári számunkban adott interjút lapunknak, akkor
a tavalyi év eredményeiről, illetve az idei évre
tervezett beruházásokról kérdeztük. Ezúttal
azt szeretnénk megtudni a polgármestertől,
milyennek látja ma a várost, és milyennek szeretné látni öt év múlva.
Mit gondol, miért Gyál az egyik „legfelkapottabb” település a régióban?
Elsődleges célpontja lettünk a fiatal családosoknak, amely
többek között annak is köszönhető, hogy nagy figyelmet
fordítottunk a gyermekeket érintő intézményfelújításra
(megújultak óvodáink, a bölcsőde, két iskolánk), folyamatosan gyarapítjuk a kulturális és sporttevékenységek kínálatát. Kitűnő a város megközelíthetősége, jól szervezett a
tömegközlekedése. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, gyereknapot, pünkösdkor utcazenei fesztivált, augusztusban utcabált szervezünk, amelyeket többezren látogatják. Ezek a fejlesztések nemcsak a családok számára,
hanem a befektetők számára is vonzóbbá teszik a várost.
Nálunk valósul meg pl. az ország legnagyobb logisztikai
központjának beruházása, a Pepco bázisának megépítése.
Összességében úgy gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben érezhetjük magunkat, hogy egy igen jó,
összetartó közösségé kovácsolódott lakosságunk.
Mit gondol, ha a jövőben is Ön lesz a település polgármestere, hol tart majd Gyál öt év múlva?
Úgy gondolom, hogy a következő évek hangsúlyosak
lesznek településünk életében, idén dől el, milyen lesz
Gyál a következő évtizedekben. Az egyik fontos fejlődé-

www.gyal.hu

si irányt a családok, az idősebbek jelentik, illetve a még
erősebb közösségépítés. A csapatommal elkötelezettek
vagyunk aziránt, hogy a városban csak olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a jövőbe mutatnak és az
itt lakók érdekeit szolgálják.
Említene néhány markánsabb fejlesztési tervet?
Gyálon több mint négyezer nyugdíjas él. Az ő életminőségük biztosítása az egyik kiemelt célunk, ezért terveink
között szerepel egy több funkciót ellátó idősek otthonának megépítése, amely várhatóan öt éven belül elkészülne. Egy olyan komplex programot szeretnénk majd
megvalósítani, amely a lehető legkorszerűbb időskori ellátást teszi lehetővé.
Azok a kezdeményezések, amelyek hasznosak és Gyál
polgárainak javát szolgálják, folytatódnak. Gondolok itt
a járdák, utak állapotára, amely ma még több helyen
okoz gondot.
Létre akarjuk hozni Gyálon a zöld felületi katasztert,
dolgozni is fogunk azért, hogy megvalósuljon a víztorony alatti területen és a Bartók iskola szomszédságában
lévő, ma még üres területek parkosítása. Nagyot álmodtunk, szeretnénk két olyan színvonalas parkot létrehozni,
amely Dél-pest legmodernebb, gyermek és felnőttbarát
parkja lehet egyben.
Szeretnénk, ha a sporttal egyre többeket érnénk el,
ezért építettük át a sportpályát és pontosan emiatt épül
a sportcsarnok is. A programok kínálatának növelésével,
a szélesebb közönségnek szóló új kezdeményezésekkel
is a jövőt építjük, ezáltal Gyál a legegészségesebb települések egyikévé is válhat, amely témakörre egy városi
rendezvényt, egy egészségügyi szűrőnapot is szeretnénk felfuttatni. Véleményem szerint ez is megvalósítható öt év alatt.
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Áprilisban indul újra
a bőrgyógyászati
szakrendelés
Gyálon
Sikerült szakembert találnia dr. Molnár Andornak, a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjének a bőrgyógyászatra, ahol több hónapnyi szünet után indul újra a munka.
Április 15-től minden hétfőn és szerdán 8 órától 12
óráig fogadja betegeit dr. Rudolf Éva bőrgyógyász
az első emeleti szakrendelőben, amelyet előjegyzéssel lehet igénybe venni. Április 4-től lehet időpontot
kérni telefonon, vagy személyesen az intézményben.
Dr. Rudolf Éva májusban ingyenes melanoma és
anyajegyszűrést végez, amelyre április 22-től szintén
lehet telefonon keresztül időpontot foglalni. A bőrgyógyászati szűrés az egészségkultúra részeként a
megelőzés fontos tényezője. A szűrővizsgálat célja,
hogy az egyre nagyobb mértékben terjedő bőrrákra,
és azok közül a melanomára a civil társadalom is felfigyeljen, hiszen a korai stádiumban felismert festékes
bőrrák- a melanoma gyógyítható! Vegyék igénybe a
lehetőséget, foglaljanak időpontot!
Az intézmény telefonszáma, amelyen az előjegyzést
lehet kérni: 06-29/540-880.

Az óvodai
beiratkozás
időpontja
2019. április 23-26. (keddtől - péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.
Az óvodai beiratkozásról egyéb tudnivalókat, illetve
a gyáli óvodák körzetlistáját a
http://www.gyal.hu/2019/03/08/
amit-az-ovodai-beiratkozasrol-tudni-kell-2/
weboldalon találja, illetve felvilágosítás kérhető a
Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29/544-141-es és a
06-29/544-140-es telefonszámán.

6

Vallás

Helytörténet

Interaktív

Közélet

Interjú

Gyereksarok

Sport

KERTváros

Recept

Anyakönyv

Hirdetés

• GYÁL •

SZEDJÜK ÖSSZE
MAGUNKAT!
Gyál Város Önkormányzata
nagyszabású környezetvédelmi
kampányt indít városunk
megtisztításáért

Rajzpályázat indul a tudatos fogyasztás témakörében az általános
iskolás diákok részére

Önkéntes vállalkozók segítségével
az önkormányzat felszámolja az illegális szemétlerakóhelyeket

Szedjük össze magunkat! nagyszabású szemétszedési akciót hirdet az
önkormányzat a Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapatával május 11-én,
amelyhez helyi intézmények és civil
szervezetek is csatlakoznak.

Zöld-konferencia megvalósítása
(részletek: www.gyal.hu)

gyáli mi újság

Bemutatjuk városunk új aljegyzőjét
Gyál Város Önkormányzatának polgármestere Pap Krisztinát nevezte ki a Gyáli
Polgármesteri Hivatal aljegyzőjévé 2019.
március 1. napjával, akit most néhány kérdéssel kerestünk fel.
- Mióta dolgozik a közigazgatásban?
- Immár 18 éve dolgozom a közigazgatásban. Ezt
megelőzően a központi igazgatásban szereztem
tapasztalatokat. A Gyáli Polgármesteri Hivatalban
történő kinevezésem előtt közvetlenül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban dolgoztam. 2014. január 1-jén kezdtem el a Hivatalban az
Igazgatási Iroda Szociális és intézményi igazgatási csoportjában. Az általam ellátott feladat mindig
a gyáli önkormányzati-, vagy kistérségi fenntartásban működő intézményekhez kötődött. Maga a
terület és a csoport tevékenysége több irodán is
megfordult az utóbbi időben, végül 2018. október
1-jén irodává vált Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda néven, melynek az irodavezető-helyettese lettem. Ebből a szerepkörből nyújtottam be az aljegyzői pályázatomat 2019 februárjában.
- Mi inspirálta, hogy megpályázza az aljegyzői
posztot?
- Úgy gondolom, hogy az elmúlt 18 évben a közigazgatás több arcát sikerült megismernek. Ennek
a közel két évtizedes gyakorlatnak köszönhetően
a közigazgatást belülről kiválóan ismerem. A Gyáli Polgármesteri Hivatalban végigjártam a hivatali
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ranglétrát, voltam ügyintéző, csoportvezető, irodavezető-helyettes. Előre visz az utam… Ahogyan már
említettem több irodán volt alkalmam dolgozni, így
jól ismerem a hivatal felépítését, minden iroda tevékenységére van rálátásom, és a gyakorlatban is
tisztában vagyok a feladatokkal, amit a munkatársak végeznek. Vezetőként a megszerzett tapasztalatokat mindenképpen szeretném felhasználni.
- Hogyan látja a hivatal működését? Milyen feladatok várnak Önre?
- Véleményem szerint összességében ez egy jól
működő hivatal igen kiváló kollégákkal. Az aljegyző legfontosabb feladata a jegyző helyettesítése,
emellett részt kell vennem a választási igazgatásban, mely 2019-ben kétszer is feladatok elé állít a
Helyi Választási Iroda vezető-helyetteseként. A Jogi
és Intézményfelügyeleti Iroda vezetőjeként igyekszem egy pörgős, és ütőképes csapatot összekovácsolni, tekintettel arra, hogy az iroda csupa újonnan
a hivatalba belépett köztisztviselő kollégából áll. Az
aljegyző tevékenységét igyekszem láthatóvá tenni a
hivatalban, nem megközelíthetetlen vezetőként szeretnék fellépni, hanem törekedni fogok arra, hogy a
kollégák között-, velük együtt dolgozzam a jövőben
is. Kifejezett célom, hogy a munkatársakat kicsit nyitottabbá tegyem egymás- és egymás munkája iránt.
Én nagyon szeretem a munkámat, és szeretném,
hogy mindenki úgy lássa a közigazgatást, ahogy én.
Aljegyző Asszony! Gratulálunk a kinevezéséhez,
és további jó munkát kívánunk!
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Hogyan látják a képviselők?
Új rovatunkban a helyi önkormányzati képviselőknek adunk lehetőséget, hogy kifejtsék véleményüket városunkról, és a képviselőként végzett munkájáról. Minden képviselőnek ugyan
azt a három kérdést tesszük fel, melyekre írásban várjuk a választ legfeljebb 1500 karakterben, hogy ezzel is biztosítsuk az egyenlőséget.
A következő két képviselő, akit megkérdeztünk, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
a FIDESZ – KDNP és Fa Zsuzsanna, szintén a FIDESZ-KDNP képviselői.
Kérdéseink az alábbiak voltak:
- Képviselői tevékenységében mit tett településünkért?
- Hogyan értékeli településünk fejlődését az elmúlt négy és fél évben?
- Hogyan értékeli Gyál teljesítményét a régióban?

Marjainé Dr. Szerényi
Zsuzsanna
(FIDESZ – KDNP)

A körzetemet rendszeresen látogatom, igyekszem minden
problémára megoldást találni.
A 2. körzetben, a Gyál-felső vasútállomáson elértük, hogy új
gyalogosátkelő épüljön, ezzel is
biztonságosabbá téve az átkelést. Fontosnak tartom, hogy a körzetben a következő években új járdák épüljenek, valamint, hogy a járművezetők “kertvárosi sebességgel” közlekedjenek.
Hivatásomnál fogva, környezetgazdászként a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy élhető, rendezett, zöld városban élhessünk. Ennek érdekében számtalan eseményen igyekeztünk a
lakosságot is bevonni a szépítő, fejlesztő munkába. A háztartások többsége hozzájuthatott otthoni komposztálóedényzethez, 2016-ban bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
(külön edényzet segítségével), és minden évben
hangsúlyt helyezünk a város utcáinak és külterületeinek tisztán tartására, elsősorban gyűjtési akciók szervezésével. 2019-ben egy több héten át
tartó környezetvédelmi szemléletformálási akciót
tervezünk, remélhetőleg ennek hatására még jobban odafigyelnek majd az itt élők arra, hogy a gyáli fejlesztések sokaságához méltóan a közterületek
is tiszták, gondozottak legyenek.
A 4,5 évvel ezelőtti, a 2. sz. választókörzeti megválasztásom óta a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (KKB) elnöke vagyok, és részt veszek az Oktatási és Kulturális, valamint a Szociális
és Egészségügyi Bizottság munkájában is.
Gyál rohamos sebességgel fejlődött az elmúlt 4,5
év során is. A beszélgetések során mindig kiderül,
ezzel kiemelkedő helyen állunk a régióban.
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Így telt a tavalyi év a Családpont. Egyesületnél
2018-ban legtöbbszőr csak akkor adtunk hírt magunkról, ha segítségre volt szüksége egy-egy családnak, vagy nyilvános programot hirdettünk.
A háttérben viszont folyamatos munka folyt.
Ebben az évben a tevékenyen részt vevők létszáma
csökkent, ennek negatív hozadéka leginkább az élelmiszer osztás mellett korábban sikeresen működtetett ruha- és egyéb tárgyi adomány átvételében mutatkozott meg, de munka mellett ennyire futotta.
Legfontosabb tevékenységünk idén is a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel korábban megkötött szerződés alapján, egy közeli áruházlánc boltjából a napi
szinten polcról levett, de még teljes értékű, fogyasztható élelmiszerek szállítása ill. kiosztása látókörünkben lévő, nehezebben boldoguló családoknak.

Tősgyökeres gyáliként, megszakítás nélkül, tizenhárom éve képviselem körzetem lakóit, amely
megtisztelő számomra. A bizalom,
amelyet nekem szavaznak a helyiek
ad muníciót törekvéseimhez, hogy
több olyan javaslattal éljek a képviselő-testületnek, amelyeket eddig szép számmal sikerült is megvalósítanunk.
Választókörzetemben több fontos fejlesztés történt.
Közel 200 millió forintból a Gyáli Millenniumi Park teljes területét megújítottuk, így ma egy szebb, látványosabb közösségi teret élvezhetünk. A parkban található
játszótéren kicseréltük a játszóeszközöket mindenki legnagyobb örömére a szánkózó dombot is megnöveltük,
hogy télen önfeledten játszhassanak a gyerekeink.
Büszke vagyok a Gyál-felső vasútállomás teljes felújítására. Fűtött, komfortos váróterem biztosítja a kényelmet, térfigyelő kamerákkal, biciklitárolókkal. Az állomás
2017-ben elnyerte „A legvirágosabb vasútállomás” címet, hiszen több millió forintból parkosítottuk, virágosítottuk a területet. Az Oktatási és Kulturális Bizottság
tagjaként fontos számomra az itt élő, alkotó, oktató,
közművelő, a városért tenni tudó és akaró személyek
munkásságának elismerése. Számos városi díjat, nagyrendezvényt szavaztam meg. Példaértékűnek találom
azt a közösségi összefogást, aminek eredményeként
sok kulturális, civil és sport program várja a gyáliakat
akár a közházban, akár a szabadtéri rendezvényeken.
A régióban betöltött jelentős szerepünk vitathatatlan,
folyamatosan növekszik a lakosságszám, magas presztízsű vállalatok telepednek meg az ipari parkokban,
országos viszonylatban kiemelkedő színvonalat és teljesítményt nyújt járási hivatalunk. Vannak még tervek,
vannak feladataink, de hiszem, hogy aki most végignéz
Gyál városán, az azt gondolja és látja, hogy kézben és
rendben tartjuk a várost.

KERTváros

Volt egy Mikulás rendezvényünk is. Pápai Mihály
polgármester, a Gyáli Polgármesteri Hivatal támogatásával december 9-én a meghirdetett 150
fő helyett 162 gyermek szórakozott felhőtlenül a
Palinta társulat fellépésén, akikkel Mikulás és csomagok is érkeztek. Volt süti, tea, kézműveskedés
Kovács Kata ill. egyesületünk tagjai vezetésével,
csillámtetkó, arcfestés, de még lufihajtogatás is a
Palinta társulattal.
Ünnepek előtt még egy felajánlás érkezett hozzánk. Egy Gyálon is működő nagyvállalat játékokkal, süteményekkel és egyéb ajándékokkal igyekezett szebbé varázsolni családjaink karácsonyát.
Tevékeny évet zártunk, de január 3-án ismét élelmiszerért mentünk a megszokott boltba, amit még
aznap ki is osztottunk.
Családjaink nevében minden partner szervezetnek,
felajánlónak, segítőnek, családtagjainknak köszönjük szépen a segítséget, a háttérmunkát.
Forgácsné Veszteg Krisztina
és Völcsei Ildikó
a Családpont. Egyesület vezetősége

Szintén az Élelmiszerbankkal kötött együttműködés keretein belül háromszor osztottunk még nagyobb mennyiségű, lejáratközeli élelmiszereket,
melyet a raktárukból szállítottunk el.
Ezek összmennyisége 2018-ban közel 6 t volt
(5.784,91 kg), 5.373.863 Ft értékben.
Tartottunk azért többszőr ruhaosztást, ruhaválogatást is. Szerencsére nagyon sok felajánlás érkezett, így volt miből válogatni.
Az év folyamán több babakocsit, kiságyat, háztartási gépet kaptunk, melyek rövid tárolás után mind
gazdára találtak.
Az ünnepek közeledtével ismét lehetőséget kaptunk két gyáli élelmiszer áruházban tartós élelmiszerek gyűjtésére. Az itt élők adományaiból 53
csomag készült, amit még ünnepek előtt eljuttattunk a családokhoz.

www.gyal.hu
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Ülésezett a testület
Március 28-án ülésezett a képviselő-testület, melyen az alábbi döntések születtek:
•
•

•
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A szokásos módon a képviselők elfogadták a
polgármesteri beszámolót, és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel közösen
történik, mely szervezet évente tájékoztatja a
képviselő-testületet a tevékenységéről. A FEGY
beszámolójából kiderült, hogy az egyesület ma
már 70 fővel működik. Az egyesület tagjai által 2018-ban ellenőrzött események száma 1488
eset, mely 2017-es évhez képest 136 eseménnyel
növekedett. A beszámoló szerint a FEGY 2018as pénzügyi évének alakulását is a belső rend és
fegyelem jellemzi. A bevételi források nagy része továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint
végzett tevékenységből származik, illetve ezeket pályázati források és önkormányzati támogatás egészíti ki. A FEGY kiemelkedő teljesítményű
csapatának, és az összehangolt munkájuknak
köszönhetően tudja segíteni Gyál közrendjének, közbiztonságának fenntartását, illetve annak folyamatos javulását. A beszámolót a testület elfogadta.
A Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője márciusban köteles beszámolni az intézmény 2018. évi működéséről, amelyet elfogadtak a képviselők. A tavalyi beszámoló szerint
2018-ban 92226 fő jelent meg a rendeléseken,
illetve a lakásukban látták el a pácienseket, ez
azt jelenti, hogy minden gyáli lakos ebben az
évben 4 alkalommal fordult háziorvoshoz. Egy
háziorvos naponta átlagosan 44 beteget látott
el. A gyermekek esetében 30722 főt láttak el,
amely azt jelenti, hogy 0-18 év közötti lakosok
évente 8 alkalommal fordultak háziorvoshoz.
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Ökölvívás Gyálon

Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár intézményvezetője, Bretus Imre, valamint a könyvtár vezetője, Jene Miklósné elkészítette az intézmény Stratégiai Fejlesztési
Tervét a 2019-2024 évekre vonatkozóan, amelyet a képviselők szintén elfogadtak. A Terv
tartalmazza a könyvtár jövőképét, mely szerint cél az, hogy a város és a térség korszerűen felszerelt, meghatározó kulturális intézménye legyen.
A képviselő-testületi ülés zárásaként Babák
László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője
bejelentette, hogy felmentését kérte közszolgálati jogviszonya alól tekintettel arra, hogy
nyugdíjba kíván vonulni. A hivatalvezető beszédében elmondta, hogy büszke arra a teljesítményre, amelyet az elmúlt években a képviselő-testülettel közösen értek el a városban.
Büszke továbbá arra, hogy a Gyáli Járási Hivatal olyan fejlődést produkált az elmúlt években, amelynek eredményéül élen jár a gyáli hivatal az országban mind termelékenységben,
mind pontosságban, mind a kiszolgálás minőségében. Babák László Mátyás megköszönte
Pápai Mihály polgármesternek, a városvezetésnek a támogatást, a közös munkát, és kitért
arra, hogy nem kíván elszakadni a várostól,
mint polgár részt vesz a település életében,
és ha igény van rá, szakmailag is támogatná a
városvezetést.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok
megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves munkarend szerinti soros ülését 2019. április 25-én tartja.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Városunkban fellelhető számos sportolási lehetőség közül, most a Gyáli Ökölvívó
és Szabadidősport Egyesületet mutatjuk
be. Váry Istvánt, az egyesület elnökét és
edzőjét kérdeztük:
Mikor alakult az egyesület?
Tavaly év elején realizálódhatott az a gondolat, amit már
három éve dédelgettem, hogy Gyálon is legyen ökölvívás.
Kertész Henrik barátommal a mostani vezetőedzővel (akkor még a magyar férfi junior válogatott vezetőedzőjével),
néhány volt versenyzővel és sportbaráttal alakítottuk meg
az egyesületet, amit aztán a cégbíróság tavaly augusztus
hónapban jegyzett be, innentől hivatalos a működésünk.
Az egyesület célja, hogy elsősorban Gyálon, illetve a
gyáli kistérségben népszerűsítse, meghonosítsa az ökölvívást, alternatívát kínáljon a már elérhető csapat és
egyéni egyéb küzdősportok mellett.
Manapság újra nagyon népszerű a boksz mint mozgásforma. Ezt tapasztalhattuk személyesen is, hiszen látogatásunk alkalmával nagyon sok sportoló gyerekkel
találkoztunk.
Igen. Egyre többen látogatják edzéseinket és ahány gyermek annyi féle motiváció. Mindenkit várunk, akár fiú, akár
lány, aki szeretné magát kipróbálni ebben a csodálatos
sportban. Visszaköszön, Kertész Henrik vezetőedzőnk
gondolata: ,,mi nem csak aranyérmeseket akarunk nevelni,,.
Edzéseinket minden alkalommal kettő fő szakedző részvételével és esetenként volt versenyzői segédlettel végezzük.
Jelenleg három csoportnak tartjuk az edzéseket. A legkisebbek 8-12 éves iskoláskorú, kezdő sportolóink. Számukra
ökölvívás jellegű mozgást oktatunk, a gyakorlatok sokszor
játékos jellegűek, és a bokszhoz elengedhetetlen készségek fejlesztése, növelése a cél. Edzésszám a heti 2×1,5 óra.
A következő a haladó vagy másként versenyzői csoport, a
13-40 éves korosztály. A csoportban egyaránt megtalálha-

www.gyal.hu

tóak a kisiskolásból feljövők, a már versenyzők és az újonnan becsatlakozó, akár más sportot űző kezdő ökölvívók is.
Ezen csoport tagjai, pár hónapnyi rendszeres edzés után,
eredményes minimum vizsgával és sportorvosi igazolással rendelkezvén, már részt vehetnek felkészültségüknek
megfelelő megmérettetéseken, házi bajnokságokon, hazai és nemzetközi versenyeken. Edzésszám a heti 3×1,5 óra.
Rendkívül jó érzéssel tölt el minket, hogy a hozzánk kerülő gyermekeknél nemcsak a fizikai, hanem az erkölcsi,
morális fejlesztés részesei is lehetünk. Edzéseinken mindig kiemelten kezeljük rendet, a szorgalmat, a sportszerűséget és a sport iránti alázatot.
Harmadik csoportunk még a szabadidő vagy hobbista
csoport: Ide bárki bátran jelentkezhet, 14 éves kortól,
nemre és korra tekintet nélkül. Akár rekreációs jelleggel,
akár első állomásként a haladó csoporthoz. Itt is tanítjuk a boksz alapjait, segítünk a kívánt súly, edzettségi állapot elérésében. Alapvetően erőnléti és állóképességi
mozgást oktatunk, a kesztyűzések egyéni kérés alapján
lehetségesek. Heti 2×1,5 óra.
Hol és mikor vannak az edzések?
Edzéseinket jelenleg az Érdi SZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola tornatermében, az Erdősor utca
65. szám alatt tartjuk, hétfőn, szerdán, pénteken 17.30-tól.
Tartunk még edzést a Zrínyi Általános Iskola SNI tagozatának Rákóczi utcai tornatermében is, keddi napokon
18. 00 órától. Itt tartjuk a kezdők, kisiskolás korúak egyik
edzését, amelyet az SNI-s gyerekek, költség és térítésmentesen vehetnek igénybe. Erre a kezdeményezésünkre
különösen büszkék vagyunk, hiszen már 8-10 fő látogatja rendszeresen ezen edzéseinket, az iskola tanulói közül.
Minden csoportunkban, az első edzés látogatása díjtalan. Egyesületünkről több információ, képek a FB-n is
találhatók. Ezen a fórumon is szeretnénk megköszönni minden embernek a segítséget, akik egyrészt anyagi,
másrészt tevőleges módon hozzájárultak egyesületünk
sikeres beindításához.
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A FEGY éves közgyűlésén jártunk
Elismerést vehe
ttek át:
Ifjúsági tagoza
t tagjaként 20
18 -as évben
végzett kiemel
kedő munkájá
ért:
BARTHA ANTA
L, KOLLER BEN
CE,
TÖRÖK KRISZT
INA

Gyáli Esélyegyenlőségi Piknik
Az élet méltóság, minden ember fontos, minden
élet érték és mérték is egyben. Közös érdekünk a
minél tartalmasabb életminőség megélése. Egyenlő esély, ebből a gondolatból indult ki annak a programnak – az I. Gyáli Esélyegyenlőségi Pikniknek –
a szervezése, amelyet Tóth S. Tibor kerekesszékes
riporter, zenész kezdeményezett még 2018-ban
Gyálon. A nemes kezdeményezés 2019. május 4-én,
szombaton a gyáli Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban életre is kel. Ezen a vidám, kötetlen érzékenyítő napon számos élmény és program várja Önöket. A programok egyszerre mutatják
majd, hogy a sorsszerűen fogyatékkal élő embertársaink élete teljes értékű: legyen szó színművészetről, zenéről, énekről, táncról, a tartalmas élet
megéléséről, és világítják meg azt a tapasztalatot,
hogy a többségi társadalomnak is érdemes figyelnie azt a kimeríthetetlen értéket, amit a fogyatékkal élők életigenlése jelent. Az alaptörvény szerint
a Magyarországon minden embernek veleszületett
joga van az emberi méltósághoz, amelyektől senkit
nem lehet önkényesen megfosztani. A törvény szövege önmagában csak szöveg marad, fontos az elkötelezettség és akarat, a rögzített elvek betartására. Városunkban Helyi Esélyegyenlőségi Program
ad keretet a hátrányok felszámolásához.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár esélyegyenlőségi piknikje a közösség erejével,
a közösségünk összefogásával valósul meg. A koncertet, előadásokat vállaló alkotók, zenészek, művészek ingyen, vagy jelképes tiszteletdíjért vállalták a közreműködést. Az egész napos ingyenes
programon láthatják a „Tiszta szívvel” című nagysikerű akciófilmet a színházteremben, vendégként
jelen lesz a film egyik főszereplője. Közreműködnek: az üllői Civil Érték Egyesület Szeretetgom-
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bóc Klub tagjai, XVIII. kerületi SOFI diákjai és tanária, Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány
tagjai, Mányik Richárd és kutyusa a NEO Magyar
Segítőkutya Közhasznú Egyesülettől, Dóka Attila Akusztik, a Shadows Band, Madár Veronika színésznő, Joker Buli Zenekar.
Szeretettel várják Önöket a Közösségi Házba
2019. május 4-én, szombaton!
www.gyalikozhaz.hu
A program ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát jelezze a szervezes@
gyalikozhaz.hu email címen.
Az I. Gyáli Esélyegyenlőségi Piknik programja:
A programot megnyitja Pápai Mihály, Gyál Város
Polgármestere.
13.00 Megnyitó-beszélgetés Fenyvesi Zoltánnal,
a Tiszta szívvel című film főszereplőjével
13.30 Piknik az udvaron
14.30 Tiszta szívvel című film vetítése (16)
14.30 Shadows Band koncert
15.15 Mányik Richárd kutyás bemutató
15.45 Gyál „KERTVÁROS” Szociális Központ,
Civil Érték Egyesület Szeretetgombóc
Klub, XVIII. kerületi SOFI
17.30 Rolling Country kerekesszékes tánccsoport
18.00 Tóth S. Tibor emlékkiállítás
18.30 Tombola
19.00 Dóka Attila akusztik koncert
19.45 Madár Veronika
20.15 Joker Buli Zenekar
A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

gyáli mi újság

28. közgyűlését tartotta március 8-án a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a közösségi házban.
Az eseményen részt vett Erős József, Gyál város
alpolgármestere, Szabó Gyula alezredes, a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka, Gere Imre ezredes, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, dr. Sógor Zsuzsanna,
a százados asszony, a Gyáli Rendőrőrs parancsnok
helyettese, Babák László Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője, Nagy János, Felsőpakony polgármestere, Gyimesi István, Gyál nyugalmazott polgármestere, városunk díszpolgára is.
A közgyűlés alkalmával mutatták be hivatalosan azt az új Suzuki S-Cross típusú gépjárművet,
amely a mindennapi járőrszolgálatban segíti majd
a polgárőrök munkáját.
Kalmár Róbert, az egyesület elnöke elmondta:
nagy büszkeséggel tölti el, hogy a környező települések elismerően és irigykedve tekintenek a
gyáli polgárőrség tevékenységére. Emlékeztetett mindenkit, hogy az egyesület működése valódi csapatmunka eredménye.
A közgyűlésen a hivatalos beszámolókat követően átadásra kerültek azok az elismerések,
melyeket a szolgálatban töltött idő, illetve kiemelkedő munkájuk alapján kaphatnak meg
az egyesületi tagok. Az elismeréseket Erős József, Gere Imre és Kalmár Róbert adták át.

www.gyal.hu

Legtöbb kiem
elkedő szolgála
tot nyújtotta:
BALOGH DÁVID
ALEX, CZÉKMÁ
NY TAMÁS,
FORR AI ANITA
, HUGYEC SEK
ZSOLT,
KELEC SÉNYI G
ÁBOR, OROSZ
V
IK
TÓRIA ,
SÁRVÁRI DÁV
ID, ZEITLER JÁ
N OS
Békés megyébe
n történt tűzese
tben
való segítségny
új
tá
sé
rt
:
Ifj. HOVANYEC
Z ISTVÁN , ŐZE
MARTIN
Eddigi elért er
edményei alap
ján
az 1000. esem
ényért:
KISS ISTVÁN , KO
ZMA C SABA
Távfelügyeleti
rendszer egés
z éves
karbantartásáé
rt
:
BAGDI GYULA
, HAJDU SÁND
OR ,
LÉBER GERGŐ
A 1018 -ban az
egyesület
pénzügyi csop
ortjában végzet
t munkájáért:
HAJDU SÁNDO
R, LOC SK AI M
ÁT YÁS,
OROSZ VIK TÓ
RIA
FEGY ifjúsági

tagozatának ve
zetéséért:
BALOGH DÁVID
A
LE
X
,
CZÉKMÁNY TA
MÁS, GLASZ JÓ
ZSEF,
SÁRVÁRI DÁV
ID, SUTKU ZSO
LT
A gépjármű cs
oportban végz
ett munkájáér
HAJDU SÁNDO
t:
R, KOVÁC S RÓ
B
ER
T,
KOVÁC S TAMÁ
S, KŐSZEGI BÉL
A,
R AGÓ ISTVÁN
, ZEITLER JÁN
OS
A legtöbb önké
ntes tűzoltói vo
nulásban
való részvételé
rt
:
CZÉKMÁNY TA
MÁS, HAJDU SÁ
N DO R ,
KOVÁC S RÓBER
T, KOZMA C SA
BA ,
KŐSZEGI BÉL A
, SÁRVÁRI DÁV
ID
A FEGY állomán
yában végzett
húsz éves mun
kájáért:
KŐSZEGI BÉL A
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Az 578-as Volánbusz járat útvonala

Illusztráció

Buszjárat indult Gyál és Vecsés között
Ezek a változások érintik a gyáli autóbuszjáratokat a metrófelújítás során

Az 578-as Volánbusz járatra vonatkozó menetdíjtáblázat

Régi vágya teljesült a gyáli és vecsési polgároknak, ugyanis a metrófelújítással egy
időben új buszjárat indult a két település
között – jelentette be Facebook oldalán
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
2019. április 6-án megkezdődött az M3-as metróvonal rekonstrukciós munkálatainak következő üteme,
mely során a vonal déli részén, a Kőbánya-Kispest
és Nagyvárad tér közötti szakaszon folytatódnak a
munkálatok. A BKK Zrt. a pótló autóbuszok közlekedtetése mellett az érintett dél-pesti térségben számos
hálózati változást vezetett be, melynek köszönhetően az északihoz hasonlóan Budapest ezen régióiban
is rendelkezésre állnak az alternatív eljutási lehetőségeket biztosító közösségi közlekedési járatok.
A megváltozott helyzethez a közlekedési társaság
is igyekszik igazodni az érintett dél-pesti régióban
közlekedtetett elővárosi járatainak menetrendi módosításaival, mely elsősorban a reggeli csúcsidőszakban megjelenő koncentrált utazási igény minél
kedvezőbb kiszolgálását célozza, a metrópótló autóbuszokra történő átszállásból adódó kényelmetlenségek enyhítése, illetve az eljutási idők rövidítése és ezáltal a nagy utasforgalmat vonzó belvárosi
területek elérésének gyorsítása által.
Fentiek alapján a BKK Zrt. Gyált érintően a következő menetrendi változásokat vezette be 2019. április 8-tól.
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•

•

A munkanapokon üzemkezdettől 8:30-ig Budapest, Határ út végállomásra érkező 84E, 94E
és 294E jelzésű autóbuszok 84M, 94M, illetve
294M jelzéssel a Gyáli úton és az Albert Flórián úton, a Nagyvárad tér érintésével érkeznek a Határ úti végállomásukra, így közvetlen
átszállási lehetőség biztosítható a metróra, annak Nagyvárad téri ideiglenes végállomásán.
A 89E jelzésű autóbuszok továbbra is közvetlenül a Határ útra érkeznek, biztosítva az
ezirányú utazási igények változatlan kiszolgálását. A Nagyvárad tér érintésével történő közlekedtetés miatt a reggeli csúcsidőszakban egy
járattal kevesebb közlekedik, mely azonban érdemben nem befolyásolja a megszokott kiszolgálási színvonalat.
Alternatív budapesti eljutási lehetőségként –
egyúttal megteremtve a két, egymással szomszédos város közösségi közlekedési kapcsolatát is – munkanapokon új, 578-as jelzésű,
Vecsés – Gyál – Vecsés autóbuszvonal indul,
Vecsésen vasúti átszállási kapcsolat biztosításával. Az új járatok közlekedtetése miatt az
576-577 Budapest – Vecsés, Erzsébet tér autóbuszvonal menetrendje is módosult. A járatok
csúcsidőszakban óránként, csúcsidőszakon kívül kétóránként indulnak. Az új járatra vonatkozó útvonalat, menetdíjtáblázatot és menetrendet a következő oldalon tekinthetik meg.

gyáli mi újság

Érvényes: 2019. 04. 08-tól
Díjszabási rendelkezés:
A menetjegy és a bérletárak 21,26% Áfát tartalmaznak.
A kiadott menet- és bérletjegyekről - ha az utas
kéri - készpénzfizetési számlát kell kiadni.

Az 578-as Volánbusz járat menetrendje

A metrópótlás ideje alatt – különösen csúcsidőben – a térségben közlekedő járatok menetideje megnövekedhet, melyet kérjük, hogy utazásuk megtervezésekor vegyenek figyelembe.

www.gyal.hu
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!

Gyáli csapat nyerte a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny területi fordulóját
2019. március 27-én az üllői sportcsarnokban rendezték a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny területi fordulóját, ahol a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Ifjúsági tagozatának csapata első helyezést ért el, így tovább jutott a megyei fordulóba. A versenyen négyfős csapatok indultak, 12 általános iskolás és 8 középiskolás korcsoportban.
Gyált 7 csapat képviselte a megmérettetésen.
A feladatok között katasztrófavédelmi alapismeretek, kerékpáros ügyességi verseny, elsősegélynyújtási ismeretek, közlekedésbiztonsági ismeretek, árvíz-védekezési ismeretek is szerepeltek.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Erős József alpolgármestertől vehették át az ajándékcsomagokat. A győztes gyáli csapat továbbjutott az országos
verseny megyei fordulójába, amelynek időpontját és
helyszínét lapzártánkig még nem tűzték ki.
Az első helyezett gyáli csapat tagjai:
Gyurkó László, Kajla Márk,
Kiss Anna Sára, Koller Bence.
Felkészítőik: Czékmány Tamás, Sárvári Dávid.
Gratulálunk győzelmükhöz és sok sikert kívánunk a
további fordulókhoz!

Sürgősen fejezzük be a telepítést, a
metszést. Alaposan öntözzük be az
elültetett gyümölcsfákat, szőlőoltványokat, díszfákat, díszcserjéket.
Egy-egy fára, tőkére 20-30 liter vizet öntsünk egy alkalommal, a szamócásra pedig négyzetméterenként
15-20 liter vizet számítsunk. Vizsgáljuk át még egyszer alaposan a fák
koronáját és ha szükséges, utómetszéssel távolítsuk el a megmaradt
száraz csonkokat, ágakat,
kurtítsuk meg a túl hosszú vesszőket. Most
se mulasszuk el a sebek és az odvak
kezelését! A termő gyümölcsösben
ekkor végezzük a műtrágyás tápanyag utánpótlást. A jobb fejlődés
érdekében fontos a szamócaágyások műtrágyázása. A málna vesszőit kössük a huzalokhoz, vagy a tövek
mellé vert karókhoz, az előtörő sarjakat pedig ritkítsuk meg.Ha szükséges, permetezzünk a kora tavaszi
kártevők és kórokozók ellen. Fejezzük be a szőlő támberendezésének
javítását. Kötözzük fel a magas kordon és a lugas művelésű szőlők szálvesszőit. A konyhakertben a már kiültetett karalábé-, és karfiolpalánták
növekedését segíthetjük, ha négyzetméterenként másfél-, két vödör
vízzel öntözzük meg. A zöldborsó
is szebben fejlődik, ha négyzetmé-

terenként 2,5-3 vödör vizet kap, főleg a virágzáskor igényli a vizet. Még
vethetünk hónapos retket, spenótot
és állandó helyére, 30 cm sortávolságra vessük a nyári fejes saláta és
a metélőhagyma magvait.Vessünk
zöldbabot is, és a földbe kerülhetnek a patisszon, a cukkini és a bimbóskel magvai is. A hónap közepén
kiültethetjük a korai paradicsompalántákat. Készítsük elő a dinnye-, az
uborka-, a paprikapalánták helyét.
A zöldségféléknél a nitrogén műtrágya első részét igény szerint szórjuk
ki. Szabad földbe vessünk borsót, sárgarépát, őszi és téli fejeskáposztát,
kelkáposztát, céklát, karalábét, édesköményt. Ültessük ki a fólia vagy az
üveg alá vetett bokorbabot, articsókát. Ilyenkor kezdjük törni a spárgát.

A melegigényes zöldségfélék magjait az év 100.napja után vethetjük el.
Először a laza, könnyen melegedő,
később a hidegebb, kötött talajokba. A karós, illetve futóbab számára
készítsünk támasztékot. Az ágyások
ápolása, gyomtalanítása időszerű. A
gyümölcsnél a kajszi- és őszibarackfák metszésének legjobb időpontja a
virágzás. A friss telepítéseket, pótlásokat fejezzük be, és alaposan öntözzünk. A gyümölcsfák kórokozói ellen
kezdjünk permetezni megfelelő védőszerrel, amit két hét elteltével ismételjünk meg. A dísznövényeknél, a
tavacskába és partjára ültessünk vízinövényeket, telepítsük el a szabadgyökerű növényeket.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Szépkorúakat köszöntöttünk
Többéves hagyomány, hogy a 90. 95. 100. 105.
életévüket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszöntésben részesíti. Márciusban két szépkorú gyáli lakos részesült a köszöntésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére és
az önkormányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a polgármester emléklapjának
átvételére.

kertjét. Marika néni két gyermeke, négy unokája,
négy dédunokája és két ükunokája szeretetében
részesül.
Tóth Györgyné Julianna március 21-én ünnepelte 90. születésnapját, amelynek keretében Pápai
Mihály polgármester köszöntötte a városvezetés
nevében a már szépkorú hölgyet. Juliska néninek
legnagyobb örömöt a család jelenti, négy gyermeket nevelt fel, tíz unokája, tizenhárom dédunokája
és egy ükunokája született. Juliska néni jó egészségnek örvend, aktívan tevékenykedik: tesz-vesz a
kertben, sétálgat.

Kis Istvánné Marika nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Erős József alpolgármester
március 11-én. Marika néni testi és szellemi frissessége csodálatra méltó, nagy szerepe lehet ebben
annak, hogy a mai napig tevékenyen gondozza
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Isten éltesse sokáig a márciusi szépkorúakat!

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Feltámadáskert Húsvétra
a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az
így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme,
ez az a hely, ahova őt tették.” (Márk evangéliuma 2:2-6)

Egy Magyarországon eddig kevéssé ismert észak-amerikai eredetű asztali dekorációs ötletet szeretnék megosztani a kedves olvasókkal.
Húsvétvasárnaphoz, Jézus Krisztus feltámadásának hajnali időpontjához kapcsolódik egy a karácsonyi betlehem maketthez hasonlítható szintén makett jellegű asztali „kiskert”. Az utóbbi 20 évben elterjedt, esetenként
giccsbe hajló téli advent-karácsonyi, valamint a tavaszi
időszakban jellemző virágos-nyulas-tojásos húsvéti díszítődekorációknál mélyebb üzenetű, szimbolikájában a
betlehemhez hasonló, a Biblia központi üzenetét továbbító asztali dekor építmény.
A feltámadáskert a fenti bibliai idézet által lefestett képet (Jézus sírboltját a feltámadást követően, az elhengerített sziklával) jeleníti meg. „A hét első napján, korán
reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy

A feltámadáskert gyorsan és egyszerűen elkészíthető, kell
hozzá egy megfelelő méretű kerek cserépedény vagy egy
nagyobb cserépalátét vagy tál. Ebbe teszünk nagyobb
köveket és kavicsot, majd erre fektetünk rá egy kisméretű cserepet, használaton kívüli kávés csészét, kispoharat vagy egy rövid csövet: ez lesz a „sírbarlang” bejárata.
Beborítjuk durván néhány lapátnyi virágfölddel, amit fűmaggal vethetünk be, a földdel borított „sírbarlang” fölé
faágakból vagy hurkapálcákból készült 3 db keresztet helyezünk, ezek utalnak az ÚR Jézus és a két lator megfeszítésére. Egyéni ízlés és kreativitás adja a további dekorálási lehetőségeket, ugyanis a mini feltámadáskert tovább
dekorálható, például mohával, fakéreg mulccsal, színes virágokkal, díszes kövekkel, apróbb állat, bibliai személyfigurákkal. Gondos locsolás (ajánlom a vízpermetező naponkénti használatát) mellett egy-két hét alatt kibújik a
fű, esetenként ollós fűnyírás is szükséges. A „barlangsír”
bejárata előtti részt rakjuk ki apró murvával, kaviccsal és
annak szája elé „az elhengerített követ.”
Csider Krisztián
hittanoktató

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Gyáli Református Templom

Április 18. Nagycsütörtök, 18.00 - Szentmise az
utolsó vacsora emlékére, lábmosás, virrasztás az
olajfák hegyi szenvedés emlékezetére
Április 19. Nagypéntek, 15.00 - Az Úr szenvedésének ünneplése, Passió, hódolat a Szent Kereszt előtt
Április 20. Nagyszombat, 20.00 - Húsvéti vigília fényliturgia, igeliturgia, keresztségi fogadalmunk
megújítása, eucharisztikus liturgia
Április 21. Húsvétvasárnap, 10.00 és 18.00 Szentmise - Urunk feltámadása
Április 22. Húsvéthétfő, 9.30 - Szentmise

Ápr. 18. 18.00 - Nagycsütörtök esti istentisztelet
Ápr. 19. 10.00 - Nagypénteki ünnepi istentisztelet
Ápr. 21. 8.00 és 10.00 - Húsvéti ünnepi istentisztelet
Ápr. 22. 10.00 - Húsvéti ünnepi istentisztelet

Hétköznaponként minden kedden és pénteken
7.00 Szentmise
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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Istentiszteletek: vasárnap - 10.00.
Evangélikus istentiszteletek:
hónap első és harmadik vasárnapján 15.00
Bibliaórák:
Nőknek - szerda 10.00
Férfiaknak - csütörtök 18.30
Fiataloknak - szombat 17.00
Lelkészi hivatal nyitvatartási ideje:
Kedd-Péntek 16.00-18.00
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531
Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

Kalandos húsvét
Róka Rudi a reggelijét eszegette, amikor hangos
csivitelés ütötte meg a fülét.
- Hallottátok a hírt? Az idén nagyon vidám húsvétunk lesz! A Húsvéti nyúl két tojást egészen
különlegesre készít, mert ezek díjak lesznek!
Egyet a lányoknak, egyet a fiúknak. A lányoknál az lesz a győztes, aki a legszebb tojást festi,
a fiúknál pedig az, aki a legszebb verset mondja. Az övéké lesz a díj. Rigó Lili és Fülemüle Fanni lesz a döntnök.
Azzal cserregve tova hussantak. Rudi eddig sem
kedvelte a nyulat, de most aztán betelt a pohár
- Méghogy verseny! Ami sok, az sok! Minek ez a
nagy felhajtás? Ez a nap is olyan, mint a többi!
Elöntötte az irigység és a harag, csakúgy fortyogott.
- Húsvéti nyúl, meg húsvét! Hát ebből nem lesz
semmi! De nem ám! Mostantól nem lesz húsvét!
Hamarosan egy ravasz tervet eszelt ki.
- Ha nincs húsvéti nyúl, akkor húsvét sincs! Elkapom a nyulat, bezárom, elrejtem és volt húsvét,
nincs húsvét!
Amint kigondolta, úgy is tett. Éjjel, amikor mindenki aludott, odasettenkedett, fülön csípte a nyulat
és futott, futott vele az erdő legrejtettebb zugába.
Ott ketrecbe zárta, nehogy észrevegye valaki.
- Na, most aztán vége a húsvétnak! Majd szépen
elfelejtik az egészet! Ha meg ünnepelni akarnak,
akkor lesz ravaszdi ünnep! Nem kell nyúl, itt vagyok én! Különb vagyok, mint az az ostoba nyúl!
Elégedetten dörzsölte össze a kezeit.
- De jó lesz! Ezentúl engem fognak becézgetni,
simogatni, nekem mondanak mondókát!

www.gyal.hu

Róka, róka rókicám,
Gyere ide tubicám!
Hoztam neked tyúkocskát,
Libamájat, meg zúzát!
Már előre örült az új világnak, amiben húsvét helyett róka ünnep lesz. Csakhogy a lányok nagyon
szép tojást szerettek volna festeni és elmentek a
Húsvéti nyúlhoz, hogy tanácsot kérjenek. Azomban
sehol sem találták. A ház üres, a festékek kiborogatva, a tojásoknak se híre, se hamva!
- Ki járt itt és hol van a mi kedves nyuszink?
Most mi lesz? Húsvéti nyúl nélkül nem ünnep az
ünnep!
Ekkor valami szokatlan illatféleség csapta meg az
orrukat. Rudit látták az udvaron amint dudorászva
süti egyik tojást a másik után.
Ekkor már a fiúk is odaértek, ők is a nyulat keresték. Látva a sok tojást, meg Rudi festékes zekéjét
mindjárt kitalálták, hogy mi történt! Nagy haragra
gerjedtek és addig rázták a gúnyáját, amíg el nem
árulta, hogy hol van a Húsvéti nyúl. Rögvest kiszabadították a rémült nyuszit. Rudit szigorúan megszidták, de miután megígérte, hogy többet ilyet
nem tesz, békén hagyták.
Hogy mi lett az ünneppel? Nagyon vidámra sikeredett. A versenyt Szöszke Panna és Füttyös Palkó
nyerte. Övéké lett a legszebb szivárványos tojás.
Rudi pedig azóta is arról álmodozik, hogy milyen jó
kis ravaszdi ünnep lett volna a Róka ünnep.
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író
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Az állatvédőkről

1%
Sokszor, sok helyen olvashatjuk-hallhatjuk, hogy
rendelkezzünk „az 1%-kal”, ne hagyjuk elveszni. De
mi is az a bizonyos 1%, kinek adhatjuk, hogyan segítünk ezzel, és miért is veszne el?
Azt mindenki tudja, hogy aki adóköteles jövedelemmel rendelkezik, annak bizony fizetnie kell személyi jövedelemadót. A személyi jövedelemadónkról
pedig minden évben adóbevallást kell küldenünk a
NAV felé. Ekkor lehetőségünk van arra, hogy a személyi jövedelemadónk 1+1 %-val rendelkezzünk oly
módon, hogy 1%-át felajánljuk egy regisztrált civil
szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak.
Előző cikkünkben már említettük, hogy az állatvédelmi szervezetek civil szervezetként működnek,
nem kapnak állami támogatást, adományokból,
pályázatokon való részvétellel próbálják finanszírozni működésüket. Az állatvédelmi egyesületek,
alapítványok is, így mi, a Bundás Barát Állatvédő
Egyesület is sokat remélünk az 1%-tól, számítunk
a segítségre akárcsak mentvényeik. Ettől is függ a
fennmaradásunk, működésünk, ezért fontos számunkra, hogy minél többen ajánlják fel személyi
jövedelemadójuk 1%-át a részünkre. Minél stabi-

Interjú

Gyereksarok

finomat,

labb anyagi alapokkal rendelkezünk, annál több
bajba jutott családnak, állatnak tudunk segíteni!
A gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület idén
harmadik alkalommal kaphatja meg a felajánlók
személyi jövedelemadójának 1%-át, a 2017-es évben ez az összeg az éves kiadásunk 15%-át, 2018ban az éves kiadásunk 36%-át fedezte. Az összeg
októberben kerül a NAV által utalásra, így óriási segítséget nyújt a téli időszakra, segít rendezni a tartozásokat, lehetőséget nyújt a fejlődésre.
Sokan gondolhatják, hogy „áááá, az én 1%-om
olyan kevés, azzal nem jut senki semmire” De ugye
mindenki ismeri a mondást: sok kicsi sokra megy!
Ezért biztatunk arra mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 1%-át ajánlja fel, rendelkezzen vele,
hiszen ez a sok kicsi sok bajba jutott állat életét
mentheti meg! Ezen gondolat mentén született
meg szlogenünk is „Neked 1% Neki az élet!”
Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásakor gondol egyesületünkre!
Bundás Barát Állatvédő Egyesület adószáma:
18620029-1-13

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
május 9-én 18 órára és

Sport

KERTváros

Recept

olcsón,

Anyakönyv

Hirdetés

gyorsan

MEDVEHAGYMÁS TOJÁSKRÉM
Elkészítési idő: 20 perc

Hozzávalók (4 adag):
•
•
•
•
•
•
•

5 db tojás
10 db medvehagyma levél
2 ek. vaj
4 ek. mustár
1,5 dl tejföl
1 csipet só
1 csipet bors

1.

A tojásokat 8 percig főzzük,
ha kihűltek, megpucoljuk és
a megfőtt fehérjét és sárgáját ketté szedjük.

2. A fehérjét a medvehagymával együtt nagyon apróra vágjuk és félretesszük.
A sárgáját egy edénybe tes�szük, majd a vaj hozzáadásával egy villával simára törjük. Ezután hozzáadjuk a
mustárt és a tejfölt, mel�lyel simára keverjük. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk.
3. Végül összekeverjük az ös�szeaprított
fehérjével
és
medvehagymával, majd legalább 30 percre hűtőszekrénybe tesszük.

Tudta?
A medvehagyma összetétele szinte megegyezik a fokhagymáéval, ráadásul a jótékony hatóanyagokat sokkal
nagyobb
mennyiségben
tartalmazza.
Többek
között
bővelkedik
C-vitaminban,
nagyszerű
méregtelenítő
és
béltisztító, megvéd a káros
mikroorganizmusoktól, arra azonban figyeljünk,
hogy vérhígító tulajdonságú.
Jó étvágyat kívánunk!

június 13-án 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Anyakönyvi hírek

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint márciusban
5 haláleset és 6 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötöttek:
Március 9.
Tóth Bálint és Molnár Kinga
(házassági név: Tóth-Molnár Kinga),

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Gyáli Tátika Óvoda (intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére.

Mák Ferenc és Zombori Andrea
Március 23.
Koppel János és Jeruska Lídia
(házassági név: Koppel Lídia),

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka utca 7.
Az állás betöltésének kezdő napja: 2019. augusztus 16.
A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/ link alatt érhető el.
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gyáli mi újság

Március 23.
Matusek István Mihály és Tumó Tímea Erzsébet
(házassági név: Matusek-Tumó Tímea Erzsébet).

www.gyal.hu
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SUDOKU
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!

3

Beküldési határidő: 2019. április 25.
A márciusi szám helyes megfejtése:
KÁROLYI
A márciusi szám nyertese:
Kulcsárné Láng Zsuzsanna

1
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4

2

.

5

7

5
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zenés, táncos nyárváró nosztalgia-műsor
a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR
rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

7

2019. május 11-én, szombaton 15 órakor

3

4

Fellépnek:

8
7

Gyereksarok

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

9
5

Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a
feladványt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114.) portájára eljuttatni.

Közélet

2

Gratulálunk a nyereményhez!
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zenél és az énekeseket kíséri

6
8.

4

8

5
1

4.

2

6

Burghardt Ferenc és tánczenekara,
énekkel a dalkör énekesei
Rendező művészeti vezető: Tolnai Mari
Műsorvezető: Kovács Istvánné
A teljes műsor alatt táncolási lehetőség!

Feladvány: Melyik évben nyitotta meg kapuit a Gyáli Bóbita Bölcsőde?

Szünetben támogató TOMBOLA

Megfejtés:
A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

GÉPKOCSIVEZETŐ MUNKATÁRS
DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői jogosítvány ill. tapasztalat.

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola a település legnagyobb közoktatási intézménye. Az 1972-ben
alapított intézményt 2007-ben teljes egészében
felújították és bővítették mintegy 550 millió Ft értékben. Gyál Város Önkormányzata 2016-ban di-
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gitális tantermeket alakított ki az intézményben,
melynek köszönhetően a diákok a legmodernebb
digitális eszközökkel – interaktív táblákon és táblagépeken – sajátíthatják el a digitális írástudást és a
tananyagot.

gyáli mi újság

Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

www.gyal.hu
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03.05.

03.18.

A Kossuth Lajos utcából érkezett segítségkérés,
ahol egy munkagép közművezetéket rongált meg,
ezért gázömlés keletkezett. Biztonsági okból a közeli iskola összes diákjának és tanárjának el kellett
ideiglenesen hagynia az iskola épületét, emellett a
közeli lakóházakból is biztonságos távolságra kellett vonulniuk a lakóknak. Tűzoltóink és járőreink a
kiürítési munkálatokban és a rend fenntartásában
nyújtottak segítséget. Személyi sérülés szerencsére nem keletkezett az eset kapcsán.

A Szélső utcában egy családi ház tetőszerkezetében keletkezett tűz a reggeli órákban. Tűzoltóink a
fővárosi egységekkel közösen mintegy 3 órás munkával a tüzet eloltották, megakadályozva a lángok
továbbterjedését a közeli épületekre. Személyi sérülés nem törént, sőt, a gyors beavatkozásnak köszönhetően az épület többi része lakható maradt.
Ugyanezen a napon még a Puskás utcába is vonulni kellett tűzoltóinknak, ahol a közeli nádas kapott
lángra jelentős területen. A lángokat itt is sikerült
megfékezni.

A Virág utcából érkezett lakossági bejelentés az
esti órákban, hogy egy sötét furgon álldogál az utcában. Járőreink a helyszínt ellenőrizve azt tapasztalták, hogy két ember akkumulátorokat cipelt ki a
közeli építkezéskor, majd a polgárőröket meglátva
elfutottak, hátrahagyva a „zsákmány” mellett a járművüket is. A kollégák a rendőrség kiérkezéséig a
helyszínt biztosították, a további intézkedés a hatóság végezte.
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FEGY-napló

03.11.

Közélet

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.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

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

03.20.

Pótvizsgára, érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon
matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.

Ezúttal a Wesselényi utcában keletkezett tűzeset,
egy melléképület kapott lángra. Tűzoltóink a fővárosi katasztrófavédelmi egységekkel közösen fékezték meg a lángokat, emberéletben ennél a tűzesetnél sem keletkezett kár.

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.

Gyálon eladó kétszobás, téglából épült ház, plusz szobakonyha, tárolók, pince, garázs. Legjobb helyen van, főútvonal mellett. Ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.

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!
www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@
gmail.com 06-20/208-5722.

Előzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

Az elmúlt hetek tavaszias időjárása miatt megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. Csak ebben
az évben közel 80 hektár szabadterület égett le
Gyálon és környékén.
A veszélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti,
ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon kön�nyen meggyulladhat.
A megszaporodott tűzesetek miatt országosan elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200
méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon.
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A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra
vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó
tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben
engedélyezi. Településünkön tilos a zöldhulladék
elégetése.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

Gyepszőnyeg termesztéssel
foglalkozó cég
kiemelt bérezéssel,
betanított ﬁzikai munkást keres.
Elvárás: „B” kategóriás jogosítvány.

Forrás: pest.katasztrófavédelem.hu
Kozma Csaba
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
tűzoltóparancsnok

gyáli mi újság

Augsberger Gyepszőnyeg Kft.
Gyál - Felsőpakony Telephely
Tel.: 06 20 9342 153
E-mail: gyal-felsopakony@augsberger.hu

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
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

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

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

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Városi

Gyermeknap
Gyálon

május 25 -én
szombaton a piactéren
Programok 13 órától:

bababirodalom a legkisebbeknek, nagyobb gyermekeknek Eurobungee,
óriás csúszda, mászófal, mobil kalandpark (4 állomással), 4 személyes csocsó,
golyóterelő reflexjáték

Programok 14 órától:

rendészeti bemutató, táncházi és bemutatóprogram, gólyalábas felvonulás,
tűzzsonglőr pólóágyúzás, közlekedésbiztonsági pálya, arcfestés,
lufihajtogatás, hennatetoválás, közbiztonsági kvíz,
játszóház a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Egyesület,
a könyvtár és a Közösségi Ház vezetésével,
Bundás barát örökbefogadós sátor, népművészeti baba-, és viselet kiállítás,
rendőr- és tűzoltóautóbemutató, rendőrsisakos selfi lehetőség, kókuszgolyókvíz.

SZÍNPADI PROGRAMOK
16.00: Fangler’s koncert
17.00: Vitéz László és az elátkozott
malom bábelőadás
18.00: Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar

19.15:
Támogató:

The Biebers
Rendező:

