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Molnárné Bökönyi Mária
és Diószegi Zoltán Imréné
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Gyáli Közoktatásért Díjat.
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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:
Június 17 - 23-ig:	
Június 24 - 30-ig:	
Július 1 - 7-ig:
Július 8 - 14-ig:	
Július 15 - 21-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

Összetartozunk

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

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok
személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

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

2010 óta ezen a napon Kárpát-medence szerte megemlékezések keretében hajtunk fejet. Gyál is méltó módon ünnepelt a nemzeti ös�szetartozás napján június 4-én, kedden 18 órakor. A városközpontban
lévő Székelykapunál rendezett megemlékezésen ünnepi beszédet
mondott Erős József, Gyál város alpolgármestere, aki beszédében kiemelte: „Hiszünk a magyar államban, mely segíti a nemzeti célok kitűzését és elérését, és egy olyan Európában, ahol a vallás, a nemzet,
a család nem a múlt, hanem a jövő része. Hitünk szerint a Kárpát-medencét azok fogják birtokolni, akik benépesítik. Ezért célunk nem lehet más, mint hogy a Kárpát-medencét elsősorban magyaroknak kell
megtölteniük, magyar családoknak és magyar gyermekeknek.”

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

Július 1-től igényelhető a
beiskolázási segély

Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester, Kovalik Józsefné és Gyimesi István városunk
díszpolgárai, közreműködött a Gyáli Székely Kör, valamint Sorbán
Enikő erdélyi énekművész. Az ünnepség koszorúzással zárult.

A korábbi évek kialakult gyakorlatának megfelelően idén július 1-től
szeptember 30-ig ismét lehetőség van beiskolázási segély iránti kérelem benyújtására a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz. A támogatás
feltétele, hogy a gyáli állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező család gyermeke a tanulmányait általános
vagy középfokú tanintézetben folytassa, és családjában az egy főre
jutó jövedelem legfeljebb 34.200 Ft legyen. A jogosultság fennállása esetén a támogatott gyermek törvényes képviselőjének a gyermekenként 8.000 Ft értékben megállapított támogatás levásárlására van lehetősége a nyertes pályázó írószerüzletében, várhatóan
2018. július 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig. A támogatással kapcsolatban további információ, illetve a benyújtáshoz nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal fsz. 16. irodájában igényelhető, Kiss Imre
ügyintézőnél.
Az önkormányzat több módon igyekszik átvállalni a családok tanévkezdéshez kapcsolódó anyagi terheit, a segély mellett 2017 óta vezették be a Gyáli Iskolakezdési Programot, melynek köszönhetően
innentől minden évben iskolakezdési csomagot kapnak az első tagozatos gyáli lakhelyű, vagy gyáli intézménybe iratkozó gyermekek.
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Pedagógusnap

Két kiváló pedagógust díjaztak
Pedagógusnap alkalmából május 30-án az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban köszöntötték
a város pedagógusait, a gyáli közoktatási intézmények
dolgozóit. Dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató asszony személyesen nem tudott részt venni az
ünnepségen, ezért videoüzenetben köszöntötte a pedagógusokat. Pápai Mihály, Gyál város polgármestere
rendhagyó ünnepi beszédet mondott, amelyben megköszönte a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők
áldozatos munkáját.
Az ünnepi beszédeket követően Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek önkormányzatunk Oktatási
és Kulturális Bizottságának elnöke átadták a Gyáli Közoktatásért Díjakat.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még
1992-ben alkotott rendeletet abból a célból, hogy a gyáli közoktatásban, a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet végző, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a nevelő-oktató munkában, pedagógiai
gyakorlatot segítő technikai faladatok ellátásában huzamosan kiemelkedő munkát végző szakemberek tevékenységét elismerje.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019ben kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenységük alapján a Gyáli Közoktatásért Díjat adományozta
Molnárné Bökönyi Mária, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa és Diószegi Zoltán Imréné, a Gyáli Ady
Endre Általános Iskola pedagógusa részére. Részt vett az
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ünnepségen Erős József, Gyál város alpolgármestere, továbbá Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára is.
Tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak! Szakmai életútjukban további sikereket kívánunk! Méltatásukat a következő oldalon olvashatják.
A rendezvényt Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész műsora zárta.
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Molnárné Bökönyi Mária

Diószegi Zoltán Imréné

A pedagógus pálya iránti vonzalma gimnazista korában alakult
ki. Köszönhető ez egy nagyon jó tanárának, akit példaképének
tekintett. Az elhatározás után egyenes útja vezetett az 1985-ben
megszerzett matematika-fizika tanári diplomához.
A főiskola elvégzése után Gyálon az akkori 3.sz. Általános Iskolában kezdett el dolgozni a férjével együtt. Az iskola az előző tanévben alakult, így egy saját arculatot kialakító, jó közösségbe léptek Kovalik Józsefné igazgató irányítása alatt.
A városi iskolai átszervezések alatt tagja volt az akkori Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskolának is. Ennek a tantestületnek is lelkes, aktív tagja volt.
A 30 éves pályafutása alatt mindig volt osztálya, akivel rendszeresen szervezett színházlátogatásokat, kirándulásokat. Társasági, közösségi ember, aki szeret szervezkedni, és mindig magáénak érzi az iskoláját, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolát.

A Gyáli Ady Endre Általános Iskola tantestületének azon tagjai
közé tartozik, aki maga is adys diák volt, s az intézmény az eddigi egyetlen munkahelye. A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végzett magyar-történelem szakon. 32 évvel ezelőtt kezdett
tanítani egykori általános iskolájában, az Adyban. Lelkesedésével,
határozott, energikus személyiségével, és rendhagyó, színvonalas
tanítási óráival első perctől magával ragadta tanítványait.

Jelmondata, hogy „az iskolánk tőlünk, a mi közös munkánktól
olyan, amilyen”.
Az osztályfőnöki munka mellett kiveszi a részét a reál munkaközösség munkájából is. Versenyeztet, benevez minden lehetséges próbatételre, (Zrínyi, Varga Tamás, Orchidea, Bendegúz, Bólyai csapatverseny) így a városi, a levelezős megmérettetésen is
voltak sikeres diákjai. Oszlopos tagja a Zrínyi matematika területi versenyen szervezésében.
Közel 14 évig ment nyaranta túratáborba a tanulókkal, de 30-40
gyerekkel a Balatonnál is táboroztatott. Nagyon aktív, élményekben gazdag éveket tudhat a több mint 30 éves pályafutása mögött, amit a volt diákjai még ma is emlegetnek.
Évekig a Diákönkormányzat segítő tanára volt, és ma is tevékenyen részt vesz az intézmény programjainak szervezésében
és lebonyolításában. Több éve a felsős munkaközösség vezetője.
Évek óta sikerrel pályázik - és vesz részt a hetedikesekkel -, az
Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt Határtalanul! pályázatra.
A program összeállításában kiemelt fontosságot szentelt a magyarság gyökereinek megismertetésére és az iskola névadójához
kapcsolódó helyszínek meglátogatására a diákokkal.
A gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal is megtalálja a közös hangot, jól tud együtt dolgozni, szem előtt tartva a gyerekek érdekeit.
A pályafutása 30 éve alatt mindig kész volt tanulni, megújulni,
fejlődni. Nem ismer lehetetlent.
Határozott, empatikus, érzékeny személyisége, mindenre nyitott érdeklődése az új megismerésére törekvő, egymás kölcsönös tiszteletére nevelő toleráns személyisége miatt népszerű a
diákjai és kollégái körében is .
Munkájában nem csak a tudás átadása, a matematika szépségének megmutatása és a gyermekek felelős nevelése a célja,
hanem a környező természeti és kulturális értékeink, kincseink
megmutatása, védelme és védelemre nevelése is.

www.gyal.hu

Az eltelt három évtizedben folyamatosan képezte magát. Diplomamegújító képzést végzett, a közoktatás-vezetői szakvizsga mellett több mint húsz szakmai továbbképzésen is részt vett.
Fiatalos lendülete töretlen, igyekszik maximálisan megfelelni a
korszerű tudásátadás követelményeinek. Tanóráin előszeretettel alkalmazza a legmodernebb infokommunikációs technikákat,
kooperatív módszereket és más, a diákok tevékenykedtetését,
felfedező tanulását segítő munkaformákat. Számtalan feladata mellett a humán munkaközösség vezetője, minden magyaros versenyben, rendezvényben részt vállal, diákjait magas színvonalon készíti fel a megmérettetésekre. Különös érzéke van az
egyéni bánásmódot igénylő, problémásabb gyerekekhez, nagy
hangsúlyt fektet diákjai személyiségfejlesztésére, gondolkodásra nevelésére.
2014-ben mesterpedagógus és pedagógusminősítési szakértő lett.
Pályája során számtalan osztályt indított útjára osztályfőnökként,
de emellett pályaválasztási felelősként is nagy gonddal egyengeti a
végzős diákok útját. 15 évig az Ady Endre Általános Iskola igazgatóhelyetteseként segítette az intézmény munkáját. Emlékezetesek az
általa szervezett történelmi versenyek, amelyek az évek során többször is megtöltötték az Ady iskola ebédlőjét. A gyáli helytörténet
elkötelezett híve, a városi vetélkedőkre is ő készítette fel a csapatokat. Áldozatos munkájának köszönhetően 8. éve minden 7. évfolyamos adys diák eljuthat Erdélybe a Határtalanul! program keretében, és „Adysok Ady nyomában” pályázati címmel megismerheti a
névadó költő életútjának fontos állomásait.
Kiváló szervező képessége hozzájárul a rendezvények zökkenőmentes, színvonalas lebonyolításához. Az iskolai élet széles skáláját segíti, precíz, megbízható munkájára minden téren számíthatnak kollégái.
Jó érzéke van az ünnepségek rendezéséhez is! Legutóbb március 15-én a nemzeti ünnepen láttuk modern, rendhagyó, színvonalas és lelkiekben is sokat adó ünnepi műsorát a közösségi ház
színpadán.
Egyik volt tanítványa egy középiskolás internetes magazinban
„Az év legjobb Tanára” címre jelölte.
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Motivációs játékokat vásárolt az
önkormányzat az óvodákba
A városvezetés már több alkalommal tett tanúbizonyságot arról,
hogy Gyálon valóban a gyermekközpontú szemléletet helyezik előtérbe, amely nem csak üres frázist
takar. Az elmúlt években ugyanis több olyan lépést tett az önkormányzat, amelyek mind a gyermekek javát szolgálják: bölcsőde,
óvodák, iskolák fejlesztése, babás-, óvodai-, iskolás csomagok
bevezetése, a játszóterekre kihelyezett homokozóeszközök, a városi rendezvényeken külön biztosítanak játszásra lehetőséget a
gyermekeknek, de említhetjük a
gyermeknevelést segítő eszközök
kitelepítését a gyáli játszóterekre,
illetve az óvodákba.
Ezúttal a PLUKKIDO nívódíjas tervezőcsapat módszertani táblajátékait vásárolta meg az önkormányzat, amely megoldást kínál olyan élethelyzetekre,
mint például a hiszti, az állandó ellenkezés, a gyerekek közti civakodás. Segít az együttműködő légkör
kialakításában, a feszült helyzetek játékos feloldásában, a gyerekek problémákkal való megküzdésé-

ben, a motiváció fenntartásában és a kompetenciaélmény növelésében.
A játékokat minden óvoda megkapta, amelyekhez
a tervezőcsapat képzést is nyújt a pedagógusoknak. Amennyiben pozitív visszajelzés érkezik az
óvodapedagógusoktól, akkor az önkormányzat
hajlandó több játékot is megvásárolni.

Felhívás

Parlagfű és egyéb
Mint ahogy azt Önök is tudják, hazánk ma Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területe. Rendkívül káros, mivel agresszivitásával elnyomja a
kultúrnövényeket, miközben felhasználja a talaj
tápanyag- és vízkészletét, mellyel jelentős terméskiesést okozhat. Emellett allergizáló hatása a
népesség jelentős százalékát érinti.
A parlagfű-szezon július elejétől szeptember végéig tart, így különösen nagy gondot kell fordítani
a gyommentesítésre. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint minden földhasználó és földtulajdonos köteles kül- és belterületen is az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását folyamatosan megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot az őszi fagyokig folyamatosan fenntartani. Korábban ennek határidejét a jogszabály
június 30. napjában állapította meg, abból azonban törölték a parlagfű virágbimbó kialakulásá-
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Megemlékezést tartottak a II. világháború
gyáli áldozatainak emlékére
A II. világháború áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezést Gyál Város
Önkormányzata és a Gyál Kertváros Polgári Kör május 10-én, pénteken 18.00
órakor, a Gyáli Millenniumi Parkban található II. világháborús emlékműnél.
A II. világháború 1945. május 8-án véget ért. Háború ekkora világégést még
soha sem okozott, ennyi emberéletet nem követelt. A település környékéről
1500-2000 holttestet temettek tömegsírokba a mai Millenniumi Park területén.
Pontos adatokat azóta sem tudnak az áldozatok számát és személyét illetően,
de aligha volt olyan család, ahol ne gyászoltak volna egy édesapát, egy édesanyát, szomszédot, vagy kedves ismerőst. A megemlékezésen beszédet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, aki elmondta: „Gyál települését
sem kerülte el a háború és a pusztítás. A front a település közelében volt. Hol a
németek, hol a szovjetek foglalták el a települést. Három évvel ezelőtt, mikor itt,
Gyálon megemlékeztünk erről az évfordulóról, Papp János gyáli munkaszolgálatos visszaemlékezéseiből idéztem. Ő magyar katonaként átélte, hogy törtek
be az oroszok Gyálra, a régi mozival szemközti fás területre. Ott ágyúkat telepítettek, és lőtték a visszavonulókat. Ez az állás sokáig megmaradt, mert Budapestet is onnan ágyúzták később. (…) A ma élő generációk többsége számára
szerencsére már távolinak tűnik minden háborús borzalom élménye. De emlékezni a hősökre kötelességünk a jövővel szemben.”
Az ünnepségen részt vett Erős József alpolgármester, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, képviselők, civil szervezetek vezetői is. A megemlékezés végén a megjelentek egy-egy szál virágot helyeztek el a háború gyáli áldozatainak tiszteletére állított emlékműnél.
Mindannyian nyugodjanak békében! Isten áldja Őket!

allergén gyomok elleni védekezésre
nak megakadályozására vonatkozó június 30-ai
határnapot. Azaz, ha a helyszíni ellenőrzés során
– függetlenül annak időpontjától – megállapítást
nyer, hogy a földhasználó ennek nem tett eleget,
a hatóság megindítja az eljárást. A mezőgazdasági területek gyommentesen tartása mellett a belterületi földtulajdonosok is kötelesek a parlagfű
virágzását meggátolni. Az illetékes hatóságok ellenőrzik az ingatlanokat, és a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a fertőzött terület
nagyságától függően – 15.000 Ft-tól 5.000.000
Ft-ig terjedő bírsággal sújtják az ingatlanok tulajdonosait, emellett közérdekű védekezés elrendelésére is sor kerül, a földhasználó költségére.
Ezen kötelezettség betartásának ellenőrzése bejelentésre, vagy hivatalból történik. Belterületen
a jegyző, vagy a megyei kormányhivatal Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága

www.gyal.hu

ellenőriz, míg külterületen ez az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) feladata.
Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy az
ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről (gyomlálással, kaszálással és ahol
szükséges, növényvédő szeres gyomirtással),
ápolásáról, valamint a folyamatos gyommentes
állapot fenntartásáról!
Ha parlagfüvet lát, jelentse be! A parlagfűszezon
kezdetével elindul a Parlagfű Bejelentő Rendszer
is, amellyel interneten vagy okostelefonon keresztül bárki bejelentést tehet az általa észlelt fertőzött területről (https://pbr.nebih.gov.hu). A parlagfű elleni védekezés mindannyiunk érdeke!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Kezdjük ott, hogy a kezdeményezés városfejlesztési szempontból is előnyös, hiszen a parkoknak
az egyik lehetséges hasznosítása, hogy sportolásra alkalmas kültéri eszközökkel felszerelve adják át
lakossági használatra. Így a terület park jellege is
megmarad, miközben egészségesebb életvitelre
buzdítja a lakókat az önkormányzat.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretén belül és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Sportközpontok és Gyál Város Önkormányzata együttműködésével egy „D” típusú sportpark létesül Gyálon, a Munkácsy és Temesvári utcák sarkán, az
Ady Endre utcai vasúti átjáró melletti üres területen. A gumiburkolattal ellátott sportpark alapterülete 10×16 méter lesz, és hat elemcsoportból
15 szabadtéri funkcionális edzésre alkalmas, saját
testsúlyos gyakorlatok végzésére tervezett eszközt találunk rajta. Az eszközökön tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint
lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos korláton
végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre lesz
lehetőség.
Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy az elnyert pályázat keretében a legnagyobb alapterületű, vagyis a „D” típusú sportparkot kapja a város,
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melynek kiépítésére várhatóan csak decemberre
tud sort keríteni a kivitelező cég, így a munkálatok
befejezése az időjárás függvényében jövő év elejére csúszhat.
A sportpark egyébként 100%-ban állami finanszírozásból valósul meg, az önkormányzatnak csupán a terület rendezését kell biztosítania. Fák ültetését, padok kihelyezését, ivókút létesítését,
illetve lámpák telepítését és egy megfelelő parkoló kiépítését tervezi ide az önkormányzat.

Hirdetmény
Tájékoztatásul közöljük, hogy Gyál Város Önkormányzatának 28/2018. (XI.30.) számú rendelete
alapján a hivatali nyári igazgatási szünet, valamint a
Közszolgálati Tisztviselők Napja miatt a Gyáli Polgármesteri Hivatal az alábbi időpontokban ZÁRVA tart.
Nyári igazgatási szünet:
2019. július 22-től – 2019. augusztus 4-ig
A Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja 2019. július 1.,
(hétfő) munkaszüneti nap.
2019. július 2., (kedd) technikai szünet.
			

Gyáli Polgármesteri Hival

gyáli mi újság

Oktatás

Sport

KERTváros

Kultúra

Anyakönyv

Hirdetés

Újabb magyar bajnoki címet
szereztek a gyáli mazsorettek

Egy fillér nélkül kigyúrhatod magad

Gyálon is épül egy kondipark

Portré

A mazsorett-sport legnagyobb versenyét, a XIX. Magyar
Mazsorett Bajnokságot idén Mosonmagyaróváron rendezték meg május 24-e és 26-a között. A háromnapos
versenyre 18 településről 317 versenyző érkezett.
„Ez a legfontosabb megmérettetés az évben, erre készültünk egész tanévben, hiszen innen csak a legjobbak kvalifikálhatják magukat az Európa-bajnoksàgra” mondta Kőrös-Nyíri Dóra csoportvezető.
A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport összesen 10 gyakorlattal és 17 versenyzővel indult a bajnokságon, és az
alábbi eredményeket érték el:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior botos összetett verseny (színpadi+menettánc)
nagycsapat: 1. helyezés, azaz MAGYAR BAJNOKI CÍM!
Senior zászló kiscsapat: 2. helyezés
Senior pomponos kiscsapat: 3. helyezés
Senior bot kiscsapat: 3. helyezés
Krizsán Mercédesz (junior bot szóló): 6. helyezés
Szabó Vivien Regina (junior pompon szóló): 15.
helyezés
Junior zászló nagycsapat: Ezüst minősítés
Junior Pompon összetett nagycsapat: Ezüst
minősítés
Ráadásképp a 3. LEGEREDMÉNYESEBB CSAPAT
KÜLÖNDÍJÁT is elhozták a lányok a bajnokságról!

A csapat edzői: Bittera Zsuzsa, Erdősi Kinga, Kőrös-Nyíri Dóra.
Az Európa-bajnokságra való felkészülés miatt nincs
megállás a csapat életében: egy rövid, kéthetes szünet
után egész nyáron tartanak majd edzéseket. A cél, hogy
minél több színvonalas gyakorlattal a dobogóra tudjanak állni, és méltón képviseljék Gyál városát!
A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport idén szeptembertől is várja lelkes, új tagjait, már 5 éves kortól. További információk a csapat Facebook oldalán!

Idén is több gyakorlattal jutottak tehát ki a gyáli mazsorettesek a kontinensviadalra, amelynek most Győr városa ad otthont augusztus 15-e és 18-a között. Ez sorban
a 11. alkalom, hogy kvótát szereztek.

www.gyal.hu
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vényen készült fotó

Rendhagyó osztályfőnöki órák
Kilenc éve tart Pápai Mihály polgármester rendhagyó osztályfőnöki órát a város általános iskoláiban a nyolcadik évfolyamos osztályoknak. A városvezető a tanév végéhez közeledve látogat el a
végzős diákokhoz és egy rövid előadásban mutatja be a város múltját, a hivatal felépítését és működését, beszél a jövőbeni tervekről, majd az óra
legnagyobb részében igyekszik felhívni a gyerekek
figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, az alkohol
és a drogfogyasztás következményeire, egy oktató
filmet is levetít a becsatolatlan biztonsági öv tragikus következményeiről.
A polgármester legfőbb célja, hogy hasznos tanácsokkal lássa el a gyerekeket, miközben saját életéből merített példákkal mutat rá, milyen fontos,
hogy gyerekként betartsák a szülőknek tett ígéretet, miszerint mindig a megbeszélt időpontra érjenek haza, rávilágít, hogy mit éreznek a szülők, ha
akár csak 5 perccel is később ér haza gyermekük.
Felhívja továbbá a figyelmet azokra a veszélyekre,
amik a szórakozóhelyeken leselkednek a fiatalokra. Mint azt mindig kihangsúlyozza, nem elrettenteni szeretné a gyerekeket az élettől, ezekkel a történetekkel csupán óvatosságra inti őket.
Búcsúzásképpen mindenkinek átadja azt a csomagot, amelyet Gyál Város Önkormányzata a Gyáli
Középiskolás Program keretében ajándékoz nekik.
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Minden hátizsák tartalmaz egy biciklilámpa szettet,
egy kulacsot, Gyál címerét ábrázoló kitűzőt, illetve
egy 16 GB kapacitású pendrive-ot.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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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 képviselő, akit megkérdeztünk, Bácsi Péter a FIDESZ – KDNP képviselője.
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?

Bácsi Péter

(FIDESZ – KDNP)

Első ötéves képviselői ciklusomat tudhatom a hátam mögött.
Sportolóként fontosnak tartom
lakóhelyem egészségtudatosságának fejlesztését, a sport
iránti szeretet, szenvedély átadását.
Választókörzetemben több fontos fejlesztés történt. Gyál város életében rendkívül jelentős, mintegy 350 millió forintos beruházás volt a városi
uszoda megépítése. Évtizedek óta álmodoztunk
róla mi gyáliak, hogy egyszer egy saját uszodája
lehessen a városnak, ez az álom 2018 januárjában
valóra vált, amelynek köszönhetően elindulhatott
az úszásoktatás, a szinkronúszás és a babaúszás
is, ezzel egy igen széles korosztály napi mozgás-

igényét sikerült elősegíteni. Az uszoda szomszédságában egy új játszóteret sikerült kialakítanunk,
amelyre külön büszke vagyok, mert tudom, hogy
a mozgásfejlődést, az egyensúlyérzéket, a koordinációt és kreativitást elősegítő játékok tárháza található itt.
Szintén választókörzetemben valósul meg a városi
sportcsarnok és a hozzákapcsolódó 22 szobás szálloda építése, amelyet 2,6 milliárd forintból építünk.
A sportpálya területén egy nagyobb, mintegy
236 millió forint értékű infrastrukturális bővítés
történt, 2016-ban műfüves focipályát építettünk,
majd egy kosárlabda és egy strandröplabda pálya
is helyet kapott. Ezt követően az élőfüves pálya új
gyepszőnyeget kapott, amelyen azóta is folyamatosan mérkőzések folynak.
Képviselői munkám során a jövőben is támogatni
fogom a városi sportcélú fejlesztéseket.

EP-választás: így szavaztunk Gyálon
A Fidesz-KDNP nyerte a májusi európai parlamenti (EP) választást, a kormánypártok 13 mandátumot
szereztek, míg az ellenzék összesen nyolc képviselőt küldhet majd Brüsszelbe: a Demokratikus Koalíció (DK) négyet, a Momentum kettőt, az MSZPPárbeszéd és a Jobbik pedig egyet-egyet.
Gyálon az alábbi eredmény született:
• Fidesz-KDNP: 47,65% – 3384 szavazat
• DK – Demokratikus Koalíció: 19,97% – 1418 szavazat
• Momentum: 10,24% – 727 szavazat
• Jobbik: 6,27% – 445 szavazat
• MSZP-Párbeszéd: 6,14% – 436 szavazat
• Mi Hazánk: 3,87% – 275 szavazat
• MKKP – Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 3,06% – 217 szavazat
• LMP: 2,53% – 180 szavazat
• Munkáspárt: 0,28% – 20 szavazat
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A Nemzeti Választási Iroda (NVI) 100 százalékos
feldolgozottság mellett közzétett adatai szerint a
Fidesz-KDNP a szavazatok 52,56 százalékát szerezte meg, míg a Demokratikus Koalíció 16,05 százalékos, a Momentum Mozgalom 9,93 százalékos,
az MSZP-Párbeszéd 6,61 százalékos, a Jobbik pedig 6,34 százalékos eredményt ért el.
Nem érte el az ötszázalékos bejutási küszöböt, így
nem szerzett mandátumot a Mi Hazánk Mozgalom (3,29 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(2,62 százalék), az LMP (2,18 százalék) és a Munkáspárt (0,42 százalék).
A bizottsághoz nem érkezett beadvány választásnapi jogsértéssel kapcsolatban, a voksolás magas
részvétel mellett, rendben folyt.

gyáli mi újság

Piehenés a vackorvárban
Április elején ismét erdei iskolában voltak a Gyáli
Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatos diákjai
a mesés Vackor Várban. Vackor Vár Kecskemét közelében található a Duna-Tisza közének egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligeterdejében, Kecskeméttől 15 km-re. A foglalkozások többnyire az
erdőben zajlanak, ahol lehetőség van megismerkedni az erdő élővilágával, az erdészek munkájával.
Az Erdei Iskola célja, hogy elősegítse a gyerekek
erdőbarát és környezettudatos magatartásának a
kialakulását és fejlődését.

zódott, amikor erdészeink éjszakai bátorságpróbára vittek bennünket. Vaksötétben, izgalommal
vegyes félelemmel kóboroltunk az erdei ösvényeken, kerestük a megfelelő tájékozódási pontokon
elrejtett feladatlapokat. Sikeresen visszaértünk a
szállásunkhoz, kellemesen elfáradva zuhanyoztunk
és kerültünk ágyba minden este. Utolsó nap a kenyérsütés fortélyával ismertetett meg bennünket
Nóra. Az erdésznő vezetésével lelkesen dagasztottuk kenyereinket, amit mindenki hazavitt a szüleinek, nagyszüleinek.

Reggel 8 órakor indultunk. Gyermekeink izgatottan és kíváncsian várták az érkezést a Vackor Várba, hiszen sokan még nem vettek részt ilyen programon. Tíz óra körül megérkeztünk, Huszárikné
Kiss Emőke fogadott bennünket. Elfoglaltuk 4-6
ágyas szobáinkat. Már első nap délelőtt erdőpedagógiai foglalkozáson, terepgyakorlaton, vettünk részt.

A hazautazás alkalmával Felsőlajos településen
megnéztünk egy Emufarmot. Gyerekeink simogattak lámát, láttak emut, nandut és aranyfácánt,
művészek által festett és patkolt emutojásokat.
Megnéztük a keltetőgépet, ahol 200 tojás fér el,
s valóságos csodaként éltük meg, hogy előttünk
törte fel a tojást egy újszülött emubébi, esetlenül
nyitogatva csőrét, hogy üdvözölje a kinti világot.

A Tanösvénytúrán, mely 1848 méter hosszú, Piszó
László beosztott erdész vezetésével megismerkedtünk az erdei életközösséggel, az erdő állat-és növényvilágával, az erdőben dolgozó szakemberek
munkájával. Megtekintettük a Szent Hubertus kápolnát, a Nyíri erdészházban lévő kiállítást, amely
az 1848/49-es forradalomnak és szabadságharcnak állít gazdagon méltó emléket. Betekintést
nyertünk a Duna-Tisza közi erdőgazdálkodás múltjába és jelenébe. Az itt töltött három nap alatt
megtanultunk íjászkodni, dobókeresztet dobni és
lőni is. Kézműves foglalkozáson kulcstartót készítettünk erdei faszeletekből. Részt vettünk vadlesen, ahol sikerült egy vadkant, őzsutát és őzbakot
távcsővégre kapni, és hallhattuk az erdő varázslatos éjszakai lüktetését. A meglepetés tovább foko-

Hogy ez a háromnapos gazdag program megvalósulhatott, sok jó ember fogott össze. Támogatott
bennünket Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Erdős Attila vállalkozó, a Vackor Vár Erdei Iskola Alapítványa. (Erdős Attila több alkalommal
is támogatta iskolánkat: nagyon finom karácsonyi ebéddel lepte meg tanulóinkat, Mikulás csomagot is kapott tőle minden gyerek, még a nevelőkről
sem feledkezett meg kedves jótevőnk.)

www.gyal.hu

Végtelenül hálásak vagyunk ezeknek az embereknek. Gyermekeink boldog mosolya, fáradt, elégedett arcocskája arról tanúskodik, hogy megérte.
Köszönjük.
Stadlerné Hidi Mária
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Polgármesteri POSTA
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt B. Emese!

Ahogyan sokan mások a városban, én is nagyon
vártam a bőrgyógyászati szakrendelést a Városi Egészségügyi Központba. Polgármester úr
Instagram oldalán láttam, hogy április 15-től Dr. Rudolf Éva bőrgyógyász elindítja rendelését. Fel is hívtam az EÜ Központ recepcióját, időpontot kaptam.
Az elsők között voltam a doktornőnél. Szeretném
Önnel megosztani elégedettségemet. A doktornő
is és az asszisztense is segítőkész és mérhetetlenül
kedves volt. Melanoma szűrésre mentem, rendszeresen ellenőriztetem az anyajegyeimet saját lelkiismeretem miatt, mert a mai napfény nagyon káros
hatású. A doktornő nagyon örült, hogy rendszeresen járok szűrővizsgálatra, csak alátámasztani tudta annak fontosságát. Ennyire alapos vizsgálaton
még nem vettem részt, pedig voltam már nem egy
bőrgyógyászati magánrendelésen. Már a férjemnek is kértem időpontot, örülök, hogy helyben is
most már el tudjuk végeztetni a vizsgálatot. Munkájához további sok sikert kívánok!
B. Emese

Köszönöm, hogy megosztotta velem pozitív tapasztalatait. Örülök, hogy folyamatosan bővül a
szakellátásunk, jelenleg is egy nagyobb projekten
dolgozunk. Szeretnénk a Városi Egészségügyi Központ szakellátásának színvonalát folyamatosan növelni annak érdekében, hogy az ellátás minden gyáli
lakos számára az elvárt és előírt felszereltséggel és
körülmények között, helyben történjen. Úgy gondolom, hogy kicsi, de annál biztosabb lépésekkel
néhány év alatt jelentős változásokat érhetünk el.
Az, hogy újra van bőrgyógyászati ellátás mindenképpen egy előrelépés, illetve a jövőben szeretnék
az épület hűtő-fűtő berendezését a megfelelő módon kialakítani, hogy nyáron is komfortos legyen az
oda látogatóknak. Emellett a tudomásomra jutott,
hogy Gyálon nincs lehetőség babamérleg kölcsönzésére, amelyet még pontosan nem tudom, hogy
milyen módon lehet megszervezni, de szeretném a
gyáli szülőknek megkönnyíteni a helyzetét.
Tisztelettel:
Pápai Mihály
polgármester

Közgyűlést tartott a
Gyáli Ipartestület
Elismerést vehettek át:
Idén 50 éves kisipari-vállalkozói munkájáért oklevelet és gyémántgyűrűt kapott: Antal Józsefné fodrász;

Ülésezett a testület
Május 30-án ülésezett a képviselő-testület, melyen az
alábbi döntések születtek:
• A szokásos módon a képviselők elfogadták a polgármesteri beszámolót, és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
• Elfogadták a képviselők Gyál 2018. évi zárszámadását,
amely tartalmazza a 2018. évi vagyoni helyzet változását, a gazdálkodás alakulását, a költségvetés bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését.
• Jóváhagyták a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási
Terv módosítását a WAREMA PT Hungary Kft. területére vonatkozóan (erről korábban, a partnerségi egyeztetési szakasz során már részletesen tájékoztattuk Önöket
a Gyáli Mi Újság hasábjain keresztül).
• Elfogadták a településképi rendeletet, illetve Gyál Város Településképi Arculati Kézikönyvét, amely szabályzók segítségével a jövőben egységesebb városi arculat
kialakítása felé kívánjuk terelni az építkezéseket (az elfogadott dokumentumokról a Gyáli Mi Újság következő
számában részletes tájékoztatást adunk).
• Támogatták a képviselők a Pest Megyei RendőrFőkapitányság Dabas Rendőrkapitányságának javaslatát,
mely szerint Mórocz József r. őrnagy, a Gyáli Rendőrőrs
megbízott őrsparancsnokának kinevezését szorgalmazza.
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96.
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§ (6) bekezdés rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést
készít, amelyet az idei évben is elfogadtak a képviselők.
• A Testület megszavazta a városban működő ebrendészeti
telep fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételt, valamint a Bacsó Béla utca közvilágítási oldalán lévő járda
felújítására benyújtandó pályázatot.
• Úgy határoztak a képviselők, hogy a Budai Nagy Antal
utcában található kútgyűrűket eltávolítják, illetőleg ezzel egyidejűleg a zsákutca táblát is feloldják a lakók kérésére, amelyet egy lakossági fórum keretében előzetesen szavaztak meg az környékbeliek.
• Dr. Bán Éva, a 7. számú háziorvosi praxis doktornője
kezdeményezte szerződésének 2019. június 30. napján
közös megegyezéssel történő megszüntetését, amelynek következtében helyettesítéssel oldják meg az adott
körzet ellátását.
• Dr. Jelinek Zsuzsanna, a 8. számú háziorvosi praxis doktornőjével Képviselő-testület feladat-ellátási szerződést
köt, így az eddigi helyettesítés helyett végleges határozatlan időre szóló megbízást kap a doktornő.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata
éves munkarend szerinti soros ülését 2019. június 27-én tartja.

gyáli mi újság

A Gyáli Ipartestület májusban tartotta az éves közgyűlését, amelyen részt vett Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Gyimesi István Gyál díszpolgára, valamint a PMKIK Etikai Bizottságának elnöke,
Regősné Gali Margit. Pribék Gábor a Gyáli Ipartestület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a tagság megemlékezett a tavaly elhunyt taguk, Kainz
Ferenc kárpitos mesterről. A közgyűlésen beszámoltak a 2018. év pénzügyi és gazdasági eredményeiről,
valamint ismertették a 2019. évi programtervezetet.
Az ipartestület a korábbi évekhez hasonlóan szintén
eredményes évet zárt. A lakosság és az együttműködő partnereik felől a munkájukra és szolgáltatásaikra panasz nem merült fel. Pápai Mihály polgármester kiemelte a helyi vállalkozók fontosságát és
méltatta munkájukat, valamint további együttműködésről biztosította az ipartestületet.
Az ipartestület minden évben díjazza a 25, 40 és
50 éves vállalkozásokat, és a 15, 20, 25 éves ipartestületi tagságot.

www.gyal.hu

25 éves kisipari-vállalkozói munkáért oklevelet
és ezüstgyűrűt kapott:
- Benis Antal villanyszerelő,
- Kis István építési vállalkozó, (aki 2018-ban az Év
vállalkozója lett) és
- Zsalakó Sándor villanyszerelő mester.
A 15 éves ipartestületi tagságáért oklevelet kapott: Borbás Péter klímaszerelő.
25 éves ipartestületi tagságáért oklevelet kapott
Valázsik Lászlóné könyvelő.
Különdíjat kapott az ipartestület irodavezetője
Lengyel Erzsébet, aki munkáját 20 éve lelkiismeretesen látja el.
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Korrekt partner” elismerésében részesült:
- Kovács Tibor Éden Park Étterem tulajdonosa és
- Mikolay Zoltán, a nyílászárókat forgalmazó MIXEN Kft. ügyvezetője.
A Gyáli Ipartestület büszke azon iparosaira, akiknek munkáját, vállalkozását nemcsak helyben, hanem országos és megyei szinten is elismerik.
A közgyűlést állófogadással zárták.
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!

131 tonna hulladék gyűlt össze a
szemétszedési akcióban
Gyál Város Önkormányzata, a „Szedjük össze magunkat!” környezetvédelmi kampány keretében nagyszabású szemétszedést hirdetett május 11-ére, amely hatalmas
sikerrel zárult, köszönhetően a 100 önkéntes részvételének és több helyi vállalkozónak.
Az akcióban mintegy 100 önkéntes vett részt, akik a szervezők előzetes felmérése szerint a legszennyezettebb
területeket tisztították meg, így a város határában lévő
crosspálya melletti hatalmas területet, a Fácános-dűlőt,
Némediszőlő határát, az Újtemető melletti területet, illetve a Bocskai utca végében található üres telkeket.
A gyülekező 10 órakor volt a gyáli víztoronynál, ahol a
résztvevők átvehették a szükséges eszközöket, majd
egy rövid eligazítás után elindultak a kijelölt helyszínekre. Az összegyűjtött hulladékok mennyisége: 131 tonna,
amelynek lerakói díját az Önkormányzat finanszírozza –
többek között - abból a keretből, amelyet az Információs és Technológiai Minisztérium “Illegális hulladéklerakók felszámolása” pályázaton nyert a város.
A szemétszedés célja az volt, hogy összefogja azokat az
embereket, akik tenni akarnak azért, hogy tisztább környezetben éljenek, hogy eltűnjenek az illegálisan lerakott, gazdátlan szemétkupacok.
A városi szemétgyűjtési akció hosszú távon azt szeretné elérni, hogy el se dobjuk a szemetet, és vegyük fel
a harcot azokkal szemben, akik illegális szemétlerakókat
hoznak létre. A város távolabb eső területeire Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. autóbusszal szállította az akcióban résztvevőket, ezzel is segítve a munkát.
A Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapata is csatlakozott
a közösségi akcióhoz, továbbá az előzetes terep- és kutatómunkához, a csapat az Újtemető melletti területet
tisztította meg. A szemétszedési akcióban részt vettek
városunk vezetői is, Pápai Mihály polgármester és Erős
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József alpolgármester, de önkormányzati képviselők –
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, Vinnai Tibor – is csatlakoztak az önkéntesekhez, illetve a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói is kivették a részüket a munkából, de
több civil szervezet is képviseltette magát.
A résztvevők számára a szervezők biztosítottak szemeteszsákokat, kesztyűket, láthatósági mellényeket, de több
vállalkozás is támogatta az akciót, az FCC Magyarország
Kft. például konténereket bocsátott rendelkezésre, illetve kedvezményes áron fogadta be az összegyűlt szemetet a hulladéklerakó telepre. A TESCO-GLOBAL Áruházak
Zrt. is hozzájárult az akció sikeréhez, müzliszeletekkel és
ásványvízzel látták el a résztvevőket. Az összegyűlt hulladék elszállításához gépi erőre is szükség volt, a Clean Way
Kft. ingyenesen szállította az összegyűlt hulladékot járművével, Berki Tibor szállító- és építőipari vállalkozó pedig kedvezményes áron bocsátotta rendelkezésre munkagépeit és az azokat kezelő sofőröket. A gyáli MESZITI
BT. ügyvezetője, Mészáros Ferenc jóvoltából 1000 db hulladékgyűjtő zsákot kapott a város a közösségi szemétszedéshez, amelybe gyűjtötték az önkéntesek a hulladékot.
Ugyan nem a szombati napon, de ezen akció keretében
csatlakoztak a nagytakarításhoz a gyáli iskolák is, akik a
szombatot megelőző, vagy azt követő napokban az iskolájuk környezetében gyűjtötték össze a szétdobált kisebb mennyiségű szemetet.
A szervező Gyál Város Önkormányzata nevében ezúton is
köszönjük minden magánszemélynek, civilszervezetnek,
cégnek és vállalkozásnak, hogy részt vett az akcióban és
ezzel is hozzájárult környezetünk szebbé tételéhez.
Ez az összefogás megmutatta, hogy évről évre egyre több embernek fontos, hogy megtisztítsa szűkebbtágabb környezetét az eldobált, illegálisan lerakott
szeméttől, amely rombolja a környezetet és bántja a
szépérzéket.

gyáli mi újság

A zöldségféléknél az utolsó, melegágyban vagy növényházban előnevelt növényeket is ültessük ki. Ültessük ki az őszi és téli káposztát, védjük
a káposztalégy ellen. Kötözzük fel az
uborkát. Végezzünk másodvetést a
felszedett korai zöldségfélék helyére. Szedjük fel az újkrumplit, a többit kupacoljuk fel. Ültessük ki a szabadba a kényes zöldségféléket is.
Az ágyások gyommentesen tartása szükséges. Folyamatosan öntözzük és fejtrágyázzuk a növényeket. A
gyümölcsösben ilyenkor már mutatkoznak az őszibarack metszéseinek
hibái. Kezdjük el tehát a hajtásválogatást, amivel még sokat javíthatunk
a helyzeten. Ahol túl sok gyümölcskezdemény van az őszi-, és kajszibarack, az alma-, körte-, szilvafákon,
célszerű gyümölcsritkítást végezni, mert ha mind meghagyjuk ezeket, sok és apró termést kapunk. A
cseresznyét védjük a madaraktól. A

szamóca érésének idején már ne öntözzünk, mert az segíti a szürkerothadás (a szürkepenész, a botritisz
fellépését). Az érő gyümölcsöket
csak kocsányukkal, vagyis szárukkal együtt csípjük le, mert könnyen
nyomódnak, sérülnek, foltosak lesznek. A szamócatövek ostorindáit távolítsuk el, mert gyengítik a növekedést.Ha viszont szaporítani akarunk,
a legerősebb indákat hagyjuk meg
és gondoskodjunk, hogy a kis növények mielőbb meggyökeresedjenek.
A málna felesleges, gyenge sarjait
tőből vágjuk ki. Figyeljük a ribiszkebokrok növekedését, ne hagyjuk ezeket elsűrűsödni.
Védekezzünk az alma-, és körtevarasodás, a lisztharmat, az almamoly, az
őszi-, és kajszibarack molykártevői és
a levéltetvek ellen.
Vizsgáljuk át a szőlőtőkéket és ahol
szükséges, kötözzünk, végezzünk
hajtásválogatást, hogy laza, jól per-

metezhető lombozatot kapjunk. Figyeljünk a peronoszpóra és a lisztharmat jelentkezésére és azonnal
védekezzünk. A konyhakertben rendszeresen öntözzük a zöldségféléket,
mert csak így kapunk szép és bőséges termést. Túl hideg vízzel és déli
napos időben ne öntözzünk, mert
ez szinte leperzseli, leforrázza növényeinket. Legjobb a kora reggeli és
a késő délutáni öntözés. A letermett
retek és saláta helyére céklát, zellert,
babot, csemegekukoricát vethetünk.
A korán elvirágzott rózsákat mets�szük vissza a további virágzás érdekében. Az öntözött pázsitot legalább
10 naponként nyírjuk. A visszahúzódott hagymásokat szedjük fel. A növényházban a termő paprikát, paradicsomot, padlizsánt fejtrágyázzuk, a
paradicsom oldalhajtásait csípjük ki.
A tűző nap ellen árnyékoljunk.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Vedd fel a kesztyűt Te is!
A GYÖSZ, azaz a Gyáli Önkéntes Szemétszedők elsődleges célja, hogy a gyáli köz- és külterületeket megtisztítsák a felelőtlenül eldobált és illegálisan lerakott hulladéktól. Eddig 12 sikeres akción és számos egyénileg
végrehajtott szemétszedésen vannak túl. Szeretettel
várnak csapatukba minden lelkes önkéntest, aki szeretne egy aktív és vidám közösséghez tartozni, ezzel is segítve munkájukat egy mindannyiunk számára fontos cél
elérése érdekében, a tiszta és szemétmentes Gyálért.
Következő akciójuk időpontja: 2019. június 29.
Találkozó: 7:30-8:00 óra között
Helyszíne: Gyál, Kacsóh Pongrác utca mentén elterülő erdős rész
Találkozási pont: Kacsóh Pongrác-Gárdonyi Géza
utcai kereszteződés
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail: gyosz.egyesulet@gmail.com
Tel.: Cséfai Nikolett +3670 388 9540
Balás Marianna +3670 416 0378
Facebook: GYÖSZ - Gyáli Önkéntes Szemétszedők

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető

Sokszor vagyunk úgy, mint ez a példázatbeli ember. A szakadékból Isten kínál egy kiutat, amihez
egyetlen dolog kellene. Bízni benne, hogy neki elég
nagy az ereje és a hatalma ahhoz, hogy segítsen.
De ehhez el kell tudni engedni azt a bizonyos faágat, amihez annyira tudunk ragaszkodni. Isten
megoldásai legtöbbször csak akkor válnak láthatóvá, ha már megtettük a hit lépését és elengedtük
a faágat. Gondolkodjunk el Isten kérdésén, amit
Ézsaiás prófétán keresztül tesz fel a számunkra:

Gyáli Református Templom
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Májusi
szépkorúink

Elengeded-e?

Egyszer egy ember eltévedt az erdőben. Akárhogy
próbált utat találni, annál jobban elveszett. Ahogy
kétségbeesetten próbált kikeveredni a bozótból,
nem vette észre az előtte levő szakadékot és beleesett. Még az utolsó pillanatban sikerült elkapnia a
meredek sziklafalon kinövő facsemetét, ami megtartotta. Ahogy ott lógott a levegőben és próbálta magát felhúzni, látta, hogy egyedül képtelen rá.
Bár a helyzet reménytelen volt, de elkezdett segítségért kiáltani.
- Segítség! Van ott fent valaki? Ha hall engem, kérem segítsen!
Egyre nehezebben tartotta magát, de csak tovább
kiáltozott. Egyszer csak hangot hallott.
- Itt vagyok. Meghallottam a kiáltásodat és jöttem,
hogy segítsek.
- Ó, hála Istennek! Leestem ki tudnál innen húzni?
- Igen! Meg tudlak menteni. De ehhez az kellene,
hogy elengedd az ágat...
- De akkor lezuhanok! Jobb lenne, ha ledobnál egy kötelet, hogy abba megkapaszkodjam és
kihúzhassál.
- Kérlek bízz bennem! Ha elengeded az ágat, akkor
elkaplak és megmenekülsz.
- De hát ki vagy te? És hogyhogy elkapsz? Én nem
látok semmit.
- Isten vagyok, és ha elengeded az ágat, akkor pont
a kezembe esel. Csak engedd el...
...
- Segítség! Van ott valaki más?

Közélet

Többéves hagyomány, hogy a 90. 95.
100. 105. életévüket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat a városvezetés személyes
köszöntésben részesíti.
Májusban két szépkorú gyáli lakos részesült a köszöntésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére
és az önkormányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a polgármester emléklapjának
átvételére.
Olyan rövid már a kezem,
hogy nem tud megváltani?
Nincs már annyi erőm,
hogy megmentselek?
(Ézs 50:2)

Szöveg: Gyimóthy Zsolt
Kép: Gyimóthy Borsa Mikeás

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Június 23.: Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére,
10.00 - Szentmise, körmenet
Július 30. - augusztus 4.:
Családi hittantábor Dorogházán
Minden kedden és pénteken 7:00 órakor szentmise.

Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00

Júliusban - a nyári szabadság idején - változik a miserend,
ezért kérjük, figyeljék a plébánia honlapját!

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

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

gyáli mi újság

Hegedüs Henrikné Gizella néni május 6-án töltötte 90. életévét. Születésnapja alkalmából Erős
József
alpolgármester
köszöntötte a város nevében. A korát megszégyenítő, kifinomult bájjal
és kedvességgel rendelkező Gizella néni kedvenc elfoglaltsága a
sütés és az olvasás. Évtizedeken keresztül egy
gumigyárban dolgozott,
ahol többször is elismerték munkáját.
Lantos Istvánné Gizike
néni május 4-én ünnepelte 95. születésnapját,
melynek keretében Pápai Mihály polgármester
köszöntötte a szépkorú
hölgyet. Gizike néni elmondása szerint lánya,
unokája, két dédunokája, valamint férje szeretete jelenti a hosszú életet. A szépkorú hölgy és
férje, Lantos István úr
idén szeptemberben ünneplik házasságuk 76.
évfordulóját!
Isten éltesse a szépkorúakat!

www.gyal.hu

Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint májusban
7 haláleset és 19 házasságkötés történt
városunkban.

Házasságot kötöttek:
05.03:
- Nagy Zsolt és Vas Viktória
(házassági név: Nagyné Vas Viktória)
05.04:
- Boldizsár Miklós Levente és Tompos Csilla Éva
(házassági név: Boldizsár Miklós Éva)
- Kovács Mihály Lajos és Lengyel Emma Ilona
(házassági név: Kovács Mihály Lajosné)
05.10:
- Uzonyi Gábor és Kristóf Kamilla Éva
(házassági név: Uzonyi Kamilla Éva)
- Csiba Ferenc és Ignácz Mária
(házassági név: Csiba-Ignácz Mária)
05.11:
- Tölgyesi Attila és Baráth Mária
(házassági név: Tölgyesi Mária)
- Vastag Hunor Bence és Kállai Katalin Barbara
(házassági név: Vastagné Kállai Katalin
Barbara)
05.17:
- Balassa László és Parlag Viktória
(házassági név: Balassa-Parlag Viktória)
05.18:
- Sotus Tamás és Gier Mária
- Baán Gábor és Szarvas Dóra
(házassági név: Baán-Szarvas Dóra)
05.25:
- Bocska Dávid és Nagy Ágnes
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Augusztus 31-ig tart 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.
Ennek szabályairól, a benyújtás módjáról részletes
tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak, avagy
felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatalban. Minden, Gyál város közigazgatási területén
tartott kutyáról, annak tartója köteles egy adatlapot kitölteni és azt eljuttatni a Gyáli Polgármesteri Hivatalba. Az adatlap mind papír, mind elektronikus formában elérhető, és annak visszajuttatása
is történhet mindkét formában. Fontos, hogy minden kutyának rendelkeznie kell oltási könyvvel,
chippel, valamint érvényes veszettség elleni védőoltással. Kérünk minden kedves gazdit, hogy
ezek meglétét ellenőrizze és amennyiben a kutyájánál bármelyik hiányzik, úgy annak pótlása felől
intézkedjen.
Az ebösszeírás időtartama:
2019. június 1. – 2019. augusztus 31.
Az ebösszeíró adatlapot, amelyet letölthet innen
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,
a www.gyal.hu/ebosszeiras2019 online felületen.

Az
adatlap
szükség
sokszorosítható.

esetén

szabadon

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 2.§ (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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Tóth Csaba

Gyáli amatőr K-1 bajnok
Az Új Gyáli Újság 2015. decemberi számában olvashattak először a gyáli Tóth Csabáról, aki abban az évben lett felnőtt amatőr muaythai magyar bajnok, K-1
amatőr világbajnok és profi magyar bajnok Fight Code
szabályrendszerben.
Idén február 19-én a thaiföldi Koh Samui-n rendezték a
legrégebbi és legnagyobb profi muaythai szervezet tornáját, amelyről Csaba a bajnoki övet hozta haza. Ellenfele Paul Banasiak volt, aki négyszeres Észak-Amerika nemzeti bajnoka és kétszeres Muaythai világbajnok,
AKBF bajnok, aranykesztyűs box döntős. Csabát most
erről a győzelméről kérdeztük:
- Hogyan zajlott a felkészülés?
- A mérkőzésre körülbelül 6 hétig készültem: 3 hetet itthon és
3 hetet Thaiföldön a Yodyut
Muaythai Gym-ben. A thaföldi
edzések nagyon intenzívek és
kemények, ami nemcsak a magasabb páratartalom miatt van.
A thai-ok heti hat napon edzenek hétfőtől-szombatig, vasárnap
pedig pihenőnapot tartanak.

Szeretnénk felhívni a gazdik figyelmét arra, hogy
aki anyagi vagy egyéb okokból (pl. mozgáskorlátozottság) a fentiek pótlására nem képes, az jelentkezzen Gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesületnél (Smiatek Anikó, a gyáli Bundás Barát Állatvédő
Egyesület elnöke, 06-70/205-6552), ahol indokolt
esetben segítséget nyújtanak. Segítséget elsősorban a szerény anyagi körülmények között élő családoknak, idős embereknek, kisnyugdíjasoknak tudnak nyújtani, amely kiterjedhet pl. a chip beültetés
és/vagy kötelező oltás anyagi fedezetének biztosítására, a kutya orvoshoz és haza történő szállítására, ha a szállítás bármely okból nem megoldható,
akkor esetlegesen az orvos kiszállásának megszervezésére és anyagi fedezetének biztosítására.

Edzésnapokon kétszer edzenek egy nap, így egy héten
kb. tizenkétszer edzenek.
Én ettől eltérve, hét-nyolcszor edzettem. Az edzők száma is eltérő ott, mint Európában. Itt, Európában egy,
esetleg két edző foglalkozik a tanítványokkal, Thaiföldön viszont sokkal több. A Yodyut Muaythai Gymben,
ahol készültem, 10 edző foglalkozott velünk, muaythai-t
gyakorlókkal.
- Milyen esélyekkel indultál? Végig a győzelem volt a
cél?
- Az edzőim nagyon magabiztosan és nyugodtan állították, hogy meg fogom nyerni a mérkőzést. Az edzéseken
ők is mindvégig azon voltak, hogy a lehető legjobban felkészítsenek és a legtöbbet hozzák ki belőlem. Maximálisan a győzelemre oreintálódtunk mindvégig. Csak a győzelem járt a fejemben minden egyes nap.
- Hogy zajlott a mérkőzés?
- Egy mérkőzés 5, egyenként 3 perces menetből áll, köztük 2 perces pihenőidőkkel. Végig küzdöttük az 5 menetet, és a végén engem ítéltek győztesnek.
- A thaiföldi verseny óta már volt egy újabb nagy mec�csed is.
- Igen, a thaiföldi verseny után március 23-24-én elindultam Baján a WFC Nemzetközi K-1 és muaythai versenyén
is, ahol K-1-ben is és muaythai-ban is bajnoki övet sikerült szereznem.
- Erről a meccsről mit lehet tudni? Kivel vívtad a döntőt?
- A WFC Nemzetkőzi verseny muaythai döntőjét Fehér Márkkal vívtam volna, azonban több kategóriában
is indulni lehetett, így ezt megelőzően a K-1 elődöntőjében találkoztunk, ahol sikerült TKO-val győznöm, ezért
a muaythai döntőtől visszalépett. A K-1 szabályrendszer
döntőjében a kecskeméti Romsics Ádámmal vívtam volna, de sajnos ő is visszalépett, így mindkét kategóriában
én voltam a győztes.

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.

- Mi lesz a következő nagy meccsed?
- A következő nagy versenyem a Superfight Series
Hungary II elnevezésű gála lesz, ahol egy román bajnok ellen lépek a szorítóba Június 1-jén a Madárfészek
Ökölvívó Akadémián. Mind fejben mind testben erre
készülök.
-Eddig hogy áll a mérleged?
- Ezidáig 54 mérkőzésem volt összesen, ebből 39 győzelemmel, 14 vereséggel végződött. Ezek amatőr és profi
K-1, muaythai, valamint K-3 mérkőzések voltak.

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

KERTváros

www.gyal.hu
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Közélet

REJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejtvényt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus
levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a
Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út
112-114.) portájára eljuttatni.
Beküldési határidő: 2019. június 25.

A májusi szám helyes megfejtése:
A „D” betűből indulva jut el a kismadár a házához.
A májusi szám nyertese: Kiss Kira
Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540-930-as telefonszámon!

1.

Közbiztonság KERTváros

.
4.

5.

Anyakönyv

Hirdetés

05.30.

Baleset történt a Rákóczi Ferenc utca és a Damjanich utca kereszteződésében, az egyik jármű az
oldalára borult. A kiérkező járőreink és tűzoltóink a helyszín biztosításában és a felborult jármű
talpraállításában nyújtottak segítséget. A balesetben egy fő könnyebben megsérült.

A Katasztrófavédelem riasztotta tűzoltóinkat a Patak utcába, ahol egy ingatlan parkolójában kb. fél
méteres víz gyűlt össze. Tagtársaink szivattyúzással távolították el az összegyűlt nagy mennyiségű
csapadékot.
Ugyanezen a napon a Kis szélső utcában is szükség
volt szivattyúzásra, ott egy magáningatlan területén kellett segítséget nyújtani.

05.14.

05.21.

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

tó színpad teljes mértékben megújult, így nem csak
az augusztus 20-i nemzeti ünnep, hanem más, civil
szervezeti és egyéb műsorok is helyet kaphatnak a
szabadtéri színpadon. A színpad környékén áramvételi lehetőséget is biztosítottak, mely lehetővé teszi a hang- és fénytechnikai berendezések működtetését. A park közel 1.300 m2 új térkő burkolatot
kapott. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az
úgynevezett zöldfelületek folyamatos fejlesztésére,
melyre a tér felújításánál is sor került.

gyáli mi újság

Két balesethez is vonulni kellett: délelőtt a Széchenyi
István utca és a Vecsési út kereszteződésében történt személyi sérüléses baleset, délután pedig a Pesti
út és a Mátyás király utca kereszteződésében ütköztek személygépjárművek. Járőreink a forgalom terelésében, a helyszín biztosításában segítettek.

05.31.
A BKK fődiszpécsere kérte polgárőreink segítségét, mert az egyik, fővárosból Gyálra tartó autóbuszon egy agresszív utas fenyegette a járművezetőt,
illetve az utastársakat. Polgárőreink a buszt bevárták és az agresszívan viselkedő, ittas férfit a buszról eltávolították. Utóbb elnézést kért cselekedetéért, később azonban tovább folytatta az italozást
valahol, mert az esti órákban a Pesti úton kezdett
őrjöngeni. Innen már a mentőszolgálatnak kellett a
detoxikálóba elszállítania.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

PROGRAMAJÁNLÓ

1. Milyen szabadtéri játszóeszközöket helyezett ki az önkormányzat és a Dohány Kft. a gyáli játszóterekre?
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ben kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenységük alapján díjat adományozott Molnárné Bökönyi Mária, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola pedagógusa és Diószegi Zoltán Imréné, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusa részére. Mi a díj neve?
3. Milyen néven található meg a város hivatalos Instagram oldala?
4. Mely vállalat telepít Gyálra egy csaknem 27,2 milliárd forintos logisztikai beruházást?
5. Milyen jellegű kampányt indított Gyál Város Önkormányzata „Szedjük össze magunkat!” címmel?

2017. augusztusában került befejezésre a hat hónapig tartó felújítás a Szent István téren, melynek
eredményeképpen egy tágas, stílusában és színvilágában a közvetlen építészeti környezetével harmóniában álló, gyepesített parkot adhatott át az
önkormányzat.
A 66 millió forintos felújítás keretében megújultak a
járdák, kiépítésre kerül a vízelvezetést. A tér közelében található katolikus templom látogatói részére egy parkoló is kiépítésre került. A téren találha-

Kultúra

05.10.

Egy szociális gondozó kért segítséget a Mátyás király utcából, ahol idős gondozottja a lakásában elesett és önerejéből nem tudott felkelni. Járőreink
segítségével az idős személyt felállították, majd
ágyába fektették. Sérülés szerencsére nem történt,
így további intézkedésre nem volt szükség.

2.

22

Oktatás

FEGY-napló

Feladvány: Hány évente köteles ebösszeírást végezni minden önkormányzat?

3.

Portré

www.gyal.hu
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Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő kisegítői munka

KÚTFÚRÁS

KÚTTISZTÍTÁS

40 év szakmai gyakorlattal

Varga József
fúrómester

Gyál
Telefon: 06-30/630-5641

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

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.

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások
gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol
nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 0630/938-9709, 06-29/340-878.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.

Irodalmi Szalon
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
július 11-én 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!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

KERTváros
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Apróhirdetés

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.

Teljeskörű klímaszerelés, karbantartás megbízható,
elérhető áron és teljes körű villanyszerelés. Borbély
Andor 06-70/276-0022.
Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
Gyálon és vonzáskörzetében sürgősen biztonsági
őröket keresünk, kiemelt bérezéssel.
+36-20/569-8818, +36-30/223-5215
Tetőfedő bádogozás, villanyszerelés, kőműves,
burkoló, lakatos, parkettás, dryvitozás. Telefon:
06-70/251-4400.
Gyálon eladó kétszobás, téglából épült ház, plusz szobakonyha, tárolók, pince, garázs. Legjobb helyen van, főútvonal mellett. Ingatlanos ne hívjon! 06-20/270-9971.

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

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.

SZAKÁCS
munkakörbe!

Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül
KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.

Az álláshoz tartozó további
részletekről és egyéb
állásajánlatokról a
www.varosuzemeltetes-gyal.hu
oldalon tájékozódhat.

Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.

Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu
24

Oktatás

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

augusztus 8-án 18 órára

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
munkatársat keres

Portré

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

Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu
e-mail címen (hétfő - péntek: 08:00-14:00) érhető el.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Közélet

Hegesztési és lakatos munkát vállalok! Teherautók,
markolók, munkagépek helyszíni minőségi hegesztése, rugalmas időbeosztással, akár hétvégén is.
Auer István - 06-20/333-2946

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Közérdekű

Hivatal

Testület

Környezetünk Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Gyál településre
levelek kézbesítésére

KÉZBESÍTŐ
(kerékpáros) munkatársat keres

Közélet

Portré

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

NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
•
pótlékok, ösztönzők,
•
6 hónap után cafetéria keret,munkaruha.

Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása

A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Bornemisza Ildikó Mónika - tel: (30)772-2806
Email: Bornemissza.IldikoMonika@posta.hu
Cím: 1184 Budapest XVIII. Üllői út 400.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát
megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő
másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is.
A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen,
vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

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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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Kövess minket
a zsebedből!
12:35

gyal.varos

145 Likes
gyal.varos Csatlakozz! #azinnovatívkertváros

FB.COM/VAROS.GYAL
@GYAL.VAROS

