fb.com/varos.gyal

@gyal.varos

27,2 milliárdos
beruházás Gyálon
A Pepco csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást telepít Magyarországra, hogy
a régió valamennyi országát kiszolgálhassa Gyálról – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a Pepco
beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján.
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A fotó illusztráció!
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Nyugdíjba vonul Babák
László Mátyás
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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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 Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Május 13 - 19-ig:	
Május 20 - 26-ig:	
Május 27 - Június 2-ig:
Június 3 - 9-ig:	
Június 10 - 16-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 Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

A Pepco csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást telepít Magyarországra, hogy a régió valamennyi
országát kiszolgálhassa Gyálról – közölte Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a Pepco
beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján.

Gyál Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt és családját
a 2019. június 4-én, kedden 18.00 órakor kezdődő
trianoni békediktátum évfordulója,
a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére rendezett
városi megemlékezésre.
Helyszín: Gyál, Városközpont (Trianoni emlékmű)
• Ünnepi beszédet mond: Erős József alpolgármester
• Közreműködik a Gyáli Székely Kör, valamint
• Sorbán Enikő erdélyi énekművész
• A megemlékezés koszorúzással zárul
• Az ünnepséget követően kiállítás nyílik a Magyar Szent Korona
történetéről a közösségi házban

Pápai Mihály
polgármester

27,2 milliárdos beruházás Gyálon

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a lakberendezési és ruházati (non-food) termékeket forgalmazó áruházlánc 100 ezer négyzetméteren építi ki magyarországi raktárbázisát. A beruházás 2022-ig több
mint ezer munkahelyet létesít, a Pepco ráadásul magyar
termékek forgalmazásával a belföldi vállalkozások számára is piacot teremt, a kormány ezért 1,9 milliárd forinttal támogatja a beruházást.
Dr. Szűcs Lajos, térségünk országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, hogy a körzetében található települések önkormányzatai mindent elkövetnek annak érde-

kében, hogy a kihasználatlan területeket megpróbálják
olyan mértékben fejleszteni, hogy azok a befektetőknek
kedvező feltételeket biztosítsanak.
Robin Taylor, a Pepco ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az áruházlánc a dél-afrikai Pepkor befektetési holding tulajdonában van, aminek már 1965 óta vannak kisker cégei. Európában, Afrikában és Ausztráliában
nyolc bolthálózattal összesen 3.000 boltot üzemeltet.
Pápai Mihály polgármester hivatalos facebook oldalán
jelentette be a hírt, amelyben azt írja, büszke arra, hogy
számos település közül Gyált választották a Pepco képviselői, ami a fejlett infrastruktúrának köszönhető. A polgármester továbbá úgy véli, hogy a beruházás számos
gyáli polgárnak adhat majd biztos megélhetést.
A beruházás az újtemetővel szemben, az M0-ás és a
Gyáli-patak közti területen valósul meg.

Erős József

alpolgármester

gyáli mi újság

A fotó illusztráció!

www.gyal.hu
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Tisztelt Adózók, Könyvelők, Könyvelőirodák!
Közelít a helyi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje, 2019. május 31-e.
Az egyéni vállalkozók, valamint a vállalkozások (Kft.,
Bt., stb) adóbevallási kötelezettségüknek elektronikus úton, a NAV üzemeltetésében lévő ÁNYK rendszerben megtalálható HIPA bevallási nyomtatványok, illetve az Önkormányzati Hivatali Portálon
(https://ohp.asp.lgov.hu) található iparűzési adóbevallás nyomtatványok felhasználásával, és beküldésével tehetnek eleget. Javasoljuk az Önkormányzati
Hivatali Portál használatát, mivel ott személyre szabottan található meg a gyáli nyomtatvány, és a feldolgozás tapasztalatai alapján sokkal kisebb hibaszázalékkal kerülnek a bevallások benyújtásra azon
a felületen, mint a NAV-on keresztül.

Azok az egyéni vállalkozók (magánszemélyek), akik
még mindig nem rendelkeznek ügyfélkapuval, és
elektronikus úton bevallási kötelezettséget teljesíteni nem tudnak, az Önkormányzati Hivatali Portálon
kiválasztva Önkormányzatunkat, Ügyindítás menüpont alatt ki tudják tölteni a 2018. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, valamint kitöltés
után kinyomtathatják azt, de elektronikus beküldésre ez esetben nincs lehetőségük. Az így előállított
bevallásokat postai, vagy személyes úton (ügyfélfogadási időben) tudják Hivatalunkhoz eljuttatni.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál
szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden
napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és
azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma
pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó
bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó
bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések
közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban
állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár
a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig
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Interjú a város alpolgármesterével

vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása,
ezt követően pedig a szükséges adatok megadása.
Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.

A város vezetőit gyakran kérdezzük településünkkel kapcsolatos legfontosabb
kérdésekről.
Ezúttal Erős József alpolgármestert
kérdeztük.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari,
kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak,
az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

- Hogyan tud lépést tartani a város a fejlődéssel?

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően
azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így
a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon
követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és
megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális
folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet a http://www.gyal.hu/elektronikusugyintezessel-kapcsolatos-tajekoztato/ weboldalon is megtalálnak.

gyáli mi újság

- A város az utóbbi évtizedekben rengeteget fejlődött, a lakosságszám elérte a 24.600 főt, ehhez
mérten igyekszünk a kiszolgáló funkciókat - úgymint utak, bölcsőde, óvodák, iskolák, sportolási lehetőségek - biztosítani. Úgy gondolom, hogy
ezek jelentős része az elmúlt években megújultak, hiszen csak óvoda- és bölcsődefejlesztésre
1,7 milliárd forintot költöttünk az elmúlt években.
Az iskolák korszerűsítésére, eszközbeszerzéseire
mintegy 400 millió forintot költöttünk, de említhetném az egészségügyi központot, a védőnői
épületet, összességében elmondható, hogy az elmúlt évek az intézményhálózat teljes megújításáról szóltak.
- Terveznek külterületeket belterületbe vonni,
amivel megnövekedve a lakosságszám?
- A jövőben sem tervezünk külterületeket belterületbe vonni, mert a mai infrastruktúra elegendő a jelenlegi lakosság méretéhez. Nem kívánunk
továbbá társasházakat sem és lakóparkokat sem
építtetni, szeretnénk megőrizni ezt a kertvárosi
jelleget.

www.gyal.hu

- Út és- járdaépítés. Köztudottan az egyik legköltségesebb beruházás az útépítés. Milyen lehetőségei vannak a városnak az útfejlesztésre?
- Önmagában is több, százmilliós nagyságrendű projekt, hogy azokat az utakat, és járdákat felújítsuk,
vagy kiépítsük, amelyekre szükség van, ezért csak
több lépcsőben tudjuk kivitelezni. Maga az előkészítés, az engedélyeztetés is hosszú folyamat. A tavalyi útfelújítás keretében a Gábor Áron utca, Mikszáth
Kálmán utca, Toldi Miklós utca és Kodály Zoltán utca
kapott új aszfaltréteget, illetve padkastabilizáció
is történt. Idén pedig az Zrínyi Miklós utca, Árpád
utca, Temesvári utca (Komáromi utca – Munkácsy
M. utca között), Széchenyi utca (Vecsési utca – Mikszáth Kálmán utca között), Jókai Mór utca, Temesvári utca (Kiskomáromi utca – Bartók Béla utca között) mind-mind megújul.
- Kiemelten fontos az egészség és a sport is a városvezetés számára, mit tudnak helyben tenni?
- A sportolási lehetőségek száma a sportpálya teljes
felújításával nagyot emelkedett az elmúlt időszakban. Épül a sportcsarnok, és tervezzük a Bartók iskola melletti szabad terület egy részét sportolási célra
hasznosítani. Jelenleg pedig egy kültéri kondipark
megvalósításán dolgozunk, amelyet a Millenniumi
Park szomszédságában szeretnénk kiépíteni. Egy
úgynevezett „D” típusú sportparkot szeretnénk építeni, amely minimum 150 m2 alapterületű, és várhatóan 15 eszköz kerül rá. Rengeteg sport- és sportolni szerető ember él Gyálon, minden bizonnyal nagy
látogatottságnak örvendene egy ingyenesen használható, sokrétű és korszerű „kondicentrum”.
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Tudnivalók az európai parlamenti képviselők
2019. május 26-ai választásával kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
Az európai parlamenti képviselők 2019. évi megválasztásának időpontja május 26., vasárnap. Szavazatát csak
személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme
szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén az
adott település kijelölt szavazókörében), a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
Gyálon a megszokott 18 szavazókör fog működni az
alábbiak szerint:
Szavazókör
száma

Szavazóhelyiség címe

1/2/3/4

Ady Endre utca 20.
(Gyáli Ady Endre Általános
Iskola)

5/6/7/8/9/10

Kossuth Lajos utca 48-52.
(Gyáli Zrínyi Miklós Általános
Iskola)

11/12/13

Kőrösi út 118-120.
(Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár)

14/15/16

Bartók Béla utca 75.
(Gyáli Bartók Béla Általános
Iskola)

17/18

Erdősor utca 65.
(Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető, és a 11. szavazókör van kijelölve az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazatának
fogadására.
Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem
szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.
A Gyáli Járási Hivatal Kormányablaka a választás napján 6 órától 19 óráig biztosítja nyitvatartását a személyazonosításra alkalmas okmányok ügyintézése céljából.
A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet
igazoló érvényes igazolványok megléte.
A személyazonosságot személyazonosító igazolván�nyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító
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igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolván�nyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni.
Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél,
személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak
abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az
tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Közélet
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Oktatás

Sport

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a
választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és
az urnába dobja.
A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.
hu oldalon találhat választ, vagy a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodától kérhet részletes
felvilágosítást.
Helyi Választási Iroda

gyáli mi újság

Anyakönyv
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Babák László Mátyás 2013-tól látta el a Gyáli Járási Hivatal vezetői feladatait.
Vezetésével a gyáli hivatal országos szinten is kimagasló eredményeket ért el
mind termelékenységben, pontosságban, mind a kiszolgálás minőségében.
Interjúnkban a hivatal nyugdíjba vonuló vezetőjét kérdeztük.
sabb beosztású munkatárs fejével is. Ez innovációt hozhat
a legegyszerűbb munkakörben dolgozó kolléga munkájában is és végsősoron a szervezet életében.

A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal
lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amen�nyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a Szavazatszámláló Bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

Recept

Nyugdíjba vonul Babák László Mátyás,
a Gyáli Járási Hivatal vezetője

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap)
nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem
tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben.
A választás napján a mozgóurna iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni papír alapon, vagy
elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. Fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy 26-án 12 óráig kell a kérelemnek megérkeznie, ellenkező esetben mozgóurnás szavazásra nincs mód.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely
miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

KERTváros

- Mit lehet tudni szakmai életútjáról? Milyen út vezetett
a Gyáli Járási Hivatal vezetői beosztásáig?
- 1955-ben Budapesten születtem, tehát ebben az évben
elértem azt a korhatárt, amikor az állami szolgálatot a
jogszabály erejénél fogva be kell fejezzem.
Tizennyolc évesen a katonai pálya felé fordultam, hivatásos tisztként a katonai igazgatásban szolgáltam közel
húsz évet, majd a Belügyminisztériumban – köztisztviselőként – közel tíz évet dolgoztam a humán szolgálatnál.
2000. január 1-től Bakondi tábornok úr hívására részt
vettem a Katasztrófavédelem megalakításában, ahol
újabb 10 évet szolgáltam személyzeti, majd hivatalvezető beosztásban, de sajnos 2011-ben egészségügyi okok
miatt ezredesi rendfokozattal búcsúznom kellett a hivatásos szolgálattól.
Egy év egészségügyi rehabilitációt követően, kaptam a
felkérést a Gyáli Járási Hivatal elindítására, ami a hivatalvezetői, szervezetfejlesztési és humánerőforrás-gazdálkodással eddig összegyűlt tapasztalataim hasznosítására adott nagyszerű lehetőséget.
- Milyen szakmai és vezetői elveket tartott fontosnak,
amelyeknek köszönhetően ilyen magas színvonalú és
eredményes hivatalt tudott működtetni?
- Az eredményes, jó munka alapja a szakmai tudás és gyakorlat, ami egy szervezet valamennyi vezetőjét és beosztottját kell, hogy jellemezze, természetesen szükséges a
motiváció és a lojalitás is, valamint a „helikopterlátás”, ami
azt jelenti, hogy mindenki egy kicsit emelkedjen el a munkakörétől és néha gondolkodjon legalább eggyel maga-

www.gyal.hu

Célom volt, hogy a Hivatalunk ne csak egy legyen a megyei 18, vagy az országos 200 járási hivatal között, hanem alkossunk egyedi megoldásokat az egyre növekvő
számú ügyfelek kiszolgálására. Így elsőként kidolgoztuk
és megszerveztük a járműigazgatási feladatok sokkal intenzívebb ellátását biztosító Gépjármű Ügyintézési Pont
működését, amellyel olyan teljesítményt értünk el, mint
egynéhány megye összes okmányirodája együttvéve.
Az elmúlt évben javaslatot dolgoztunk ki a jelentős – országosan 13 millió – ügyfél számának lényeges csökkentésére, ami a Kormány E-közigazgatás koncepciójának
tovább gondolásán alapul, melynek az „Önkiszolgáló
Közigazgatás” nevet adtuk. Véleményünk szerint a nem
távoli jövőben - az okmányiroda kihagyásával - egyre
több ügyet lehet majd elektronikusan intézni, például a
jármű adás-vételt, első forgalomba helyezést, lakcímmel
kapcsolatos ügyintézést.
- Városi ünnepségek alkalmával többször láthattuk
Önt díszegyenruhában. Mit lehet tudni erről?
- A katonai hagyományőrzésnek csak néhány évtizedes
tapasztalata van hazánkban és ez is elsősorban az 184849. évi szabadságharc hagyományait ápolja. Az első világháború 100. évfordulója lehetőséget teremtett arra,
hogy a monarchia és a Nagyháború méltatlanul elfeledett katonahőseiről, a hatszázezer áldozatról, a vesztes háború igazságtalan, máig ható következményeiről
szóljunk. Több hagyományőrző egyesülettel a határon
túli csatatereken, katonatemetőkben megemlékezéseket tartunk, de nekem az is fontos, hogy a gyáli trianoni,
vagy a világháborúval kapcsolatos rendezvényeken az
akkori korszak tábori, vagy díszegyenruháját vegyem fel.
- Hogyan képzeli el nyugdíjas éveit?
- A jövőt illetően még érzek megamban erőt és tenni
akarást. Hivatalvezetőként a Gyáli Járás vonatkozásában
kellett gondolkodnom és cselekednem, de ezentúl szívesen teszek többet Gyál városáért különösen most, amikor soha nem látott lendületes fejlődésnek indult, ami az
elkövetkező években tovább fog gyorsulni, és ezáltal az
„innovatív kertváros” aranykorának lehetük részesei. Ebben a munkában én is szívesen részt veszek.
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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, Nagy Gyöngyi a FIDESZ – KDNP
és Vinnai Tibor, 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?

Nagy Gyöngyi

(FIDESZ – KDNP)
A Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja lakói életminőségének folyamatos javítását. Felújításra került a Védőnői
Szolgálat háza. Újjáépült a Liliom óvoda, és a Bartók óvoda
az épületbővítésnek köszönhetően komfortosabbá
vált. A Zrínyi iskola és a hozzá tartozó tornacsarnok
korszerűsítése is megtörtént. Iskoláink felszereltségét a XXI. századi kihívásoknak is megfelelő informatikai eszközökkel modernizálták.
Képviselői munkámat az Egészségügyi és Szociális Bizottságban is végzem. A bizottság feladatai az
élet szinte minden területét érintik.
A Petőfi utcai Idősek Klubjának korábbi fenntartója felmondta az ellátási szerződést, azonban az önkormányzatnak és a Szociális Központnak köszönhetően tovább üzemelhet. További szándékunk,
hogy a gondozásra rászoruló emberek ne maradjanak segítség nélkül! Megilleti Őket a tisztelet és a
gondoskodás.
Képviselői döntéseimet a kezdetektől fogva Gyál
város érdekében, környezetének védelmében, biztonságos működésének szem előtt tartásával, a
tisztesség és az emberségesség elvei alapján hoztam meg.
Képviselőtársaimmal döntöttünk a gyáli emberek
életútjának támogatása céljából létrehozott Gyáli Élet Programról, mely a megbecsülés jegyében a
születéstől, az óvoda-, és iskolakezdésen keresztül,
a házasulandókon át, szépkorunk nyugodt megéléséig tartó figyelmesség.
Az elmúlt években az itt élő emberek tapasztalhatták városuk szépülését, épülését. Közös érdekünk
ez az emberközeli környezet fenntartása. A jövőbeli célok elérése érdekében feladataimat igyekszem
alázattal, a megtisztelt bizalom jegyében végezni.
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Vinnai Tibor
Telefon: 06-70/379-5818
(FIDESZ – KDNP)

17 éve a 7. számú körzet önkormányzati képviselője vagyok,
településünk 1997-ben nyerte el a városi rangot. A városi
életminőség megteremtése akkor még hatalmas feladat és
kihívás volt számunkra. Körzetem lakói, a város
polgárai emlékeznek még arra, hogy hiányos infrastruktúra, és fejlesztésre szoruló intézményhálózat volt jellemző.
Az elmúlt évtized meghatározó fejlesztéseivel
nagy lépéseket tettünk a kulturált, kertvárosi életminőség elérése irányába. A földutakat felváltotta
a városban 150 km-nyi szilárd burkolatú úthálózat.
Közintézményeink mind megújultak, újjáépültek 21.
századi minőségben.
A Bartók iskola új sportpályával gyarapodott, a Zrínyi iskola sportcsarnoka megújult. Az Ifjúsági és
Sport Bizottság támogatja a tömegsportot, a helyi sportegyesületeket. Jutalmazzuk a városi sportélet kiválóságait, akik nemzeti, és nemzetközi szinten kiválóan teljesítettek. Célunk, hogy az óvodás
kortól felnőtt korig mindenki megtalálja helyben a
sportolási lehetőséget.
A választókörzetem lakóit ismerem, és ők is jól ismernek. Együtt tudunk gondolkodni, tervezni az
ő támogatásuk és biztatásuk inspirál a képviselői
munkámban.
A Fidesz-KDNP színeiben képviselői mandátumot
szerzett társaimmal a képviselő-testületben közös
értékek alapján tudjuk képviselni a város polgárainak érdekeit. Innovatív kertváros, megújulásért
tenni tudó közösség vagyunk, Gyál ezért is tudott
a régióban egyik legdinamikusabban fejlődő településsé válni.
Ezúton is köszönöm az itt lakó emberek közös
munkájának eredményét.

gyáli mi újság

Mi újság a Gyáli Járási Tanuszodában?
Több mint egy év telt el, mióta 2017. november 22-én megtörtént a Gyáli Járási
Tanuszoda hivatalos megnyitója.
Az azóta eltelt idő elegendő ahhoz, hogy
összefoglaljuk a tapasztalatokat. Mátyás
Judit létesítményvezetőt kérdeztük:
- Hogyan értékeli az elmúlt egy évet az intézmény működését illetően?
- Az első egy évre visszaemlékezve sikeres a Tanuszoda. Jelentősebb műszaki probléma nem volt,
apróbb hibák előfordulnak, melyeket folyamatosan javítunk, módosítunk, hogy a vendégek a lehető legjobban érezzék magukat. A víz minősége a
Hatósági elvárásoknak megfelel.
- Kik és milyen létszámban veszik igénybe az
uszoda szolgáltatásait?
- Az uszoda látogatottsága 3 részre bontható: délelőtti iskolai úszásoktatásra, délutáni sport- és oktatás célú, valamint lakossági felhasználásra.
Délelőtti úszásoktatás során a járási iskolák gyermekei vannak jelen az uszodában (kb. 21.000 fő/
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év). A délutáni oktatásra élénk az érdeklődés, átlagosan 2.000 fő/hó. A lakossági felhasználók is szívesen látogatják az uszodát (kb. 15.000 belépő/év).
- Az iskolai és óvodai úszásoktatás mellett milyen
egyéb foglalkozások zajlanak az uszodában?
- Az úszásoktatás a fő profil délutánonként, hétvégenként babaúszás, aquafitnesz - vízi torna, vízilabda és szinkronúszás.
- Milyen visszajelzéseket kapnak a látogatóktól?
- Örömünkre a visszajelzések főként pozitívak.
A negatív vélemények alapján a lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk a vendégek által problémásnak
ítélt területen javítani.
- A 2019-es évben milyen nyitvatartásra és belépőárakra számítsanak a látogatók?
- A 2019. évi ár- és díjszabásban változás nem történt. A belépők díjai nem változnak majd, ahogyan
a jelenlegi nyitvatartás sem. Az uszoda továbbra
is szeretettel várja az érdeklődőket, hétfőtől péntekig 16.00-20.00 óráig, hétvégi napokon pedig
8.00-18.00 óráig.
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Ülésezett a testület
Április 25-én ülésezett a képviselő-testület, melyen az
alábbi döntések születtek:
• A szokásos módon a képviselők elfogadták a polgármesteri beszámolót, és a lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót.
• A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik. A szervezet évente beszámol tevékenységéről,
amelyből kiderül, hogy településünkön milyen bűnesetek történtek a tavalyi esztendőben.
• Elfogadták a képviselők a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a DPMV Zrt., a
GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft.,
a Gyáli- Városgazda Kft. 2018. évi mérlegéről és
eredménykimutatásáról szóló beszámolót.
• Megválasztották a Gyáli Tulipán Óvoda új intézményvezetőjét, Tofalviné Szabó Anikó személyében.
A pályázat elbírálásánál az intézmény nevelőtestülete, és a szülői közösség véleményét is kikérték.
• Megválasztották a Gyáli-Városgazda Kft. új ügyvezetőjét, aki az épülő sportcsarnok és szálloda
irányítátását fogja végezni.
• Pozitív elbírálást kapott a Monori Tankerületi Központ
azon ötlete, amelynek köszönhetően a Gyáli Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát kívánja átszervezni. Az átszervezés bővíti a zeneiskola kínálatát, hiszen
a népzenei műfajba tartozó tanszakokat (pl. vonós és
tekerős-, pengetős- és akkordikus tanszakokat stb.)
terveznek bevezetni az intézmény gyáli telephelyein.
• Idén is összesen 1,5 millió forinttal támogatja az önkormányzat az iskolai alapítványokat, amelyeket gyermeklétszám arányosan osztanak fel a gyáli iskolák között.

•
•

•

•

A hatékonyabb, költségkímélőbb vízgazdálkodás érdekében saját vízvételi kút kialakítását támogatja a
testület a Gyáli Bóbita Bölcsődében.
Felhatalmazták a polgármestert a két létesítendő
elektromos töltőállomás kiépítése érdekében a szerződéskötésre a létesítés és a későbbi üzemeltetés
kapcsán.
Összesen 9 millió Ft önerőt biztosít az önkormányzat a Gyáli BKSE labdarúgó és kézilabda szakosztályai számára a sportfejlesztési programjuk megvalósításához szükséges pályázat benyújtásához.
Elfogadták a képviselők a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az
utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, valamint a képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.
(IV.30.) önkormányzati rendeletet. Ebben szabályozásra került, hogy az újonnan kialakítandó telkek
esetében az ivóvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért 50.000 Ft/felhasználói hely, a csatornahálózatra történő utólagos rácsatlakozásért 150.000
Ft/szennyvízelvezetési hely összeget kell fizetni
egyösszegben, illetve rögzítették az esetleges részletfizetési kedvezmény feltételeit is.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2019.
május 30-án tartja.
Polgármesteri Hivatal

Május 20-tól lehet új konvektorokra pályázni
Folytatódik
az
Otthon
Melege
Program
konvektorcsere alprogramja, amelynek keretös�szege 2 milliárd forint. Nem csak a konvektorok
cseréjére, hanem már a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni.
A támogatás minimális mértéke az elszámolható
bruttó költségek 10%-a, de minimum 50.000 Ft,
maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60%-a, de maximum 750.000 Ft. A projekt ke-
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retében a gázkonvektor készülékek bruttó 160.000
Ft egységáron számolhatóak el. Amennyiben egy
készülék ennél magasabb áron kerül beszerzésre, a
bruttó 160.000 Ft egységár feletti összeg nem elszámolható költségnek minősül.
Az alprogram 2019. évi újranyitásakor pályázatot
elektronikusan benyújtani 2019. május 20. 10:00
órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
lehetséges.

gyáli mi újság

Közérdekű

Interjú

Oktatás

Sport

KERTváros

Recept

Anyakönyv

Hirdetés

Gyáli karatés
reménységünk
Máj Miklós 17 esztendős gyáli sportoló,
aki ifjú kora ellenére komoly sikereket ért el
sportágában, a kyokushin karatéban.
Hazai és nemzetközi versenyeken is többször állt már
a dobogó legfelső fokán, nyert magyar bajnokságot,
európa bajnokságot és világbajnokságot is.
Interjúnkból közelebbről is megismerkedhet vele.
- Mikor és hol kezdtél karatézni?
- 2008-ban, 7 évesen a
sulikezdéssel párhuzamosan elkezdtem járni a gyáli Eötvös iskola tornatermében lévő kyokushin
karate edzésekre.

- Hogy tudod az edzéseket ös�szeegyeztetni az iskolával?
- Mindenféleképpen megtervezem előre a napjaimat, így
tudom, hogy mikor van időm
tanulni, pihenni, illetve edzeni.

- Mi tetszett meg ebben a
sportban?
- A karatében minden testrészünk részt vesz a mozgásban,
illetve az agyat is rendkívüli koncentrálásra készteti. Rendkívül
tetszik benne az életre való felkészítés, hiszen ahogy a mindennapi életben, úgy a karatéban is
vannak akadályok, nehézségek
és félelmek, amiket az embernek
le kell küzdeni. Szerintem a karate ezáltal nagyon sokat tett hozzá a személyiségemhez.

- Milyen irányba szeretnéd folytatni a tanulmányaidat?
- Mindenféleképpen az egyetem
a cél. Mivel a reál tantárgyak kifejezetten erősségeim, ezért valamilyen mérnöki pályát tudnék
elképzelni magamnak.

- Melyik eredményedre vagy a
legbüszkébb?
- Igazából különösebben nincs
olyan eredményem, amire büszkébb lennék a többinél, de ha már
mondanom kéne egyet, a tavalyi
világkupát sikerült megnyernem,
ahol a döntőben hátrányból fel
tudtam hozni a mérkőzést és végül megnyertem a bajnokságot.
- Van példaképed?
- Nekem nincs konkrét példaképem, bizonyos embereknek a
munkájukhoz vagy tevékenységükhöz való hozzáállásuk számomra példaértékű és követendő tud lenni.

www.gyal.hu

- Milyen szerepet szánsz a karaténak a későbbiekben?
- Nem tudnám már elképzelni az
életemet karate nélkül, egyszerűen mindenhol ott van velem a
hétköznapjaimban is. Szeretnék
még sokáig versenyezni és szép
eredményeket elérni, illetve a későbbiekben esetleg edzősködni,
versenyeket rendezni akár majd
a gyáli sportcsarnokban is.
- Milyen fontosabb versenyeid
lesznek idén?
Május 16-án utazunk Berlinbe, a
KWU világszervezet Európa Bajnokságára, ami az egyik legnagyobb versenynek számít Európa szinten. Szeptembertől pedig
több hazai és külföldi rangos versenyem is lesz.
Gratulálunk eddigi eredményeidhez és szurkolunk az előtted
álló sikerekért!
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Szedjük össze magunkat!
Gyál Város Önkormányzata környezetvédelmi kampányt indított Szedjük össze magunkat! címmel,
melynek fő célja a környezeti tudat- és szemléletformálás, a környezet védelmének őrzése, támogatása és népszerűsítése. Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, a Corvinus Egyetem professzora szakmai
irányításával zajlik a kampány, aki szerint az önkormányzat több lépést tett és tesz a jövőben is a környezettudatosság jegyében. “Számos, a fenntarthatóságot javító döntés született már, a legutóbbi
ezek közül a Gyáli Faültetési Program bevezetése, melynek köszönhetően négy év alatt összesen
mintegy 1.000 db facsemetét ültetnek el városszerte. A parkok létesítése és felújítása, a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezetvédelmi akciónapok szervezése és az illegális hulladéklerakók felszámolása is mind fontos lépések voltak
a környezettudatosabb, élhetőbb Gyálért.”- mondta a professzor asszony. Mostantól azonban még
nagyobb figyelmet kíván fordítani az önkormányzat a környezetvédelemre, ezért egy kampány keretében rajzpályázatot indítottak a diákok számára
a tudatos fogyasztás témakörében.
„Szedjük össze magunkat!” címmel nagyszabású
szemétszedési akciót szerveznek a Gyáli Önkéntes
Szemétszedők közreműködésével, amelyhez a város intézményei, civil és sportszervezetei, nagy vállalatai is csatlakoztak. A kampány során új hulladékgyűjtők is kikerülnek a közterületre, felszámolják az
illegális szemétlerakókat, utcai képkiállítást szerveznek, illetve nagyobb hangsúlyt fektetnek a lakosság
tájékoztatására a környezetvédelem, a fenntartható
életmód, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése témakörében. Ennek megfelelően a város weboldalán, közösségi oldalain külön ismeretterjesztő rovat indul „Szedjük össze magunkat!” címmel
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna professzor írásával.
Mi, a városi újság szerkesztői úgy gondoltuk, hogy
a magunk módján csatlakozunk a kampányhoz,
ezért felajánlottunk, hogy az újságban is helyet
biztosítunk a téma népszerűsítésére. A hír hallatán a Közház is az áprilisi és májusi programjait a
könyvezetvédelem témaköréhez igazította.
Bízunk benne, hogy az intézkedések hatására az
emberek gondolkodásmódja, szemléletük, viselkedésük is még inkább átalakulhat.
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rendszer, ezzel párhuzamosan szinte ugyanekkora mennyiséggel lecsökkent a vegyes (kommunális) hulladék mennyisége, amiből látszik a lakosság pozitív hozzáállása a szelektáláshoz: korábban
gyűjtőszigetekre vihették a lakosok a szelektív hulladékaikat, ekkortól kezdődően viszont kényelmesebben, a háztartásokban önállóan elhelyezett sárga edényzetekben történik a gyűjtés, és ez jelentős
ösztönzőnek bizonyult (2. ábra): az első ilyen évben a korábbi mennyiség három és félszeresét
helyezték el szelektíven, és ez a mennyiség évről
évre nő, 2018-ban már közel 730 tonnát tett ki, egy
gyáli család így évente kb. 100 kg-nyi hulladékot
szelektál.
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3. ábra: A szelektíven és ömlesztve gyűjtött települési hulladék összmennyisége, 2013-2018
(tonna)

1. ábra: Települési szilárd hulladék éves mennyisége Gyálon, 2013-2018 (tonna)
4. ábra: A zöldhulladék mennyisége Gyálon,
2013-2018 (tonna)

Hogy is állunk a hulladékokkal Gyálon?
A hulladékgazdálkodás gyakorlata Gyálon is jelentős átalakulásokon ment keresztül az utóbbi években, ezért érdekes lehet áttekinteni, milyen tendenciák, kedvező vagy kedvezőtlen folyamatok
jellemzik a város lakóinak hulladéktermelését.
Városunkban évente 6 ezer tonna körüli „szemét” keletkezik a háztartásokban. 2016 előtt magasabb mennyiségeket szállítottak el a lakosoktól,
2016-ban viszont, amikor bevezették a háztartásokban, külön edényzetben gyűjthető szelektív
megoldást, hozzávetőlegesen 5%-kal visszaesett
az összmennyiség. Azóta ismét növekedésnek indult a családoknál keletkező kommunális hulladék
mennyisége, amely valószínűleg a jövedelmek növekedésével, és az ebből következő fogyasztás
emelkedésével függhet össze (lásd 1. ábra).
Mekkora is ez a mennyiség? Ha egy háztartásra vetítjük az értékeket, kiderül, a gyáli családok évente kb. 800 kg hulladékot termelnek, amely egy főre
vetítve 255 kg. Ez az érték hazai és európai ös�szehasonlításban is igen kedvező: 2017-ben az EU
28 tagállamában átlagosan 487 kg, míg Magyarországon 385 kg háztartási hulladék keletkezett
(Eurostat).
A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége ugrásszerűen megnőtt 2016-ban, amikor változott a

gyáli mi újság

2. ábra: A szelektíven gyűjtött hulladék éves
mennyisége Gyálon, 2013-2018 (tonna)

A fentiek tükrében akár elégedettek is lehetnénk magunkkal! Ha azonban megvizsgáljuk, hogy az ömlesztett és szelektív hulladékok mennyisége összességében mekkora az évek során, meg kell állapítanunk,
hogy ez egy folytonosan növekvő trendet jelez: míg
2013-ban 6.110 tonna, addig 2018-ban már 6.586
tonnát termeltünk, (3. ábra) ez kb. 8%-os emelkedés.
Kedvezően alakul a zöldhulladék elszállítása is (4.
ábra: nem tartalmazza a háztartásokban gyűjtött/
komposztált mennyiségeket): 2016-ban jelentősen
megnőtt ennek mennyisége, a tavalyi évben már
közel 2.000 tonnát szállítottak el a családoktól.
A zöldhulladékból komposzt/virágföld készül.

www.gyal.hu

A lomtalanításban 2018-ban változott az elszállítás
módja: előre megbeszélt időpontokban, egyénileg
történik a háztartásoktól az elszállítás. Az adatok
tükrében elmondható, hogy míg 2015-2017 között
600-700 tonna lomhulladékot gyűjtöttek be évente,
addig ez az újítás évében drasztikusan lecsökkent,
mindössze 143 tonnát tett ki. Úgy tűnik, ezt a lakosok részéről nagyobb odafigyelést, önálló kezdeményezést kívánó megoldást egyelőre nem veszik
sokan igénybe, ugyanakkor ennek a rendszernek a
legnagyobb előnye, miszerint a szokásos lomtalanítási időszakokban az utcai „kipakolások” megszűntek, jelentősen javíthatta a gyáliak közérzetét.
Összességében elmondható, hogy a gyáliak egyre
környezettudatosabban élnek, hajlandóak a szelektív gyűjtésre, kihasználják a zöldhulladékok elszállításának lehetőségét, és ezzel annak újrahasznosítását, ugyanakkor az új lomtalanítási rendszert
még nem szokták meg.
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke,
a 2. számú választókörzet egyéni képviselője
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Tizedik alkalommal rendezték meg
a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai
konferenciáját

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

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye X. jubileumi szakmai konferenciáját rendezte meg április 4-én a gyáli Arany János Közösségi Házban. A konferencia a „Cseppek
a tengerből” címet viselte, utalva ezzel a sokszínű
programra és az előadássorozaton résztvevő különböző szakterületek képviselőire.
A Tábit Sarolta intézményvezető és kollégái által
szervezett konferencián közel száz érdeklődő vett
részt, többek között pedagógusok és a gyermekjóléti intézmények munkatársai. A résztvevők nem
csak Gyálról, hanem Budapestről, Ócsáról, Alsónémediről és Felsőpakonyról érkeztek. A konferencia
fővédnökségét Dr. Hrutkáné Molnár Mónika, tankerületi igazgató és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere vállalták.
A rendezvény első előadását Tábit Sarolta, a
PMPSZ Gyáli Tagintézményének vezetője, tartotta
„Dolgok, amikért érdemes élni” címmel. A jó hangulatot Dr. Forgács Attila gasztropszichológus fo-

kozta rendkívül érdekes és humoros előadásával,
melynek témája az evés lélektana volt. A délután
folyamán szintén érdekes programokon vehettek
részt a konferencia résztvevői. Fazekasné Kocsis
Beáta hallásébresztés szakértő egy nagyon fontos témáról, a túlhallásról tartott szakmai előadást.
Németh Lóránd pszichológus az OH kártya játékos
önismereti eszközt mutatta be az érdeklődőknek.
Dr. Simon Katalin egyetemi docens előadása a hallgatóság számára új és hasznos információkat nyújtott a verstanulás módszertanáról.
Szintén a délután folyamán tartott érdekes szakmai előadást a diszkalkuliáról Szabó Ottília gyógypedagógus, esélyegyenlőségi és SNI-adaptációs
szaktanácsadó. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő egy nagyon nehéz témáról, az abúzus jellegzetes mintázatairól beszélt.
Ezt követően Kozma-Vízkeleti Dániel családpszichoterapeuta a férfi és a női különbségekről
tartott előadást.

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:
www.gyal.hu
14

Támogató:

The Biebers
gyáliRendező:
mi újság
14

Júniusban ismét VÉRADÁS lesz Gyálon!
Ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.) június 19-én 12.00
és 18.00 óra között.
A véradás teljes folyamata mintegy 30 – 35 percet vesz igénybe. Első lépésként regisztrálják a
véradó adatait. Nagyon fontos, hogy minden vér-

www.gyal.hu

adás alkalmával kötelező bemutatni a személyi
igazolványt, ennek hiányában útlevelet vagy jogosítványt, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát. A
véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.
Adj vért és ments meg három életet!
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Várunk minden horgászni szerető gyáli gyermeket
10 – 14 éves korig
2019. 07. 08-től – 12-ig a Gyáli Horgász Egyesület
taván megrendezésre kerülő 9. horgászsulijába!
A tábor ismét ingyenes és az első 40 fő
jelentkezését tudjuk elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2019. 07. 01.
A horgászat fenekezős és úszós módszerrrel
gyakorolható, amit a jelentkezési lapon
kérünk megjelölni!

Csütörtökön szellemi vetélkedő,
pénteken gyakorlati felmérő.
Autóbuszunk az idén nem lesz, így arra kérjük a
gépkocsival rendelkező szülőket, hogy segítsenek a gyermekek szállításában.
A résztvevő gyermekek szüleinek szülői
értekezletet tartunk 2019. 07. 05-án, 17:00 órakor a közösségi házban.
A jelentkezés a Zsuzsi horgászboltban
(Gyál, Kőrösi út 150. )
Információ: Szilvási Károly 06-70-333-62-44
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!

Horgászsuli
a Fundy-tavon

A gépkocsival utazóknak találkozás a tónál
7:30- kor, a többieknek gyülekezés minden reggel 07:00–kor a közösségi ház (Gyál, Kőrösi út
118-120.) parkolójában, vissza: 14.00–kor.

Közérdekű

Homokozó játékokat
ajándékozott az
önkormányzat és a Dohány
Kft. a gyáli játszóterekre
Pápai Mihály polgármester tavaly kereste fel a helyi
játékgyártó vállalat vezetőjét, Dohány Pétert azzal
a céllal, hogy az önkormányzat vásárolna a Dohány
Kft-től homokozó játékokat a gyáli játszóterekre.
A polgármester elmondása szerint az ügyvezető úr
nagylelkű felajánlást tett, és mintegy 100.000 forint értékben homokozó játékokat adományozott
az ötlet megvalósításához tavaly, amely idén is tovább folytatódhatott. A játékok már kint vannak a
játszótereken.
Az önkormányzat gondoskodott a játékok megfelelő tárolásáról egy nagy műanyag dobozban, illetve azok kihelyezéséről. A dobozok tetején olvasható a játékszabály, amelyben kérik a szülőket, hogy
a játékokat használat után helyezzék vissza a dobozba. Bízunk benne, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja a játékokat és sok gyáli gyermek
leli benne majd örömét. A tavalyi évhez képest
idén már a Némediszőlőn található játszótérre és a
Petőfi utca és Deák Ferenc utca sarkánál található
játszótérre is kikerültek az eszközök.
Helyszínek:
• Árpád utca és Szent István sarok
• Bartók iskola mellett
• Gyáli Millenniumi Park
• Gyáli Járási Tanuszoda mellett
• Némediszőlő játszótér
• Petőfi utca és Deák Ferenc utca sarok

gyáli mi újság

Ahol március és április folyamán nem
esett elegendő eső, feltétlenül pótoljuk a hiányzó vízmennyiséget, mert
különben növényeink nem fejlődnek
kielégítően, könnyebben megtámadják őket a kórokozók, a kártevők.
A zöldség-, és gyümölcsfélék, a szőlő esetében kerüljük az esőszerű öntözést. Az esőszerű öntözéskor nagyon jelentős a párolgás, így a drága
víz pazarlása. A nagy páratartalom
pedig segíti a gombabetegségek
gyors terjedését. Különösen fontos,
hogy vizet kapjanak az új telepítésű
gyümölcs-, és szőlőoltványok.
Inkább ritkábban, de kiadósabban
öntözzünk. A szép, hibátlan minőségű, jól eladható termés egyik titka
az időben végzett, szakszerű permetezés. Célszerű mindig figyelni
a növényvédelmi előrejelzéseket és
ennek, illetve a saját megfigyeléseknek megfelelően permetezni.
Részesítsük előnyben a környezetkímélő készítményeket. Amikor elmúltak a talaj menti fagyok, ültessük
ki a paradicsom-, és a dinnyepalántákat, a paprikát viszont csak akkor palántázzuk ki, ha fóliával takarni
tudjuk, ugyanis 20°C alatt nem fejlődnek megfelelően. Vessük el a bab, az
uborka, a patisszon, a cukkini magjait. Szedjük a zöldborsót, ne hagyjuk
beöregedni a retket és salátát.
Védekezzünk a meztelencsigák ellen.
A díszkertbe kiültethetjük az egynyári virágok és a krizantém palántáit.

A pázsitot rendszeresen öntözzük
és nyírjuk. A levágott füvet tegyük a
komposzt halomra. A gyümölcs és
szőlőnél, a kordonon vagy fal mellett nevelt gyümölcsfákat előbb kötözzük, majd végezzük el a zöldmetszést. Ha a gyümölcsfélék sűrű
termést ígérnek, ritkítsuk meg, hogy
szebb terméseket érleljenek.
Védekezzünk az almamolyok, a cseresznyelégy és a levéltetvek, valamint a gombás betegségek ellen.
A gyomirtást ne hanyagoljuk el.
A cserjéket és a gyümölcsfákat öntözzük meg. A dísznövényeknél a korán nyíló futókat, az elnyílt alpesieket,
a gyorsan növő cserjéket metszük
meg, vágjuk vissza. A futókat rögzítsük kötéssel, a magas növésű évelőknek biztosítsunk támasztékot. A fagyosszentek elmúltával kiültethetjük
az érzékeny egynyáriakat, évelőket.
Vessünk újabb fűszer- és gyógynö-

vényeket, vessük el a hosszú tenyészidejű kétnyáriakat is. Az évelőágy
és a sziklakert kipusztult növényeit pótoljuk. Vizsgáljuk át a rózsát és
a többi dísznövényt is. Fertőzés esetén lépjünk fel a tetvek és a hernyók
ellen. A gyökérlabda nélküli örökzöldek ültetését fejezzük be. A friss ültetésűeket száraz időben folyamatosan öntözzük. A gyep szellőztetését
és a tápanyag utánpótlását még végezhetjük. A fagyok elmúltával a virágpalánták kiültethetők, a balkonládák beültethetők és az átteleltetett
muskátlik is a szabadba helyezhetők.
A növényháznál a paradicsomról
csípjük le az oldalhajtásokat, és trágyázzuk. Verőfényes idő esetén szellőztessünk és árnyékoljunk. Szedhetjük az érő uborkák, paradicsomot.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Pályázati felhívás!

Édenkert Magyarország, építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör a 2019-évi programjában immár nyolcadik alkalommal hirdette meg a lakosság
részére a legszebb előkert, díszkert, konyhakert
és utcarészlet versenyét.
Az utcarészleteknél 6-8 házból álló szakasz rendezettsége lenne a meghatározó.
A pályázatra lehet saját készítésű fényképekkel jelentkezni, min. 4-max. 6db. Ha az egyesület végzi a fényképezést akkor 500-Ft a nevezési díj, min
4-max 6 db.

www.gyal.hu

Jelentkezés: 2019. április 15 - augusztus 19-ig.
Az eredményhirdetés és a díjak átadása, szeptember 5-én 14.00-órakor a közösségi házban.
Az alábbi elérhetőségeken várjuk a jelentkezőket:
Telefon: 29-263-343, 30-859-2662.
E-mail cím:gyalikertbarat@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén a Közösségi Házban 14.00-órai kezdettel mindenkit szeretettel várunk taggyűlésünkön.
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Balassi Bálint sorai fejezik ki talán leghívebben azt a felszabadult boldogságot, amelyet a téli borongós napok
múltával a tavaszi ruhában pompázó természet válthat ki
belőlünk. A környezet szépségén túl azonban más ajándékokat is tartogathat számunkra ez az időszak. Miután
a húsvéti feltámadás örömét megélhettük, most már a
Szentlélek pünkösdi eljövetelére várakozhatunk. Az ünnep neve a várakozás idejének 50 napjára utal.
Jézus ígéretet tett tanítványainak, hogy halála, feltámadása és mennybemenetele után sem hagyja magukra őket: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét”.
A tanítványok ezért imádkozva várták, hogy elérkezzen
az idő. „Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek
meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra
indította őket.” Az apostolok így már mindenkihez a saját nyelvén tudtak szólni, és azok közül, akik meghallották az örömhírt, sokan megkeresztelkedtek.

A húsvéti feltámadás és annak tudata, hogy Jézus soha
nem hagyja magára a benne bízókat, együttesen adnak
tehát okot az örömre. A gyáli katolikus templom épülete jól kifejezi ennek a két fontos ünnepnek az összetartozását, hiszen a pünkösdi lángnyelvek központi helyen, az
oltár mögött, a feltámadt Krisztus szobra és a keresztelőkút között kapnak helyet.
A néphagyományban is fontos szerepet játszik ez az
ünnep. Legismertebb szokásunk a pünkösdölés, amikor fiatal lányok - akik közül a legkisebb és legszebb
a pünkösdi királyné - énekelve járják a falut: „Meghozta az Isten piros pünkösd napját, mi is meghordozzuk
királykisasszonykát.” Szokás volt faluhelyen pünkösdi királyt választani, és bálokat rendezni. Az ünnepet virágok
tették teljessé, legfőképpen a pünkösdi rózsa:
„Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz,
A második napja.

Sport

A kommunikációs csatornák alkalmazása alapvető követelmény egy település életében,
hiszen a város mindenkori feladata, hogy az ott élőket megfelelő módon tájékoztassa az
őket érintő helyi tevékenységekről, hírekről. Egy önkormányzatnak kötelessége,
hogy naprakész és segítséget
nyújtó információkat juttasson el a lakossághoz.
Gyál folyamatosan igyekszik
élen járni a lakossági tájékoztatás területén, ezért is újít
mindig a város közösségi oldalain, úgymint a Facebook és az Instagram oldal.
De nem elegendő jelen lenni a közösségi média különböző platformjain, hanem jól is kell kezelni, működtetni ezeket a kommunikációs eszközöket.

Nézzük, milyen eléréseket produkálnak
az egyes felületek!

Jó legény! Jól megfogd
Lovadnak kantárját!
Hogy el ne tapossa
A pünkösdi rózsát!”
Kovács Viktória

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Gyáli Református Templom

Május a Szűzanya hónapja.
Rózsafüzért mondunk minden szombaton 7.00 órakor.
Május első vasárnapján az édesanyákat és a
nagymamákat ünnepeljük.
Május 24., 19.00 és május 26., 15.00 - felnőtt hittan Béla
atyával: „Hitünk és életünk alapkérdései”
Június 2., 9.30 - Urunk mennybemenetele, szentmise
Június 9., 10.00 - Pünkösdvasárnap, szentmise
Június 10., 9.30 - Pünkösdhétfő, szentmise
Június 16., 9.30 - Szentháromság vasárnapja, szentmise

Bibliaórák:
Nőknek - szerda 10.00
Szépkorúaknak - csütörtök 10.00
Férfiaknak - csütörtök 18.30
Fiataloknak - szombat 17.00
Imaórák: szerda - 18.00
Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00.
Evangélikus istentiszteletek rendje:
hónap első és harmadik vasárnapján 15.00
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Dübörög a közösségi média

Pünkösdre készülünk

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele,
Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
Néma fülemüle torkát kiáltásra,
Fákat is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.”

Interjú

Szentmisék rendje: kedd, péntek: 7.00 óra,
szombat: 18.00 óra, vasárnap: 9.30 óra.

Konfirmációi előkészítő
1. évfolyam – csütörtök 16.30
2. évfolyam – csütörtök 17.30

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

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

gyáli mi újság

A legnépszerűbb közösségi médiaportálon, a
Facebookon jelenleg a városi oldal több, mint
8.100 kedvelővel rendelkezik. A látogatók interaktív módon folyamatosan kérdéseket tesznek föl
és kommentálják a megjelenő híreket. A kommentek jó visszacsatolást nyújtanak a lakosok részéről,
amit előszeretettel olvasnak a követők, amit az is

bizonyít, hogy április hónapban
a Facebookon 54.000-es elérést produkált.
A város Instagram oldala néhány hónap alatt már 788 követővel rendelkezik. Az oldalon elsősorban képekkel
kommunikálnak a felhasználók, kicsi a lehetőség szöveges tartalom megjelentetésére. A hírek mellett,
jellemzően szép városi képekkel bővíti a kedvelők körét a város, ezzel is erősítve
a közösségi összetartozást.
Elmondható, hogy az oldalak mára alapvető tájékoztatási csatornává váltak.
A www.gyal.hu weboldalhoz hasonlóan igazi hírforrásként működnek a közösségi oldalak is, ahonnan gyűjtik a lakosok az információkat.
A tájékoztatás mellett ezen közösségi oldalak üzemeltetésének célja, hogy a lokálpatriotizmust, az
egyetértést, a megértést segítse elő.

Döntés született a civil és
sportszervezetek támogatásáról
Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil közösségek és a sportélet
támogatását.
Az évről évre pályázati forrásból biztosított ös�szeg nagy segítséget jelent az érintett személyeknek, szervezeteknek abban, hogy céljaikat
megvalósíthassák.

www.gyal.hu

A képviselő-testület április 25-i ülésén döntött
a helyi sportolók, sportszervezetek, illetve civil
szervezetek támogatásáról, melynek köszönhetően összesen mintegy 8 millió forintot osztottak
szét a szervezetek között.
A támogatásban részesülők teljes listája elérhető: http://www.gyal.hu/varosunk/sport/ oldalon.
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gyorsan

RUKKOLÁVAL ÉS KECSKESAJTTAL
Elkészítési idő: 100 perc

Hozzávalók (4 adag):

Pötyi, egy fiatal, 2016-os születésű kan kutya, aki
eddigi rövidke élete során már sokat megélt. Pötyi
már kétszer megjárta a gyáli ebrendészeti telepet,
volt már láncon tartva, azonban fontos hangsúlyozni, hogy sosem az ő hibája volt, hogy bekerült oda,
vagy láncra került, hanem eddigi felelőtlen „gazdái” tetteinek következményeit kellett neki viselnie.
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SÜLT CÉKLÁS RIZOTTÓ

Mai cikkünkben Pötyi kutyusunkat szeretnénk bemutatni nektek

Mindezen pozitívumok mellett sem fog következni semmi olyan negatívum, ami egy kutyabarátot eltántorítana, azt azonban ki kell hangsúlyoznunk, hogy Pötyi következetes, határozott gazdit
igényel. Nem nehéz eset, nem kell feltétlenül nagy
kutyás tapasztalattal rendelkezni a leendő gazdijának, de nem lehet csak úgy hagyni „nőni, mint a
dudvát”. Aktív, mozgékony, ezért rendszeres moz-

Oktatás

finomat,

Eddigi cikkeinkben különféle állattartással kapcsolatos témákban osztottuk meg gondolatainkat a
kedves olvasóinkkal. Most egy olyan cikket szeretnénk ajánlani, amiben bemutatjuk egyik védencünket, ezzel is megpróbálva növelni esélyét megfelelő gazdát találni számára. Az egyik legfontosabb
célunk az, hogy felelős gazdit találjunk védenceinknek. Úgy látjuk Gyálon egyre több felelős állattartó él, mi pedig szeretjük védenceinket felelős
családban és a közelben elhelyezni.

Pötyi fiatal felnőtt, a legjobb korban van ahhoz,
hogy egy igazi gazdi tanítsa, alakítsa jellemét. Külsőjét tekintve a „csokikutya” rajongóknak dobbanhat meg igazán a szívük, hiszen Pötyi fehér-barna
színű, csokibarna orrocskával. Termetét tekintve
nagyobbacska, bár nem kifejezetten nagy testű, inkább nagyobb közepes. Azonban nem feltétlenül a
külseje az, ami elvarázsolja az embert, hanem a jelleme. Pötyi ugyanis egy igazi csupaszív szeretetgombóc. Imádja az embereket, kifejezetten gyermekbarát, rövid ismeretség után már bújik, puszit
oszt, dögönyözteti magát. Szóval egy igazi kedves
kutya. Nem lehet nem szeretni! Pötyi jó idegrendszerű, kiegyensúlyozott kutyus, szépen sétál pórázon. Jelenleg Kistarcsán, a Best Kutyaiskola és
Kutyapanzióban tölti napjait, ott okosodik tovább.
Kutyákkal a kapcsolata jónak mondható. Azon kutyákkal, akikkel összeszokott, kifejezetten jó a viszonya, jelenleg is több szukával él együtt. Alapvetően ismeretlen kutyákkal sem kötözködő, de ha
valaki „beleáll”, akkor nem hagyja magát. Ő viszont
nem kezdeményez összetűzést, séták alatt például
a rá ugató kutyákra sem reagál. A cicák és más szárnyas állatok azonban nem a barátai, ezért macskás
és szárnysokat tartó családba nem ajánljuk.

Interjú

gatást, lefárasztást igényel. Rövid szőre miatt télen fűtött helyet igényel. Néha mintha süket lenne,
de nem, semmi baj a fülével, csak hát kutya. Csak
olyan gazdi viheti, aki társnak szánja maga, illetve családja mellé. Gazdijelöltek, tolongásra fel! Aki
szeretné megismerni Pötyit, jelentkezzen Egyesületünk valamely elérhetőségén.
A következő kiadványban bemutatjuk egy mentésünk pillanatait!
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g cékla (megpucolva, félbevágva)
300 g rizottó rizs
1 l alaplé
2 dl vörösbor
2 közepes db salottahagyma (apróra vágva)
2 gerezd fokhagyma (apróra vágva)
4 dkg parmezán sajt (2 púpozott evőkanál)
3 ek olívaolaj
2 ek vaj
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
10 dkg lágy kecskesajt
10 dkg rukkola

Elkészítés:

1

Melegítsük elő a sütőt 180
fokra. A megpucolt, félbevágott céklákat helyezzük egy
sütőpapírral és locsoljuk meg
egy kis olívaolajjal. Ízesíthetjük
sóval, borssal, friss kakukkfűvel. Sütés közben érdemes néha
megforgatni a darabokat, hogy
egyenletesen átsüljön. Akkor jó,
ha a kés könnyedén átszalad a
cékladarabon (kb. 50-60 perc).
Az átsült céklát késes robotgéppel aprítsuk fel.

Egy lábosban forrósítsuk
fel az olívaolajat, melyre mehet a hagyma, majd pár
perc elteltével a fokhagyma.
Ezután következhet a rizs,
amit folyamatosan kevergetés
mellett pirítsunk egy kicsit,
majd adjuk hozzá a vörösbort.

3

Az alaplevet fokozatosan
adagoljuk a vörösboros
rizshez és közben folyamatosan
kevergessük. Mikor már szinte
megfőtt a rizs, adjuk hozzá az
összetört céklát is. A rizottó ak-

kor kész, amikor sűrű, krémes állagú lesz, a szemek pedig puhára főnek.

4

Végül sózzuk, borsozzuk,
amennyiben
szükségesnek érezzük, keverjük bele a parmezán sajtot és a vajat is, fedjük
le pár percre, majd tálaljuk friss
rukkolával és kecskesajttal a tetején. A tetejére szórhatunk rá
pirított diót vagy fenyőmagot is.
Jó étvágyat kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint áprilisban
5 haláleset és 6 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötöttek:
Április 13. Farkas András és Czepeczauer Mária Erzsébet,
Kiszely Ferenc Viktor és Simándi Krisztina
(házassági név: Kiszelyné Simándi Krisztina),

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

2

Április 27. Mezei László és Péter Andrea (házassági név: Mezei Andrea).

www.gyal.hu
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GYERMEKREJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül
egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
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.
Beküldési határidő: 2019. május 25.

Oktatás

Közbiztonság KERTváros

Az áprilisi szám nyertese:
Surányi Zselyke

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

04.17.
Az esti órákban ütközött két személygépkocsi az
Ady Endre utcában, az egyik gépjármű kidöntött
egy villanyoszlopot. A helyszínre érkező tűzoltóink
a járművek áramtalanításában és a közveszély elhárításában, a járőreink a helyszínelés alatt a forgalom terelésében nyújtottak segítséget.

04.07.

Az Orvosi ügyelet kért segítséget, mert bejelentést
kaptak, hogy a Kőrösi úton fekszik egy ember, de
másik eset miatt vonulni nem tudnak. Helyszínre érkező járőreink megállapították, hogy a földön fekvő férfi nem sérült, csak erősen ittas állapotban van,
ezért felébresztve otthona felé útbaigazították.

Tűzoltóink vonultak at M5-ös autópálya Gyál melletti szakaszára, ahol egy kamion kigyulladt, a lángok pedig az út menti erdőre is átterjedtek. A fővárosi hivatásos egységekkel közösen tagtársaink
a tüzet - mintegy két óra alatt - megfékezték.
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04.19.

04.21.
A Katasztrófavédelem kérte tűzoltóink vonulását
Budapestre, ahol Soroksár külterületén egy tanya
kigyulladt, a lángok pedig több szomszédos épületre és több hektárnyi bozótos-fás területre is átterjedtek. Az oltásban 50-nél több fővárosi tűzoltóval együtt vettek részt bajtársaink, szerencsére a
lángok emberéletet nem követeltek.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Nyáron jön az ebösszeírás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény alapján minden önkormányzat
az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel 3 évente egy alkalommal köteles – a jogszabályban meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni, melyről nyilvántartást vezet.

része a mediterrán hangulatú belső díszudvar, tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri rendezvények helyszíne.
A 2003-ban átadott épület korszerű 1.600 négyzetméter alapterületű, mely egy 58.600 kötetes
könyvtárnak is otthont ad.

Hivatal

Személygépkocsi és motorkerékpáros ütközött a
Szent István utca és a Károlyi Mihály utca kereszteződésénél. Járőrünk az elsősegélynyújtásban
és a helyszínelés alatt a forgalom biztosításában segédkezett, másik kollégánk pedig a sérült
motorkerékpár elszállításában nyújtott segítséget. A motorost sérülése miatt kórházba kellett
szállítani.

Az ebösszeírás időtartama várhatóan:
2019. június 1. - 2019. augusztus 31.

A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat
ellátó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja,
s egyre erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Az épület talán legimpozánsabb

Kultúra

04.05.

04.08.
Feladvány:
Melyik betűtől indulva jut el a kismadár a házához?

Recept

FEGY-napló

Lakossági jelzés érkezett a Tulipán utcából, ahonnan ismeretlen tettes kerékpárokat lopott el. Járőreink a közeli utcákat ellenőrizve egy gyanúsan
viselkedő, kapucnis alakra lettek figyelmesek, aki
nem tudta magát igazolni, ezért a rendőrség kiérkezéséig visszatartották és további intézkedésre
átadták.

Az áprilisi szám helyes megfejtése:
1982

Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540-930-as
telefonszámon!

Interjú

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban
kell kitölteni, majd a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz
az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:
• levélben, postai úton,
• a hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba
helyezve,
• elektronikus úton az ebosszeiras@gyal.hu
e-mail címre eljuttatva,

www.gyal.hu

•

a www.gyal.hu honlapon (a kitöltést követően
ott be is nyújtható majd).

Az ebösszeíró adatlap elérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján, illetőleg letölthető és beküldhető a www.gyal.hu weblapról. Az adatlap szükség
esetén szabadon sokszorosítható.
Amennyiben az ebtartók nem tesznek eleget a nyilatkozattételi kötelezettségüknek, a mulasztó – a
törvény 43.§ (1) bekezdése értelmében – állatvédelmi bírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a 244/1998. (XII.
31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bek. és 3. melléklet d)
alapján a bírság összege : 30.000,- Ft.
A
négy
hónaposnál
idősebb
eb
csak
transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható.
A még meg nem jelölt ebeket állatorvosnál megjelöltetni szükséges. Gyál Város Önkormányzata nem
tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
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Közérdekű

Hivatal

Testület

Környezetünk Állatvédelem

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében
Gyálon, az Arany János Közösségi Ház
díszudvarában
2019. június 22-én, szombaton 17 órakor
Fellépnek:
Zsuzsa Mihály
vendég énekes és a
dalkör énekesei
Zene: a Délpesti Régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével
Szünetben támogató TOMBOLA
Műsor után tánc, a „talpalávalót”
Burghardt Ferenc szolgáltatja

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő kisegítői munka
Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, ﬁzikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírása betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• álló munkabírás
• egészségügyi alkalmasság

Közélet

Interjú

Oktatás

Sport

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.

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

Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
2 műszakos munkarend (6:00-18:00 és 18:00-06:00 között, napi
12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu
e-mail címen (hétfő - péntek: 08:00-14:00) érhető el.

Irodalmi Szalon

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.

Kultúra

Hirdetés

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
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.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Teljeskörű klímaszerelés, karbantartás megbízható,
elérhető áron és teljes körű villanyszerelés. Borbély
Andor 06-70/276-0022.

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
június 6-án 18 órára és

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.

július 11-én 18 órára

Recept

Apróhirdetés

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

Amit kínálunk:
• stabil, multinacionális háttér
• hosszú távú munkalehetőség
• átlag nettó 200.000 Ft jövedelem
• ingyenesen igénybe vehető buszjáratok

KERTváros

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644, szerkesztoseg@gyal.hu
24
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Közérdekű

Hivatal

Testület

Közbiztonság Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

Közélet

Interjú

Oktatás

Sport

KERTváros

Recept

Kultúra

Hirdetés

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
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.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

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

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

hétfő-péntek:

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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Június 9 -én

pünkösdvasárnap a városközp
ontban
14:30-tól:

arcfestés, lufihajtogatás, hennatetoválás, térjátékok, hordólovaglás,
lasszódobás, diótörés, patkóhajítás, 4 személyes csocsó asztal, játszóház
a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Egyesület, a könyvtár és a
Közösségi Ház vezetésével, Bundás barát örökbefogadó sátor,
népművészeti baba-, és viselet kiállítás, a közösségi ház művészeti és
alkotó csoportjainak bemutatkozó programjai
15.30: a Gyáli Arany Néptáncegyüttes közösségi táncháza
16.00: a Gyáli Fúvószenekar koncertje
18.00: Pál István Szalonna és Bandája koncert

19.45: Budapest Bár Koncert
Három ízgazdag gasztrosátor, fagyi, jégkrém, lángos, édességek, hotdog,
kürtőskalács, pop-corn, üdítő és alkoholmentes egészséges italok
és még ezer más finomság az egész családnak

Gasztrosátrakban a főkoncert után, kifulladásig:
Colombus zenekar, Indián Joe Band és Lőrincz Sándor és társa zenekar

r
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B u d koncert
Rendező:

Támogató:

