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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:
Nov. 25 - Dec. 1-ig:
Dec. 2 - Dec. 08-ig:
Dec. 09 - Dec. 15-ig:
Dec. 16 - Dec. 22-ig:
Dec. 23 - Dec. 29-ig:

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

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

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

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás ideje: 2019. november 29. napja 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár - Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.)

1956 hőseire emlékeztünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 63. évfordulójára emlékezett Gyál október 23án, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.
A megemlékezést Farkas Évi színművész előadása nyitotta. Ünnepi beszédet mondott Pápai Mihály
polgármester.
Az ünnepség első részét a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulóinak műsora zárta, majd az ünneplők a hagyományok szerint fáklyákkal vonultak a Templom térre, s elhelyezték koszorúikat az
1956-os emlékműnél, Barth Károly szobrászművész, Gyál díszpolgárának alkotásánál.
A rendezvényen részt vett Nagy József Elek alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, díszpolgár, Kovalik Józsefné díszpolgár.

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2019. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó terveiről
4. Közérdekű kérdések és bejelentések


Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Nyitási akciókkal várja vásárlóit az
új Ady Center bevásárlóközpont
November 21-én, 11.00 órakor kerül sor az Ady Center üzletközpont ünnepélyes megnyitójára, melyre
szerettel vár minden érdeklődőt a beruházó Három
Profit Kft. az Ady Endre utca 20. szám alatt.
A SPAR partnerüzlet, Nemzeti Dohánybolt, DM és
PEPCO üzletekből álló komplexum közül előbbi három már november 14-től várja a vásárlókat, míg az
utóbbi üzletben csak a 21-ei megnyitó után lehet
majd vásárolni.
Ahogy a tulajdonos fogalmazott: „Egy régi üzlet
születik újjá kibővülve, megújulva és várva, hogy
Gyál város egyik meghatározó üzletközpontja
legyen.”
Az üzletekben az átadást követően nyitási akciókkal és programokkal várják a vásárlókat.

Önkormányzati ügyek.
Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak
is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan
és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az
elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban
állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is
útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari,
kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a
magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető
be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megold-
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ható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes
tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen
teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online
rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg
az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle
ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu)
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik,
hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött
űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalon és a www.gyal.hu
weboldalon is elérhető.

gyáli mi újság

Hivatalosan is megalakult
az új képviselő-testület
Október 22-én az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében tartotta alakuló ülését Gyál
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az ülésen megjelent dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
is. Juhász Ida, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatót tartott a 2019. évi önkormányzati választás helyi eredményéről.
Ezt követték az eskütételek, először a képviselők, majd
pedig Pápai Mihály, városunk polgármestere tett esküt. A képviselő-testület a polgármester előterjesztésére megválasztotta az alpolgármestert, aki a titkos szavazás eredményeként Nagy József Elek lett. A szervezeti
és működési szabályzat módosításával az új bizottsági
struktúráról és a bizottságok összetételéről döntöttek.
Ezt követően a polgármester és az alpolgármester illetményét és költségtérítését határozták meg.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Pápai Mihály polgármester,
Nagy József Elek alpolgármester, képviselő (6. sz. vk.),
Lendvay-Kiss Anita képviselő (1. sz. vk.),
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna képviselő (2. sz. vk.),
Bácsi Péter képviselő (3. sz. vk.),
Nagy Gyöngyi képviselő (4. sz. vk.),
Erős József képviselő (5. sz. vk.),
Vinnai Tibor képviselő (7. sz. vk.),
Fa Zsuzsanna képviselő (8. sz. vk.),
Endre Dávid Bence képviselő (kompenzációs lista),
Hegymegi István képviselő (kompenzációs lista),
Végh Tibor képviselő (kompenzációs lista).

www.gyal.hu

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
bizottságai és azok összetétele:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
• Elnök: Erős József
• Tagok: Vinnai Tibor, Végh Tibor
Ifjúsági és Sport Bizottság
• Elnök: Vinnai Tibor
• Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István
Oktatási és Kulturális Bizottság
• Elnök: Lendvay-Kiss Anita
• Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Szociális és Egészségügyi Bizottság
• Elnök: Nagy Gyöngyi
• Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Erős József
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
• Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
• Tagok: Nagy Gyöngyi, Endre Dávid Bence
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság
• Elnök: Fa Zsuzsanna
• Tagok: Lendvay-Kiss Anita, Endre Dávid Bence

Helyreigazítás
A Gyáli Mi Újság 2019. októberi számában hibásan jelent meg az
önkormányzati választás gyáli 7. számú választókerület eredménye. Helyesen:
Vinnai Tibor		
FIDESZ-KDNP		496 sz. 52.93 %
Endre Dávid Bence MSZP-DK-MOMENTUM 		372 sz. 39.7 %
Jakab József		
RPM				
69 sz.  7.36 %
		
Nemzetiség: Roma
Forrás: valasztas.hu
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2020 januárjától – amennyiben a testület a novemberi ülésen megszavazza – a gyálon élő 65 év felettieknek nem kell a szemétszállításért fizetnie, mert
azt az önkormányzat átvállalja.

Ezúttal is beérett
a közös munka
gyümölcse
Öt év után ismét lezajlottak az önkormányzati választások, amelynek eredményeként Pápai Mihály polgármester 3.
polgármesteri ciklusát kezdhette meg.
A polgármestert arról kérdeztük, hogy
milyen ütemben kívánják megvalósítani
az ígért terveket.
Polgármester úr, milyen érzéssel fogadta a választás eredményét?
Úgy gondolom, ilyen helyzetben az első gesztusnak mindenképpen a köszönetnek kell lennie. Köszönet illeti azokat, akik éltek demokratikus jogukkal, elmentek szavazni, külön köszönöm mindazok
szavazatait, akik a csapatomnak és nekem szavaztak bizalmat. Köszönet jár továbbá mindazoknak,
akik részt vettek a kampányban, akik az elmúlt időszakban mindent megtettek azért, hogy sikerrel
járjunk. Köszönöm ezt a segítőinknek, aktivistáinknak, a szavazóköri biztosoknak!
Tehát, érzések… Hatalmas öröm és büszkeség számomra, hogy folytathatjuk a megkezdett közös
munkát! Gyál ismét határozottan és megfellebbezhetetlenül amellett döntött, hogy a tevékenységünk, ha nem is mindig hibátlan, de mindenkép-
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pen üdvös, és a település javát szolgálja. Továbbra
is nagy bennem az elszántság, hogy mindent megtegyek Gyálért, hogy a lehető legtöbbet érjem el
mindenféle téren az itt élők érdekében.
A kampányban a legfőbb fejlesztések között szerepelt idősek otthona, posta, járda és utak építése, két park kialakítása, az egészségügy fejlesztése, a hulladékszállítás díjának átvállalása a 65
éven felüliek körében és az 1-8. osztályosoknak
tanszercsomag vásárlása. Lehet már tudni, hogy
milyen ütemben várható a tervezett fejlesztések
kivitelezése?
Fontos látnunk a győzelem öröme mögött azt
a felelősséget, amit ez az új lehetőség ró ránk.
Nem keveset vállaltunk, de ezekre a fejlesztésekre mind-mind szükség van. Ahogy az előző ciklusban, az idei kampányban sem ígértem olyat, ami
egy ötéves időszakban ne lenne teljesíthető. Kijelenthetjük, hogy Gyál stabil és kiszámítható költségvetésből gazdálkodik, amelynek köszönhetően
tervezhetőek az egyes beruházások.
Kiírjuk a két parkra a tervpályázatot, majd megkezdődik a közösségi tervezés. Szeretnénk a helyiek véleményének és igényeinek minél alaposabb
ismeretében megszervezni és ütemezni a parkok
felújítását.

gyáli mi újság

Talán a posta megépítésének ideje a kevésbé meghatározható, hiszen a terveket tavaly elkészíttettük, ellenben még nincs számonkérhető visszajelzés a társaság részéről. Jelenleg is tartanak a
tárgyalások.
Milyen jövőre számíthatnak a gyáliak? Hol tart
majd a város 5 év múlva?

Jövő szeptembertől a gyáli általános iskolás diákok
ingyenesen kapják majd a tanszereket, amelynek köszönhetően a szülőknek jelentős mértékben csökkennek majd az iskolakezdéssel járó anyagi terheik.

Szintén prioritás az idősek otthonának megépítése. Gyálon több mint négyezer nyugdíjas él. Az
ő életminőségük biztosítása az egyik kiemelt célunk. Egy olyan komplex programot szeretnénk
majd megvalósítani, amely a lehető legkorszerűbb időskori ellátást teszi lehetővé, mindezt három éven belül.
Az út- és a járdafelújítások folyamatosak lesznek,
ezt nem tudnám időben meghatározni, hiszen leginkább pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani.

www.gyal.hu

A legfontosabb, ez a kulcskérdés, hogy településünk minden egyes lakója jól érezze magát itthon, hogy úgy érezzék, van lehetőségük mindenre, amit meg kell tenniük vagy meg szeretnének
tenni. Hogy gyálinak lenni büszkeségre adjon
okot, hogy vendégeink is lássák, mi mindent megteszünk azért, hogy jó legyen itt élni. Egy település irányításában ennek elérése a legnagyobb kihívás. Hogy az itt lakók szeressék ezt a helyet.
Ennek számtalan tényezője van, a folyamatosan
fejlesztett infrastruktúra mellett fontos, hogy az
elérhető kulturális programok, a helyi szórakozási lehetőségek kielégítsék a felmerülő igényeket.
Nagy és jogos elvárás továbbá a helyi egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelése. Szeretném, ha helyben elérhető lenne mammográfia, ct,
napi sebészet. Ehhez infrastrukturális fejlesztésre
is szükség van, amelynek tervezését még az idén
megkezdjük. Nagy álmom, hogy a helyiek helyben
tudják a megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat
igénybe venni.
Mit vár a gyáliaktól?
A siker kulcsa a közös erőfeszítés és a megalkuvást
nem ismerő közös munka! Ebben a szellemben indítanám ezt a ciklust, és ismerve a gyáliakat, nem
csupán remény az, hogy az első lépésünktől az
utolsóig mindannyian megteszünk mindent azért,
hogy Gyál továbbra is virágozzon!
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Bemutatjuk az új alpolgármestert
Iskolám öko-programjának elindítójaként nagy sikerként éltem meg azt, amikor diákjaimmal, a szülőkkel, a
kollegákkal és az önkormányzattal együttműködve közösen tenni tudtunk azért, hogy környezetünket szebbé
természetközelibbé változtassuk.
Ön eddig az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként kulcsszerepet töltött be a testületi munkában.
Egyértelmű volt a jelölése a FIDESZ frakción belül?
Igen, frakciótársaim megtisztelő bizalmat szavaztak
számomra, amelyet örömmel fogadtam el.
Milyen tervekkel
munkának?

Már folynak a kisvállalkozói ipari
park építésének munkálatai
Mint arról már korábban beszámoltunk, tizenegy
Pest megyei önkormányzat, köztük Gyál Város Önkormányzata nyert el több mint 2 milliárd forintot
a települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére,
korszerűsítésére.
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy 2021-ig
összesen nyolcvanmilliárd forint célzott pénzügyi
támogatást nyújt Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire, mert a közép-magyarországi régió részeként Pest megye a hozzá
hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb
európai uniós fejlesztési forráshoz juthat a 20142020-as időszakban.
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere korábban elmondta, hogy az Önkormányzat a Bem József utca és a Bartók Béla utca sarkán elhelyezkedő 2,5 hektáros területen szeretné kialakítani a
kisvállalkozói ipari parkot. A park egy részét az Önkormányzat bérbe kívánja adni azon helyi vállalkozásoknak, amelyek jelenleg a lakóövezeten belül
találhatóak. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent a beköltöző cégeknek, hiszen nem kell
nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A kisvállalkozói ipari park célja a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni
nem tudó vállalkozások (például: autószerelő műhely, fényező műhely, autómosó, kisebb üzem stb.)
segítése, mindezek eredményeként pedig új munkahelyek elérhetővé válása. A nettó 200 millió forint összköltségű beruházásból az Önkormányzat
kiépíti az utat és az infrastrukturális feltételeket.
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A polgármester szerint a beruházás egyfajta indikátora is lesz majd a területnek, hiszen már van
beruházó, aki a mellette lévő 2 hektárt megvásárolta, amelyen tovább gyarapítja a gyáli vállalkozások sorát. A beköltöző cégek a bérleti díjon kívül az
iparűzési adóval is növelik majd a város költségvetését. Az ipari park a szerződések megkötésének
függvényében akár már jövő nyáron fogadhatja az
első kisvállalkozásokat. A parkot az önkormányzat
üzemelteti, és a betelepült vállalkozások számára
szolgáltatásokat is nyújt.
Az esetleges bérlési szándékkal kapcsolatban kérjük, hogy jelentkezzenek telefonon a 06-29/540932-es telefonszámon, vagy e-mailben a kabinet@
gyal.hu címen.

Mik azok a vállalkozói parkok?
A vállalkozói park olyan ingatlan, mely méretét
tekintve 1-10 hektár területet foglal el, körülkerített, területileg jól elhatárolható módon elkülönül a település lakófunkciót nyújtó részeitől,
a fő közlekedési útvonalakról szilárd burkolatú
úton megközelíthető, a lakosságot nem zavarja
a területén lévő cégek működése. A településrendezési tervben gazdasági területként zöld-,
vagy barnamezős terület. A park területén fejlesztő, termelő és szolgáltató tevékenységet
folytató, önállóan gazdálkodó szervezetek működnek, melyek a tevékenységükhöz szükséges
területet, épületet bérlik.

gyáli mi újság

vág

neki

az

alpolgármesteri

Fontosnak tartom, hogy az intézményekkel és a különböző civil szervezetekkel a város érdekében tudjunk együtt
dolgozni. Együttműködve tudjuk megoldani a felmerülő
problémákat, és közös tervezéssel találjuk meg a fejlesztési lehetőségeket.
A város vezetésének feladatát vállalók erejét a választók támogatása adja. A választóinkkal együtt úgy gondolom, hogy az elért eredmények, megvalósítások köteleznek minket az építő munka folytatására.

Az október 22-én megtartott alakuló ülésen
Pápai Mihály polgármester javaslatára a képviselő-testület Nagy József Eleket választotta
alpolgármesternek, aki a FIDESZ-KDNP színeiben a 6. számú választókerület képviselőjeként, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökeként és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaként vett részt a város életében.

milyen

út

vezetett

az

Több, mint másfél évtizede tanárként veszek részt Gyál
közösségi életében, 2003 óta a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában tanítok feleségemmel együtt.
1996-ban végeztem a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, magyar-néprajz szakon, majd 1997
és 2002 között az egyetem Jogi Karán folytattam
tanulmányaimat.

www.gyal.hu

Közös célunk, hogy jó legyen itt élni, hogy mindannyian
büszkék legyünk közös munkánk révén megújuló OTTHONUNKRA, az innovatív kertvárosra, GYÁLRA.
Mi az, amiben úgy látja, hogy hozzá tud tenni a város
fejlődéséhez?

Megbízatásáról kérdeztük az új
alpolgármestert.
Meséljen
magáról:
alpolgármesterségig?

Érezzük a felelősséget, melyet ránk bíztak és az a célunk, hogy sikerre vigyük közös terveinket. Nagyon fontos, hogy utak, járdák, közösségi terek, parkok épüljenek és, hogy intézményeink 21. századi minőségi
szinten működjenek. Támogatni, segíteni fogom mindazokat a kezdeményezéseket, melyek városunk építését szolgálják.

Feladataim a kultúra, oktatás, ifjúság, sport, egészségügy, környezetvédelem és közbiztonság területére terjednek ki. Az alpolgármesteri munkára Pápai Mihály polgármester úr kért fel. Megtisztelő számomra,
hogy a - város építéséért az utóbbi három évtizedben
hatalmas energiával, következetes és céltudatos munkával, és a város polgárai által elismert eredményeket
elért - polgármester munkatársa lehetek ebben az új
pozícióban.
Köszönöm a képviselő-testületnek, hogy ellenszavazat
nélkül az alakuló ülésen támogatásáról biztosított.
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KERTváros

Civil

Anyakönyv

Hirdetés

Az FCC megszüntette a
gyűjtőszigetet a telep bejáratánál
Az FCC Magyarország Kft. tájékoztatása szerint a
nem rendeltetésszerű használatra és a tömegesen
elszaporodó illegális hulladéklerakásra hivatkozva
a társaság székhelyének külső parkolójában található szelektív gyűjtőszigetet 2019. november 1-től
megszüntetni kényszerült.
Az üvegek gyűjtésére továbbra is biztosítanak lerakót, amely a bejárathoz közel, kamerával megfigyelve, 24 órás őrszolgálat közreműködésével működik. A cég szerint az intézkedéssel meg
tudják előzni az áldatlan állapotokat, amik az oda
nem illő hulladékok miatt rendszeressé váltak.

Hogy ne ússzunk mérgező
füstködben télen!

A hulladék égetése mindenkinek szigorúan tilos!
Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek, ugyanis élettani és
környezetkárosító hatásuk van. A légkörbe jutó
mérgező gázok szív- és érrendszeri (infarktus,
trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést
(tüdődaganat, asztma), immunrendszer károsodást, hormonháztartási rendellenességet, meddőséget, impotenciát, fejlődési rendellenességet, bőrgyulladást és emésztőszervi problémát is
okozhatnak. A házi szemét égetésekor nemcsak
a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik
az ember egészségét, hanem a talajba bejutva a
növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros
hatásaikat.
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Mit tehet, ha a szomszédja hulladékot éget?
•
•

•

•

Ne féljen a szomszéddal való konfrontációtól,
hiszen az ő érdeke is, hogy egészségesen éljen.
A jószomszédi viszony megtartása érdekében
először baráti jelleggel mondja el neki, hogy ezzel mérgezi a környék levegőjét és veszélyezteti saját és családtagjai, házi állatai egészségét is.
Ha nem használ a jó szó, akkor közérdekű panaszbejelentés intézményét kell használnia. Forduljon a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályához!
Tel: 06-29/544-100, e-mail: gyal.jarasihivatal@
pest.gov.hu. A közérdekű bejelentés illetékmentes és írásban történik. Ide vonatkozó jogszabály:
1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a
306/2010. kormányrendelet. A hatóságok munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentálja a kialakult helyzetet.
Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul teszi. Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti hívja fel a figyelmet minél több helyen az illegális hulladékégetés veszélyeire.
Közös érdekünk a tiszta levegő,
hiszen a FÜST-ÖL!

gyáli mi újság

Kerékpáros KRESZ oktatást vezetnek
be a gyáli általános iskolákban
A közlekedési kultúra javítása érdekében indul kerékpáros KRESZ oktatás a gyáli általános iskolák
ötödik évfolyamában jövő év elejétől. A kezdeményezés Pápai Mihály polgármestertől indult, azzal
a szándékkal, hogy a gyermekek minél előbb megismerkedjenek az alapvető közlekedési szabályokkal, amiket kerékpáron nekik is be kell tartaniuk
biztonságuk érdekében.
A program kezdeteként Abelovszky Tamás, a
BringaAkadémia programvezetője minden gyáli általános iskolában 4-5 pedagógust képezett
ki, akik a későbbiek folyamán szakszerűen tudják
majd átadni a szükséges tudást a gyerekeknek.
A BringaAkadémia programot létrehozó Vuelta
Sportiroda és a Bringakultúra Egyesület egy évtizede dolgozik azon, hogy minél több gyermek számára elérhető legyen egy szakmailag megfelelően
megalapozott, a résztvevők számára játékos tanulást biztosító kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatási program.

www.gyal.hu

Fotók: bringaakademia.hu

A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási, ház körüli hulladékot, fűtőanyagként felhasználva azokat. Sok esetben mindezt büntetlenül, hiszen az illegális hulladékégetést elszenvedők nem
tudják, hogy igenis fel lehet lépni a jogszabályokat
sértő cselekmények ellen.

A helyi általános iskolákban a tanórák keretében sajátíthatják el a gyerekek a biztonságos kerékpározás elméleti (kerékpáros KRESZ-ismeretek, kerékpár-ismeret, kerékpáros túrázás), illetve
gyakorlati (kerékpáros ügyességi játékok, képességfejlesztő gyakorlatok) ismereteit, amelyet Gyál
Város Önkormányzata finanszíroz.
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Felnőtt háziorvosok rendelési ideje
Az itt feltüntetett időpontok nem tartalmazzák az esetleges változásokat
(szabadság, betegállomány, helyettesítés, stb). Az esetleges változásokról az
információs pult telefonszámán adnak felvilágosítást: 06-29/540-880.
Dr. Bodnár Anita: 29/540-883

Dr. Bíró Zsolt: 29/540-883

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

08:00-12:00
08:00-12:00
15:00-19.00
nem rendel, helyettesíti dr. Bíró
13:00-17:00
08:00-12:00

nem rendel, helyettesíti dr. Bodnár
15:00-19.00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
13:00-17:00

Dr. Németh Ilma: 29/540-885

Győriné Dr. Mező Beáta: 29/540-863

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

08:00-12:00
08:00-12:00
15:00-19.00
15:00-19.00
13:00-17:00
08:00-12:00

15:00-19:00
15:00-19:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00

Dr. Jelinek Zsuzsanna : 29/540-884

Dr. Sugár Katalin : 29/540-884 (Bán Éva régi körzete)

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

15:00-19:00
08:00-12:00
15:00-19:00
08:00-12:00
11:00-15:00
11:00-15:00

08:00-12:00
15:00-19:00
08:00-12:00
15:00-19:00
07:30-11:00
07:30-11:00

Dr. Hadházi Éva: 29/540-886

Dr. Ködöböcz László: 29/540-886

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek páros:
Péntek páratlan:
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08:00-12:00
08:00-12:00
15:00-19:00
14:30-18:30
08:00-12:00
13:00-17:00

15:00-19.00
15:00-19.00
08:00-12:00
08:00-12:00
13:00-17:00
08:00-12:00

gyáli mi újság

Advent
Gyálon

					2019

Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
ADVENTI PROGRAMSOROZATA
Az év egyik legszebb ünnepköre a karácsonyt megelőző Advent időszaka. A hétköznapok felfokozott rohanását ilyentájt egyre inkább felváltja a meghittségre
való törekvés. Az a vágy, hogy szeretteinkkel, barátainkkal bekuckózva, vagy a közösségi térbe betérve, egy
jó beszélgetés keretében, vidám, gondtalan estében legyünk együtt.
Amit megcselekszünk az mind az életünk része lesz. Ha együtt cselekedjük a szépet, a jót, akkor a közösségünk lesz szebb és jobb. A karácsony misztériuma az a hit, hogy a világ széppé és jobbá tehető.
A szép és jó azonban nem lesz csak úgy magától, azért nekünk, a közösségünknek is tenni kell.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Adventi programjainak a mottója az idén: „Legyen közösségben szép az ünnep!”
A programkínálat 2019-ben a szépségről és az emberben lévő jóságról
szól. A gyáli családok számtalan tartalmas programból választhatnak.
Mi, a Közházcsapat számítunk arra, hogy vendégeink lesznek, és meghitt, békés, örömteli órákat töltenek el közösségeinkben.
Koncertprogramokkal, vidám színházi produkciókkal és a közös alkotás élményeivel kedveskedünk Önöknek, különleges és kivételes előadók programjaira várjuk Önöket. Vendégünk lesz többek között az
ikonikus ZORÁN, a gyermekek és szülők nagy kedvence, HALÁSZ JUDIT színművész. Látványos családi színházi előadások, a világhírű MUZSIKA HANGJA és a KIS HERCEG érkezik Gyálra. Felejthetetlen élmények egész sora: karácsonyi kisvasút, mesekert, varieté és bűvész
show, gyertyaöntés, karácsonyi plüssmackó- és ajándéktárgykészítés,
fényfestés, Mikulásfutás mellett számtalan élmény, fény, ünnep és nevetés, gálakoncertek és kiállítások várják a Közházban. Fedezze fel
szeretteivel, barátaival együtt a gyáli Advent színes karácsonyi varázslatát és számtalan titkát! Várjuk Önt is!
Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója

November 24.
16.00 Oscar Hammerstein:
A muzsika hangja - Musical a Múzsák Társulat előadásában!

Egy kis osztrák faluban Ausztria
megszállásának idején játszódik a
cselekmény. Máriát a zárdafőnöknő rádöbbenti, hogy életvidám, világi életre termett személyisége
távol áll a zárda szigorú létformájától. Nevelőnek küldi az özvegy
Von Trapp Georg kapitány házába.
A kastély hamarosan megtelik vidám dalokkal és zenével.

18.00 - 20.00 Turay Ida Színház Abigél Titkai - Gyálon
Töredékek Szabó Magda írónő csodálatos életművéből, két részben,
születésének 100. évfordulója alkalmából. Piros Ildikó Kossuth - és Jászai Mari - díjas, Érdemes Művész
előadásában.
Belépő: Prémium: 2.100 Ft,
Standard: 1.800 Ft,
Kedvezményes: 1.500 Ft.

10.00 - 13.00 Mikulásváró és adventi naptárkészítés a Gyáli Foltvirágok
Foltvarró Kör közreműködésével.

16.00 - 17.00 Szín! Játék! – Családi színjátszó foglalkozás egy vidám
órán át Farkas Évi színművésszel.
16.00 - 18.00 Mézeskalács írókázás
Előre lesütött mézeskalácsdíszek
írókázása cukormázzal
16.00 - 20.00 Adventi Fényjáték
Ezer színben a KözHáz!

10.00 - 13.00 Adventi koszorú
készítés a Timi Virág üzlet közreműködésével. A program regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
szervezes@gyalikozhaz.hu e-mail
címen lehet november 23-ig.
A koszorú ára 2.500 Ft/db.

December 1.
15.00 órától - Halász Judit koncert – Csiribiri
A „Csiribiri” koncerten a filmkoncert zenei anyagából hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló
pályafutásának legnépszerűbb
alkotásait.
Belépő: november 24-ig 2.500
Ft, november 25-től 3.500 Ft.

9.00 - 18.00
Állatsimogató a díszudvarban
9.00 órától Zöldségszobrászat
és salátakóstolás az Eisberg
Hungary Kft. közreműködésével

9.00 - 10.00
Lui világrekorder bűvész
varázslatos mutatványai
gyerekeknek

Karácsony Kiállítás a szentendrei Hubay Ház és a Pest-Budai
Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület jóvoltából.

November 30.

December 7.

14.00 - 18.00 Karácsonyi smink felnőtteknek, arcfestés gyerekeknek
14.00 - 18.00 Karácsonyi
sütidíszítés

18.00 Az első gyertya meggyújtása Gyál város adventi koszorúján
a református templomban, Pechtol
Csilla és Czövek István zenepedagógus házaspár közreműködésével

December 8.
09.30 A második gyertya
meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a katolikus
templomban - a gyáli óvodások
műsorával

December 13.

14.00 - 18.00 Karácsonyi kisvasút a díszudvaron

November 30 - január 21.

Az előadás hossza 2x80 perc+szünet.
Jegyek: Prémium: 4.900 Ft.,
Standard: 3.900 Ft.,
Kedvezményes: 2.900 Ft.

10.00 - 12.00 Helyi Érték Gála
- Helyi civil szervezetek Adventi
műsora
A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, a Gyáli Kertbarát Kör, a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, a Kovács
István Pál Dalkör, a Pörög a Gyáli
Szoknya, a Cukorbetegek Egyesülete közös Helyi Érték Gála műsora.

16.00 - 18.00 Patchwork – mozaik gyertya- és hűtőmágnes készítés a Pest-Budai Kézműves és
Népművészeti Közhasznú Egyesülettel. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a
szervezes@gyalikozhaz.hu e-mail
címen lehet.

14.00 - 18.00 Gyöngyékszer
készítés

19.00 Kaleidoszkóp Színpad –
Álom vagy valóság?
Vidám és klasszikus irodalmi
színházi előadás sok humorral és
karácsonyi csodával.
Az előadás ingyenes, de lehetőség van támogatói jegy
vásárlására.

16.00 - 17.00 Szín! Játék! – Családi színjátszó foglalkozás egy vidám
órán át Farkas Évi színművésszel.
10.00 - 11.00 Vidám táncházi mulatság a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola közreműködésével
10.00 - 10.30 Mikulásfutás - jelmezes, sportos kocogás a vidámság jegyében

16.00-17.30 Iskolás leszek foglalkozás nyílt óra ovisoknak,
Klauszné Anancsenko Nyinával.
17.00-18.00 Macikészítő workshop
Oktatóprogram a varrás alapjairól 1x45 percben mackókészítés keretein belül! Regisztrációhoz kötött! Az első 20
regisztráló számára ingyenes, a
21.-től önköltséges. Regisztrálni a
szervezes@gyalikozhaz.hu e-mail
címen lehet.

December 14.
9.00 - 18.00 Hangszersimogató
program a Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola közreműködésével
10.00 - 11.00 Swing táncház
gyerekeknek a Pilisi Kolibri STE
tánccsoportjának közreműködésével

10.00 - 11.00 Mesevarázs – Élőszavas mesehallgatás Karácsonyi
Ibolya nyugalmazott óvodapedagógussal
10.00 - 18.00 Green box fotózás
Családi élményfotózás, fantasztikus karácsonyi és adventi képekkel hollywoodi technológiával

December 5.
18.00 XXIX. Gyáli Téli Tárlat a városban élő, a városhoz kötődő
képzőművészek seregszemléje

10.00 - 12.00 Szalmajáték és díszek készítése Kovács Katával

19.00-21.00
Dóka Attila feat Anima vonósnégyes koncert
A belépés ingyenes, támogató jegyével az Adventi szeretetgyűjtést segíti

10.00 - 15.00 Adventi készülődés a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Kör közreműködésével

Közélet
10.00 - 13.00 Társasjáték Klub Kapitány Dávid játékmesterrel

14.00 - 18.00 Karácsonyi smink felnőtteknek, arcfestés gyerekeknek

15.00 - 19.00 Gyáli Önkéntes Szemétszedők kézműves programja

19.00 - 20.00 Maffia Swing előadás
- a Pilisi Kolibri STE tánccsoportja
A 70 perces show-ban a 30-as
évek sajátos amerikai gengsztervilágát mutatják be a tánc látványos „nyelvén”. A cselekmény korhű, század eleji páros táncokkal
charleston, boogie-woogie, balboa, lindy-hopp kiválóan illusztrálja
ennek az izgalmas és eseményteli
korszaknak minden lélegzetvételnyi pillanattöredékét.
A táncshow után kötetlen swing
partyra várjuk a táncolni vágyókat!
Korhű ruhában érkező vendégeinknek meglepetéssel készülünk.

15.00 - 19.00 Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli tagintézménye, kézműveskedés
9.00 - 19.00 Mézeskalács
írókázás Előre lesütött mézeskalácsdíszek írókázása cukormázzal

A belépő december 9-ig 2.500 Ft/
fő, azt követően 3.200 Ft/fő.
10.00 - 11.00 Babaszínház
A Kezeslábas Társulat előadása
0-6 éves korosztály számára

10.00 - 18.00 Karácsonyi kisvonat
16.00 - 17.00 Szín! Játék! –
Családi színjátszó foglalkozás
egy vidám órán át Farkas Évi
színművésszel

19.00 Zorán koncert
Folyamatos teltházas koncertek
után is folytatja turnéját, amelynek keretében fellép Gyálon az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban
Koncertbelépő:
Prémium: 8.500 Ft
Standard: 7.500 Ft
Kedvezményes: 4.900 Ft

December 21.

17.00 - 18.00 Cseppszínház
- A kis herceg - Mesemusical Antoine de Saint-Exupéry meséje nyomán. Belépő: december 15-ig 1.200
Ft, december 16-tól 1.500 Ft.

December 17.

Oktatás

December 22.
17.00 A negyedik gyertya meggyújtása Gyál
város adventi koszorúján a Közösségi Házban a Gyál Városi Fúvószenekar karácsonyi gálakoncertje keretében.

10.00 Csillagszemű Juhász
Bábelőadás a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában működő bábszínjátszó csoport előadásában.
A mesejáték mind az óvodások,
mind a kisiskolások számára különleges élményt nyújt.
A belépés ingyenes.

KERTváros

Civil

Anyakönyv

Hirdetés

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Simi és a hó
Simi a kis süngyerek, mélázva nézte a hulló leveleket. Veréb Vili lehangoltan mesélte, hogy nemsokára tél lesz és
hullik majd a hó. Simi még idei süni volt, sosem látott
havat.
- Milyen az a hó? Az is színes és zörög, ha rálépek?
- Dehogy, egyáltalán nem is hasonlítanak, csak abban,
hogy az is hullik onnan fentről.

- Nagyon szép, de nagyon hideg és betakar mindent, sehogy se látom a magvakat. Én ugyan nem szeretem!

13.00 - 14.00 Titánium Show
Dance Tánciskola Táncgála

18.00 A harmadik gyertya
meggyújtása Gyál város adventi koszorúján a Közösségi Házban a Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskola adventi gálakoncertjének keretében

Gyereksarok

- Akkor milyen? Miért vagy szomorú tőle?

12.00 - 15.00
Mikulásvirág készítés papírból

December 15.
16.00 - 17.30 Iskolás leszek foglalkozás nyílt óra, Klauszné
Anancsenko Nyinával

December 19.

Riport

Ebbe már Szél Sziszi is bekapcsolódott. Végigszáguldott
a kert fölött, kicsit megcibálta a fák ágait.
- Hi hííí, hu húúú, hü hűűű! Én bizony sokkal jobban szeretem, mint ezeket az öreg csoroszlya leveleket! Gyönyörű,
fehér, keringve szállnak, mint tavasszal a szirmok! Imádom a nagy pelyheket hintáztatni, s nézni, hogy szikráznak a fényben, mintha apró csillagok lennének!
- Jaj, de szép lehet! Tudod mit? Megvárom a telet, látni
szeretném én is a havat!
Azzal sietve összeszedte az almákat a földről, és dúdolva indult haza. Anya megsimogatta Simi borzas tüskéit, s
mosolyogva hallgatta beszámolóját. Ám amikor odaért,
hogy látni szeretné a havat, rosszallóan csóválta a fejét.
- Simikém! A hó nagyon szép, de nem a mi barátunk! Nem
való nekünk. Nagyon hideg ám, pirosra csípné a talpadat, a tüskéid jéggé dermednének! Ha hó van, nincs sehol sem ennivaló, felkopna az állad az éhségtől. Mi ilyenkor aludni szoktunk.
Simi sehogy sem tudott beletörődni, hogy aludjon és ne
lássa a havat. Ettől fogva még szorgalmasabban gyűjtötte az almákat és gondosan telerakta a polcot. Levelekből

papucsot szőtt, gondolta jó lesz majd, ha fagy. Egyre hűvösebb lett, fázósan borzongott, mindenki készülődött a
télre. Zümiék becsukták a kaptár ajtaját, Csigusz is behúzódott a házába, a testvérei pedig magukra húzták a takarót. Anya figyelte Simit, hogy bebújik-e az ágyba.
De Simi kitalálta magában, hogy úgy tesz, mintha aludna, és ha már mindenki álomországban jár, akkor kisurran és meglesi a havat. Így is tett. Amikor már mindenki békésen szuszogott, ő kisurrant. Kiült a kerti padra és
várta a havat. Szél Sziszi mérgesen süvöltött rá.
- Híjjj, hújjj, hühűjjj! Mit keresel itt, miért nem alszol?
- Csak a havat szeretném látni, utána megyek én is az
ágyba - húzta össze fázósan a tüskéit.
Elszáradt a fű, a nap is egyre későbben ébredt, ő pedig
egyre nagyobbakat ásított. Egy napon különös, zsongító
érzés ringatta és észre sem vette, hogy egy pillanatra lecsukódtak a szemei. De csak egy pillanatra, mert valami
hideg hullott az orrára. Ijedten pillantott föl és valami fehéret látott, hasonlót mint a virágszirmok. Apró, csillogó
pihék, amik keringve hullottak alá az orrára, fülére, tüskéire. Hideg volt, puha, mámorító, ringató és gyönyörű.
Boldogan kiáltott föl:
- Látom! Látom a havat, ó de szép!
Hangosan kacagott, de már csak álmában, mert szeme becsukódott és álomba merült. Olyan mély álomba,
hogy észre sem vette, hogy anya, - aki felébredt fiacskája hangjára - ölbe veszi, ágyba dugja, betakargatja és altatót dúdol a fülébe.
Aludj kicsi Simi,
Álmodj forró nyárról,
Zsongó édes őszről,
Fehér angyalkáról.
Puha csókot lehelt a homlokára és összebújva, összegömbölyödve édes álomba merültek.
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író.

Önt is szeretettel várjuk!
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120. │www.gyalikozhaz.hu │facebook: gyalikozhaz
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető
Hozzád emelem a lelkem

“Hozzád emelem, az én lelkemet, Uram mert kik téged várnak,
meg nem szégyenülnek.”

Advent első vasárnapjának kezdőéneke a 25. zsoltárból így
fogalmazza meg a várakozás időszakának lelkületét. Mindenekelőtt azt mondja, hogy az Istennel való találkozáshoz
fel kell emelnünk a lelkünket. Hétköznapjaink tudatállapota sokszor elzár minket a tisztánlátástól. Posztmodern világunk már a vasárnapokat is tudja úgy alakítani, hogy ne
maradjon benne idő Istennek. Ám mi nem engedhetjük el
Isten kezét. Nem engedhetjük sodortatni magunkat.
Izajás próféta leírta, hogy amikor népe eltávolodott Istentől, olyanok lettek, mint a falevelek, földre hullottak, és
önnön gonoszságuk markába estek (vö. Iz 64,5).
Mi is újra és újra arra ébredünk, hogy már megint becsaptuk magunkat. Reménykedünk ebben meg abban,
aztán ismét csalódunk.
Meneküléseinkből és reményvesztettségeinkből Hozzád emeljük a lelkünket, Istenünk, hisz Tőled eltávolodva mindig megszégyenülünk. Te azonban kiemelsz bennünket szégyenünkből, eljössz, barátságodba fogadsz,
és üdvösségedet megmutatod nekünk:
Te vagy néped Szentje, a mi Szabadítónk.

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Heti miserend a gyáli katolikus templomban:
szombat: 18.00, vasárnap: 9.30, kedd és péntek: 7.00 óra.
Különleges alkalmak:
November 29., 18.00 - 20.00: Szentségimádás,
dicsőítés, gyónási lehetőség.
December 1.: Advent első vasárnapja.
Az adventi időszakban kedden és pénteken reggel
6:00 órakor kezdődik a roráté mise.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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Bogarak szántják a sötétet
és csillagok az éjszakát.
Van időnk hosszan üldögélni
az asztalon pihenő lámpafényben.
Megadatott a kegyelem:
miközben minden áll és hallgat,
egyedül az öröklét működik.
(Pilinszky János: Kegyelem)
Valaki törődik életünkkel; bizonytalanságainkban egyetlen biztos pont az, Aki Van, az egyetlen, akire mindig számíthatunk. Saját erőnkből csak a régi köreinket futjuk, de
amikor Istenre hagyatkozunk, akkor szabaddá válunk.
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, a te ösvényeidre taníts meg engem!
Ahhoz, hogy ne mindig a régi lemez pörögjön, tanulnunk
kell. Másként nézni, másként gondolkodni, másként érezni. Isten ezért nyilatkozik meg, tanít, hív, vagy éppen fenyít, ha arra van szükség.
Nem véletlenül énekeljük épp ezeket a zsoltársorokat az
egyházi év első napján. Válasszuk az Úr útjait, és tartsunk ki
azok mellett. Ez átformálhat bennünket, és akkor nemsokára
egy igazabb, egy valódibb élet gyümölcseinek örülhetünk.
Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00
Ifjúsági bibliaóra: vasárnap - 16.00
Nők bibliaórája: kedd - 10.00
Szépkorúak bibliaórája: csütörtök - 10.00
Férfiak bibliaórája: csütörtök - 18.30
Gyülekezeti imaóra: szerda - 18.00
December 1. 15.00: Istentisztelet/úrvacsora
(Némediszőlő)
December 7. 16.00: Adventi játszó és kézműves
foglalkozás gyerekeknek
December 8. 16.00: Nők adventi szeretetvendégsége
December 14. 17.00: Örömhír-klub gyerekeknek
December 15. 15.00: Evangélikus istentisztelet
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

Rendhagyó szemétszedés a GYÖSZ-szel
A „Vedd fel a kesztyűt Te is!” elnevezésű, a Gyáli Önkéntes Szemétszedők által szervezett akcióra
október 5-én került sor. Ez a szemétszedés több
szempontból is rendhagyónak számít, ugyanis
bejegyzett egyesületként ez volt az első alkalom,
ráadásul a Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2. c
osztályos tanulói is részt vettek ezen a neves eseményen. Az alábbiakban a GYÖSZ beszámolóját
olvashatják:
Amikor 2017 őszén - felpaprikázva az emberek
nemtörődömségén és azon, hogy a Facebook arca
mögé bújva osztják a tanácsokat, hogy kinek, mit
kellene tennie - kimentünk első szemétszedésünkre, még nem gondoltuk volna, hogy két évvel később, már egyesületként működve jövünk, és tes�szük ugyan ezt. Nagyszerű emberekkel dolgozunk
együtt, az élet minden területéről, hatalmas elhivatottsággal és tenni akarással megáldva.
Fantasztikus csapat gyűlt össze a Bacsó Béla Erdősor utca kereszteződésében, október 5-én.
Nem riasztotta el őket sem a hideg, sem a szemerkélő eső! Megígérték, és eljöttek! Nagyon köszönjük az Ady Endre Általános Iskola 2. c osztály
SZMK-s anyukáinak, Rigóné Varga Andreanak,
Kun Juditnak, Póti Andreának és az osztályfőnöknek, Balogh Mónikának, hogy gondoltak ránk, ös�szeszedték a csapatot! A cudar időjárás dacára a
gyerekek és szüleik is lelkesen szedték a szemetet, hogy városunk ezen része is újra fellélegezhessen. Igazán önzetlen tett volt, hálásak vagyunk
a segítségért!

www.gyal.hu

A gyerekeknek egy kis ajándékkal is kedveskedtünk. Reméljük a GYÖSZ-ös kitűzőjüket büszkén viselik majd, hiszen ilyet csak az kaphat, aki érzi és
tudja, hogy a környeztünket és Földünket meg kell
védenünk, és ezért tenni is hajlandó.
Őket is és természetesen más osztályokat, csapatokat is várunk szeretettel akcióinkra. Itt nem csak
a szemét kerül a helyére, de kapcsolatok is épülnek, barátságok születnek, értékrendek alakulnak át és néhány vidám, és hasznos óra eltöltése
önkénteskedéssel a léleknek is felemelő.
És ha már a kapcsolatokról esik szó, meg kell említsük a Kispatak Természetvédő Egyesület és
Hulladékkomandóval létrejött együttműködésünket is! Október 12-én a „72 óra Kompromisszum
nélkül” programon belül szervezett akciójukon a
Pontyfészek Sporthorgásztó és GYÖSZ is részt
vett. Egy Vecséssel közös és szemetelési szempontból rendkívül problémásnak mondható útszakasz, a Wesselényi utca került megtisztításra
hármunk összefogásából. Az összegyűjtött 1 konténernyi szemetet a Vecsési Önkormányzat támogatásával szállították el. Fontosnak tartjuk az efféle
kapcsolódásokat, hiszen azt valljuk, hogy egységben az erő, és azon túl, hogy igyekszünk lokálisan
megoldani a felmerülő problémákat, a szomszédokkal sem árt jóban lenni! Több alkalommal segítettünk már egymásnak, reméljük ez a jó kapcsolat
sokáig megmarad!
Cséfai Nikolett
a GYÖSZ elnöke
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LACI bácsi kerti tanácsai

Közeledik a hideg,
kedvenceink is fáznak!
Nyáron, a kánikulai melegek érkeztével írtunk azokról a
dolgokról, melyekkel elviselhetőbbé tudtuk tenni kedvenceink számára a forró napokat. Most, a tél közeledtével arra szeretnénk felhívni a gazdik figyelmét, hogy
a hideg időszakban milyen eszközökkel, intézkedésekkel
tudjuk megóvni háziállataink egészségét.
Az egyik legfontosabb dolgunk, hogy biztosítsunk számukra olyan helyet, ahol meg tudnak melegedni a hideg,
sokszor fagyos időben. A legideálisabb természetesen
minden cica és kutya számára az, ha a gazdi - legalább
éjszakára – beengedi a lakásába. Természetesen ebben
az esetben is gondolnunk kell arra, hogy napközben is legyen meleg kuckója kedvencünknek. Ha valaki elzárkózik
attól, hogy beengedje háziállatát, akkor a lakáson kívül
kell megoldást találni a hideg ellen. Ennek legegyszerűbb
módja, ha hőszigetelt házat szerzünk be kutyánknak, cicánknak. Fontos, hogy a házban mindig legyen olyan
anyag, ami melegíteni fogja kedvencünket. Szerintünk a
legjobb megoldás a friss, tiszta szalma. Ebből nyugodtan
betehetünk annyit, hogy gyakorlatilag „megtömjük” a házikót, kutyánk-cicánk ki fogja alakítani, hogy kényelmesen feküdjön benne. Érdemes a ház bejáratára küszöböt
szerelni – akár egy deszka felhelyezésével. Ezzel megakadályozzuk, hogy állatunk kihordja a szalmát, viszont ettől
még zavartalanul fog közlekedni a házában. A kutya/cicaházak esetén télen nem javasoljuk, hogy pléddel/takaróval/egyéb ruhaneművel próbáljuk megoldani a ház
melegen tartását, mivel ezek könnyen átnedvesednek,
mínuszokban meg is fagynak, így nem hogy a melegítés funkcióját nem fogják betölteni, hanem egyenesen
hűtik kedvencünk testét. Házikó helyett az is megoldás
lehet, ha bejárást biztosítunk kedvencünknek valamilyen
fűtött helyiségbe – garázsba, kazánházba stb.
Tápláló étellel etessük kedvenceinket! Ez a felhívás nyilvánvalóan nem csak a téli időszakra vonatkozik, háziállatainknak mindig megfelelő minőségű és mennyiségű eledelt kell, hogy adjunk, de hideg időben ez kiemelt
jelentőséggel bír. A nagyobb tápanyagtartalmú eledelből egyrészt energiát égetnek el a hőmérsékletük fenntartása céljából, másrészt pedig energiát raktároznak a
bőr alatti zsírszövet formájában, ami jól szigetel. Gyen-
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ge kondíciójú, sovány kutya vagy macska nehezebben
(vagy sajnos sehogyan sem) vészeli át a nagy hideget.
Állatainknak télen is szükségük van vízre, arra azonban
figyelnünk kell, hogy mínuszokban a részükre kitett víz
bizony megfagy. Ennek elkerülése érdekében többször
ellenőrizzük és cseréljük vizüket. Az sem árt, ha nem
csaphideg, hanem melegebb (de sosem forró!) vizet teszünk tálkáikba.
Az első hó leesésével elkezdődik az utak, járdák hó-és síkosság mentesítése. Sózni ugyan – elviekben – nem szabad, de a legálisan kiszórható szerek is tartalmazhatnak
olyan anyagokat, amik bizony csúnyán fel tudják marni
kedvenceink tappancsát, ezzel nagy fájdalmat okozva nekik. A kutyájukat sétáltató gazdiknak azt ajánljuk, hogy
próbáljanak olyan útvonalon sétálni kedvencükkel, ahol
a legkevésbé van kitéve a lábuk a maró hatású anyagoknak és mindenkit arra kérünk, hogy lehetőség szerint olyan anyagokkal próbálják megoldani a síkosság
mentesítést, ami nem tesz kárt az állatok praclijaiban.
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság

A betakarításról
Talán ez a legmozgalmasabb hónap, ami a kerti munkákat illeti, de ne feledjük, hogy a mostani
munkával sok időt takarítunk meg tavasszal.
Jóllehet ez a hónap nedves és hideg nem szabad
elcsüggednünk, talán nyílik még egy pár őszirózsa és liliom, talán lesz még néhány díszcserje és
díszbabér bogyó az ágakon, amik felvidítják a zord
napokat.
A metszés az egyik leghasznosabb őszi kerti munka. A hónap vége felé metsszük meg a lombhullató
fákat és cserjéket, beleértve ebbe a gyümölcsfákat
és bokrokat is. Gondoskodjunk mulcsról a megmetszett fák és cserjék köré.
November hónap legtöbbször a kemény fagyok
beálltát jelenti, de veteményeskertünkben ebben
az időszakban is számos munka vár ránk!
Novemberi teendőink a veteményeskertben: a
BETAKARÍTÁS. A Brassica (káposztafélék) családjából először a kelbimbót gyűjtsük be, ezeket karácsonykor vagy az év bármelyik napján
fogyaszthatjuk. Veteményeskertünkben a póréhagymának is meg kell ilyenkorra érnie. Csak an�nyit szedjünk ki, amennyire szükségünk van, a többit hagyjuk a földben. Ilyenkor még betakarítható a
zellerszál és a zellergumó, a kelkáposzta, a karalábé, valamint a sárgarépa, a fehérrépa és a spenót.
A sárgarépát ebben az időszakban kell elraktározni, tehetjük őket tőzegbe, homokba vagy hagyományos verembe.
A paszternák bennmaradhat a földben, de ha az
idő nagyon hidegre fordul, jó lesz letakarni a növényeket, különben nem tudjuk majd kihúzni a fagyott földből.
A csicsóka is megérett, és elültethetjük a bakszakáll salátát és a Scorzonera téli salátát. A bakszakáll salátát gyakran osztrigasalátának is nevezik, és
helyesen elkészítve igazán ízletes zöldség. Érdemes ellenőrizni kertünkben a tárolt zöldségeinket,

www.gyal.hu

és eltávolítani azokat, amelyek rothadásnak indultak, mielőtt a rothadás szétterjedne.
A burgonyát különösképpen fontos ellenőrizni,
ugyanakkor figyeljünk oda a csupasz csigákra is,
amelyek egyik krumpliról könnyen átmászhatnak a
másikra, és kárt tehetnek benne.
Az október és a november alkalmas az ásásra, a
trágyázásra és a termőréteg mélyítésére. Itt az ideje elültetni a fokhagymát.
A lóbabot is most kell elültetni.

A 10 legfontosabb kerti munka
novemberben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lehullott levelek összegyűjtése-különösen a gyep és a kerti tó körül.
Az év utolsó fűnyírása.
Évelők, bokrok, cserjék és a sövény
visszametszése.
Ültessük el a gyümölcsfákat és cserjéket
még a komoly fagyok előtt.
Virághagymák ültetése.
Virágos növények felszedése, cserepesek
beköltöztetése.
Szobanövények beköltöztetése.
A téli kis és nagy araszolóhernyók elpusztítására rakjuk fel a fák törzsére a hernyóenyves öveket.
Ősszel nyugodt lelkiismerettel ültethetünk új növényeket is.
Gondoskodjunk a téli énekesmadarakról! Rakjunk ki fészekodút, és minél több
madáretetőt.

A kerti munka kiváló alkalom arra, hogy az ember
szabad levegőn legyen és mozogjon.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke
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Környezetünk

Közélet

10.05.

10.13.

Egy családi ház melléképülete gyulladt ki a Könyves
Kálmán utcában. A helyszínre érkező tűzoltóink azt
tapasztalták, hogy a szomszédok és önkéntes segítők
a rendelkezésükre álló eszközökkel már megkezdték
az oltást, így a lángokat még a hivatásos egységek
kiérkezése előtt sikerült megfékezni. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át lakóépületre és személyi sérülés sem keletkezett.

A késő esti órákban érkezett lakossági bejelentés,
hogy a Magyar utca mellett elhelyezkedő szántóföld területén egy tehergépjámrű várakozik járó
motorral, kivilágítva, vélhetően elakadt.
Járőreink a helyszínen tisztázták a helyzetet, a speciális kialakítású, óriás méretű jármű külön engedéllyel, egy olajipari cég megbízásából végez talajvizsgálatokat Gyál térségében.
Az elkövetkező napokban több hasonló bejelentés
is érkezett a város más pontjairól, minden esetben
ugyanez a jármű volt a zaj okozója.

Személyi sérüléssel járó baleset történt, a Kőrösi
út és a Táncsics Mihály utca kereszteződésénél ütközött össze egy motoros és egy személyautó. A
balesetben a motor vezetője súlyosan megsérült.
Járőreink a sérült ellátásában, majd a forgalom irányításában, a helyszín biztosításában segédkeztek
a helyszínelés befejeztéig.

10.11.
12 polgárőr tagtársunk nyújtott segítséget a Közterület-felügyelet és a Rendőrség közös akciójában,
amelynek során sikerült intézkedés alá vonni azt a
mintegy 20 fős társaságot, akik az elmúlt időszakban több esetben éjszakába nyúlóan tivornyáztak
a Millenniumi Park területén, a hangoskodás mellett szemeteléssel és rongálással is kárt okozva a
városnak. Az elkövetők jellemzően fiatalkorú, nem
gyáli illetőségű személyek voltak.

Az étkeztetésre jogosult, azon 6 hónapos és 18 év
közötti, gyáli bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos
helyzete, vagy halmozottan hátrányos helyzete a
szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt.
Igényelhető: a téli szünet idejére, mely 2019. december 21-étől 2020. január 05-éig tart (ebből 5
munkanapra, azaz december 23., 30., 31. és január 2., 3. napokra).
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint októberben
4 haláleset és 20 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
10.05.:
- Varga Lajos és Németh Mónika (házassági név: Varga-Németh Mónika),
- Nyikos János István és Spivák Orsolya
(házassági név: Nyikosné Spivák Orsolya),
- Jónás Zoltán és Varga Brigitta Klára (házassági név: Jónás Brigitta Klára).
10.12.:
- Roszkopf Tamás és Pataki Noémi (házassági név: Roszkopf Noémi).
10.18.:
- Kozma József és Szabó Tünde
(házassági név: Kozma-Szabó József és Kozma-Szabó Tünde),
- Kálló Krisztián és Laza Bettina (házassági név: Kállóné Laza Bettina).

10.16.
Az esti órákban történt baleset a Toldi Miklós utcában, amelynek során két összeütköző gépjármű közül az egyik egy nagyfeszültségű villanyoszlopnak
ütközött, emiatt a város egy részében áramszünet
is keletkezett.
Kivonuló tűzoltóink és járőreink a járművek
áramtalanításában és a helyszín biztosításában
nyújtottak segítséget. A balesetben 3 fő sérült
meg, a kárelhárítás pedig több órán keresztül tartott, mert a megsérült nagyfeszülségű oszlopot is
cserélni kellett.

10.19.:
- Kubik Lóránt Zsolt és Lipková Blanka (házassági név: Kubik Blanka).
10.25.:
- Bóra János és Hegedűs Mária (házassági név: Bóráné Hegedűs Mária),
- Tóth Sándor Krisztián és Scheik Kármen Brigitta
(házassági név: Tóthné Scheik Kármen Brigitta),
- Csepregi Richárd és Egedi Nóra (házassági név: Csepregi-Egedi Nóra),
- Farkas Gergely Dániel és Törtei Rita (házassági név: Farkas-Törtei Rita).
10.26.:
- Raffael Ferenc és Tatai Melinda,
- Losó Ádám és Tóth Renáta (házassági név: Losóné Tóth Renáta).

Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Ingyenes gyermekétkeztetés
Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a
2019/2020-as tanévben is biztosítja a déli meleg
főétkezést minden szünidő idejére.

Gyereksarok

Anyakönyvi hírek

FEGY-napló

10.10.

Riport

Az igénylés helye:
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 16-os iroda).
Az igénylés benyújtásának határideje:
2019. december 13.
Ügyfélfogadási idő:
hétfőn 12.30–15.30 óráig, szerdán 12.30–17.45 óráig, csütörtökön 08-12.00 óráig.
Felvilágosítás kérhető: Varga Patrícia ügyintézőtől
személyesen vagy a 29/544-138-as telefonszámon.
Részletek: www.gyal.hu
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Idén még egy alkalommal
lesz VÉRADÁS Gyálon
Magyar Vöröskereszt véradást szervez december 13-án, pénteken 13.00 és 18.00 óra között az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.).
A véradás teljes folyamata 30–35 percet vesz
igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó
adatait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelező bemutatni a személyigazolványt, ennek hiányában útlevelet

www.gyal.hu

vagy jogosítványt; lakcímigazoló kártyát; TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymásolata nem fogadható el.
A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet
követően 10 percet pihennie kell a véradónak.
A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.
Adj vért és ments meg három életet!
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Cégünk az elmúlt 2 évben
komoly fejlesztéseket hajtott végre gyáli
telepén, melynek köszönhetően további 3
raktáros kollégát keresünk csapatunkba.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik
igényesek környezetükre, precíz munkát
végeznek, nyitottak az új ismeretekre.
Targoncás jogosítvány és gépészeti ismeret
nem feltétel, de előnyt jelent.
Bejelentett bérezés: bruttó 310.000350.000 között. Szabad hétvége, 1 műszak!
Ha úgy érzi szívesen csatlakozna hozzánk
jelentkezzen e-mailen küldött fényképes
önéletrajzzal a kati@idomok.hu
e-mail címen!

Közélet
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.
Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.
ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások
gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol
nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 0630/938-9709, 06-29/340-878.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.

Villanyszerelést vállalok. 06-30/377-0865.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Szereted az AVON termékeket, de nincs kitől rendelj?
Rendelj tőlem AVON-t! AVON termékek értékesítése, valamint ingyenes Tanácsadói regisztráció: Porkoláb Magdolna, avonkozmetikum@gmail.com 06-30/392-3235
ELADÓ, Bp. 18. kerületben: svéd Nordica talpmasszírozó, fehér zománcos 50 l lavór (2 füles), hűtőszekrény 120
l, gázpalack 2 kg-os új, Csepel kerékpár (camping), 12 sz.
evőeszköz készlet új, 4 db kárpitozott szék, dohányzóasztal, étkezőasztal. Érdeklődni: 06-1/290-7130.

Az októberi rejtvényünk helyes megfejtése: kilenc.
A szeptemberi szám nyertese: Szonda László.
Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540-930-as telefonszámon!

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.
Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves
ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.
Légkondicionáló (klíma) értékesítés, telepítés, szaktanácsadás! Csökkentse fűtésszámláját vagy teljes egészében nullázza le takarékos, könnyen kezelhető, környezetbarát klímaberendezéssel! Midea, Gree készülékek akciója
most indul a Kesztyűs Klímánál, hivatalos magyarországi forgalmazótól, hazai garanciával! Ingyenes felmérés,
tervezés. Bővebb információ: kesztyusklima@post.com,
06-30/919-4667.
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SÓDER DEPÓ
Vállaljuk szóródó
építőanyagok
(sóder, homok,
kavics, murva,
töltő- és termőföld)
kertépítő és díszítő
anyagok szállítását
és értékesítését.
06-30/273-8866
1m3-től

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
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI MUNKATÁRS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás, komissiózás)
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.

A Warema PT Hungary Kft. gyáli, műanyagfröccsöntő üzemébe RAKTÁROS munkatársat keres, három műszakos munkarendbe.
Feladatok: kézi kivétlista alapján a termékek kitárolása, bejövő alapanyagok tárhelyre rendezése, üzem kiszolgálása alapanyaggal és göngyöleggel, késztermék átvétele
Elvárás: targoncavezetői jogosítvány és
gyakorlat

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!

Közélet

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

Amit kínálunk: havi nettó 200-230 000 Ftos jövedelmet, havi nettó 16 000 Ft értékű
cafeteria juttatást, bejárás támogatást, határozatlan idejű, legális munkaviszonyt
Munkavégzés helye: 2360 Gyál,
Bánki Donát utca
Jelentkezni, érdeklődni lehet:
laszlo.katalin@warema.hu
06 30 399 6865

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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pro g r a m a j á n l ó

