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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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
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 úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Gyepmester elérhetősége: 
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: 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 ese-
tében vállal felelősséget a terjesztésért!

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

TestületInterjúKözérdekű KözérdekűKözélet KözéletTestület Fejlesztés GyereksarokMűvészet Szabadidő AnyakönyvÁllatvédelem Közbiztonság

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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:

Okt. 19 - Okt. 25-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Okt. 26 - Nov. 1-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Nov. 2 - Nov. 8-ig: Aranyág Gyógyszertár
Nov. 9 - Nov. 15-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Nov. 16 - Nov. 22-ig: Fagyöngy Gyógyszertár

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

Interjú Vallás

3www.gyal.hu

2020. szeptember 28. napjától az ügyfelek kéz-
fertőtlenítés után, szájat és orrot eltakaró maszk 
használata mellett testhőmérséklet mérést köve-
tően abban az esetben léphetnek be a hivatalba, 
ha az ügyfél testhőmérséklete a 37,5 °C-ot nem 
haladja meg. Amennyiben a belépni szándékozó 
ügyfél a testhőmérséklet mérésnek nem veti alá 
magát, vagy a lázmérő 37,5 °C-ot meghaladó ér-
téket mutat, akkor az ügyfelet a portaszolgálat 
távozásra kéri, az ügyfelet a hivatalban nem tud-
juk személyesen fogadni, nekik az e-ügyintézést 
javasoljuk helyette.
A testhőmérséklet mérés digitális, érintésmen-
tes hőmérővel történik, a testhőmérséklet mé-
résről adatrögzítés, nyilvántartás nem készül.
Továbbra is kérjük az ügyfeleket, hogy elsősor-
ban időpontra érkezzenek, az ügyintézés meg-
kezdése előtt egyeztessenek az ügyintézővel.
A hivatal épületében folyosón az ügyfelek nem 
tartózkodhatnak, sorszámmal rendelkező ügy-
felet a földszinti előtérből az ügyintéző szólítja 
ügyintézésre.
Köszönjük megértésüket!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala a 
koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében arra kéri a 
tisztelt ügyfeleket, hogy a sorbanállás elkerülése vé-
gett az ügyintézéshez lehetőség szerint az alábbi elér-
hetőségeken ELŐRE EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT:

Kormányablak: Telefon: 1818
Web: www.idopontfoglalo.kh.gov.hu

Hatósági Osztály: Telefon: 06-29/544-115
E-mail: gyal.hatosagi@pest.gov.hu

Gyámügyi Osztály: Telefon: 06-29/544-115
E-mail: gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu

A megelőzés érdekében alkalmazott további szabályok:

Korlátozható az ügyféltérben egyidejűleg tartózkodó 
személyek száma az ügyfelek közötti távolságtartás 
biztosítása érdekében.
Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat 
az ügyféltérben!
Az ügyféltérben kötelező arcot eltakaró maszk, kendő 
vagy sál használata!

Korlátozó intézkedések a 
járási hivatalban

Védekező lépések a 
polgármesteri hivatalban

A Bartók iskola mögötti tér átalakul. 
Hogyan? Ez tőled is függ! 

Az önkormányzat párbeszédre hívja a helyi lakosokat 
 a térrel kapcsolatban. 

Az első közös egyeztető október 28-án, 18:00-kor az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lesz megrendezve. 

A pályázat nyertese, a Bord Stúdió Kft. felelős tervezői 3 művet mutatnak 
be, amelyhez várják az ötleteket, javaslatokat.

A közösségi tervezés olyan módszertan, amely során egy hely vagy tér 
kialakításának valamelyik fázisába a tervezők vagy a döntéshozók behívják 

az érdekelteket.

A Bartók iskola körzetében élőket levélben is értesíti az önkormányzat.
Az eseményre mindenkit várnak!

Gyál város facebook oldalán a kezdetektől nyilvános 
egy rögzített poszt, amelyben naprakészen tájékoz-
tatják a lakosságot a helyi vírushelyzet alakulásáról. 
Vírus info rovatunkat összegezve Gyálon az alábbi-
ak szerint alakult a koronavírussal megfertőződött 
személyek statisztikája (2020. október 5-ei adatok). 

Fertőzött:     45 fő 
Gyógyult:     39 fő 
Elhunyt:     2 fő 
Hatósági házi karanténban lévők:  9 fő 
Feloldott házi karanténos:   265 fő 

Gyál városában eddig igazoltan 45 koronavírus-
sal fertőzött személyt tartunk nyilván, amelyből 
39 fő már meggyógyult. Két fő sajnálatosan el-
hunyt. Isten nyugosztalja őket. Jelenleg 4 fő ren-
delkezik igazoltan pozitív teszteredménnyel, nekik 
jó egészséget kívánunk! 

A koronavírussal kapcsolatban hívható zöld szá-
mok: 06-80/277-455, 06-80/277-456. 
A koronavírusról az alábbi weboldalakon lehet tá-
jékozódni: www.koronavirus.gov.hu, 
www.facebook.com/koronavirus.gov.hu 

A jelenleg hatályos előírások alapvetően két dol-
got kérnek mindannyiunktól: a maszkviselést és a 
távolságtartást. Bizonyított tény, hogy a maszkvi-
selés drasztikusan csökkenti a fertőzés terjedését, 
ahogyan a védőtávolság betartása is. Az előírások 
célja, hogy a koronavírus terjedését kezelhető mé-
retek között tartsuk, ne egyszerre jelenjen meg az 
egészségügyi, szociális és oktatási intézményeink-
ben rengeteg beteg, ne egyszerre essen ki a mun-
kából a társadalom jelentős része és hogy óvjuk a 
koronavírusnak leginkább kiszolgáltatott időseket, 
krónikus betegséggel küzdőket.

Vírus infó
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Nemrég jelentette be a hírt városunk pol-
gármestere, miszerint többfunkciós idő-
sek otthonát építhet néhány éven be-
lül az önkormányzat. Hogy mi indokolja 
a beruházás megépítését, illetőleg mi-
lyen feltételeket kívánnak megteremteni 
benne, arról Pápai Mihály polgármestert 
kérdeztük. 

Polgármester úr! Többször, több helyen hangsú-
lyozta, hogy a városvezetés különös hangsúlyt 
fektet az idősebb generációra. Gondolok itt arra, 
hogy tavaly átvállalta az önkormányzat a 60 év 
felettiek hulladékszállításának díját, vagy a min-
den évben megrendezendő Idősek Világnapi ren-
dezvényre, vagy a Szépkorú Programra. Ez a faj-
ta gondoskodás hozta magával azt, hogy ezúttal 
egy idősek otthonát építsen a város? 

Egyre több az időskorú, jó egészségnek örvendő 
lakó, ugyanis egyre tudatosabban élnek, ügyelnek 
az egészségükre, igénybe veszik a szabadidős és 
közösségi programokat, sportolási és tanulási le-
hetőségeket. Azonban még mindig számos olyan 

idős él városunkban és a régióban, akik segítség-
re szorulnak. Az önkormányzat érzékelve a lakos-
sági igényt, egy saját többfunkciós idősek ottho-
na megépítése mellett döntött. Az idősek otthona 
azoknak nyújt elhelyezési lehetőséget, akik ottho-
nukban már nem tudnak önmagukról megfelelően 
gondoskodni, vagy akik napközbeni ellátásra szo-
rulnak, de olyan lehetőséget is kínálunk, amelynek 
köszönhetően rehabilitációra, mentálhigiénáis te-
rápiára is sor kerülhet. 

Mit lehet tudni az épületről? Mit vettek figyelem-
be a tervezésnél?

Jelenleg a tervezési szakaszban járunk még min-
dig, előzetes tervek készültek, amelyeket tovább 
szeretnénk gyarapítani, fejleszteni. A tanulmány-
tervben 3 verzió szerepelt, amely közül a testület 
az „A” verzió mellett döntött. Ez azt jelenti, hogy 
összesen öt funkciót tartalmazó széles spektrumú 
ellátást tartunk szem előtt, gazdaságos működte-
téssel. Az „A” verzió egy olyan irányt mutat, amely-
ben minden funkció helyet kapott, így a szakel-
látás, a nappali ellátás, és a demens időskorúak 
mellett, kétféle bentlakásos konstrukció és tartós 

holtig tartó lakhatás is részét képezi a programnak. 
Ez a verzió az, amely minden igényt kielégít, azon-
ban az eredeti helyszínre, amely a régi rendőrőrs 
helyén lenne, nem felel meg. Ezért úgy döntöttünk, 
hogy új helyszínt keresünk. 

Sikerült találni? Miért nem jó az eredeti helyszín?

A szabályozási keretek miatt az épület nem épít-
hető ebben a formában meg az eredeti helyszí-
nen. Nem biztosít elég teret az udvar, és a parko-
lóhelyek darabszáma sem kivitelezhető. Igen, egy 
másik önkormányzati ingatlanon szeretnénk meg-
építeni a létesítményt. Az infrastruktúra szempont-
jából megfelelően az Erdősor utcai – Toldi Mik-
lós-Kisfaludy utca közötti erdő – 4856/6 helyrajzi 
számú ingatlant néztük ki. A javasolt ingatlan egy 
3,3 hektáros, erdészeti szempontból elöregedett 
erdőterület. A Toldi Miklós utcai résztől kezdődően 
mintegy 1 hektárnyi terület leválasztását tervezzük, 
míg a fennmaradó 2,3 hektár pedig megmaradna 

zöldterületként. A jelenlegi rossz állapotú erdő he-
lyett legalább azonos területen új erdő telepítésé-
vel gondoljuk helyreállítani a természetes környe-
zet állapotát, továbbá nagymértékű parkosításba 
szeretnénk kezdeni ezen az új helyszínen. Úgy vé-
lem, hogy egy idősek otthonának természetközeli, 
hangulatos helyet kell biztosítani. 

Ez a beruházás komoly kihívásnak tűnik, joggal 
merül fel a kérdés, nem túl megterhelő ez a város 
büdzséjének? 

A város kiegyensúlyozottan gazdálkodik, a korábbi 
programjainkban megfogalmazott fejlesztéseinket 
is képesek voltunk teljesíteni, sőt, új elemek beeme-
lésével csak fokoztuk az iramot. A saját bevételein-
ken túl érkező kormányzati és EU-s források pedig 
megtöbbszörözik a lehetőségeinket. Eddig is ked-
vezett nekünk a szerencse, vagy talán mondatom 
úgy, hogy a lobbierő. Bízom benne, hogy az állam-
tól is kapunk majd támogatást a megvalósításhoz.

Interjú Pápai Mihály polgármesterrel

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő
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30 éves az önkormányzatiság
1990. szeptember 30-án megtartották a helyhatósá-
gi választásokat, és ezzel kezdetét vette az önkor-
mányzatok önállósodása, amellyel jogilag egy szintre 
kerültek. 

Harminc évvel ezelőtt választotta meg első szabadon 
választott testületét Gyál polgársága is, ami akkoriban 
20 képviselőből állt, melynek tagja volt Pápai Mihály 
polgármester is. Akkoriban Gyimesi István volt a pol-
gármester és Pánczél Károly az alpolgármester.

Az első demokratikusan megválasztott gyáli testületek 
ma is élő tagjait Pápai Mihály polgármester hívta meg 
szeptember 30-ára a Gyáli Polgármesteri Hivatalba egy 
ünnepi találkozóra, amelyen közel 40 képviselő jelent 
meg. Az eseményen beszédet mondott Gyimesi István 
nyugalmazott polgármester, díszpolgár, illetve Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő, díszpolgár, továbbá Pá-
pai Mihály is. Az eseményen részt vett Dr. Szűcs Lajos or-

szággyűlési képviselő. A beszédekben visszaemlékeztek 
az elmúlt 30 év sikereire, kihívásaira, vidám pillanataira. 

A polgármester szerint: “Az elmúlt harminc esztendő 
Gyálon is sok sikert hozott. Voltak az önkormányzatisá-
gunkat alakító jelentős személyiségek, elődöm, Gyimesi 
István, aki méltó alapokat teremtett számunkra. Nagyon 
sok olyan személy is képviselte a lakosság érdekeit, aki 
politikusként, egy-egy terület szakembereként, a gaz-
dasági élet képviselőjeként vagy civilként tett a közös-
ségünkért, a város fejlődéséért. Ezek a személyek azon 
munkálkodtak, hogy végre elindulhasson településün-
kön is a nagyívű fejlődés. Gondoljunk csak a közössé-
gi házunk megépítésére, az infrastruktúra kiépítésére, 
vagy a Városközpont kialakítására, a Tesco Magyaror-
szág, a CooperVision gyárának beköltözésére, az óvo-
dák teljes felújítása, az emlékműveink állítása, amit ösz-
szefogással hoztak létre a gyáliak. Személy szerint hálás 
vagyok Önöknek, hogy már harmadik alkalommal sza-

vaztak nekem bizalmat polgármesterként. Hálás vagyok, amiért ezt a 
települést vezethetem, a közösségünket szolgálhatom. Pontosan 61 év 
élettapasztalata, és 30 év közéleti munka tapasztalata mondja nekem, 
hogy, kitartással, a munka iránti alázattal és szívvel-lélekkel köveket 
mozdíthatunk meg. Az önkormányzás egy lehetőség, hogy közösen al-
kothassunk maradandót, hogy együtt építsük a várost és a benne élő 
közösséget.” 

A rendezvényt színesítette Rékasi Károly színművész előadása, illetve 
Fehér Csaba és Fehér-Salánki Teodóra hegedűművészek műsora.

Gyál valaha megválasztott 
képviselői:

Bácsi Péter
Badics Ferenc
Balla Mihály Endre
Berényi Ede
Bodai Károly
Botlik István
Burza Ferenc
Czotter Ferenc László
Cseszkó Tibor
Csizmadia Benedekné
Dávid János
Dobróti István
Dóczi Jánosné
Dr. Benedekné Dr. Major Katalin
Dr. Bognár Erzsébet
Dr. Czinege János
Dr. Lugosfalvi Ervin
Dr. Major László
Dr. Németh Ilma
Dr. Orbán Péter
Endre Dávid Bence
Erős József
Fa Zsuzsanna
Fábián Ferenc
Gazdikné Kasa Csilla
Gyimesi István
Gyurián Emil
Hangonyi Dezső
Illés László
Kobza Sándor
Kovács Antal
Kovács József
Lendvay-Kiss Anita
Lakos Péter
Lévai Sándor
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Marsi Ferenc
Máté Sándor
Nagy Gyöngyi
Nagy József Elek
Nyírán András
Pánczél Károly
Pápai Mihály
Pribék Ferenc
Pusztai Csaba
Sárközi András
Szabó Ferenc
Szatmári Béla
Tóth Sándor
Végh Tibor
Véghné Bágya Ildikó
Vinnai Tibor
Vitkóczi József Menyhértné
Zabán Károly

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő
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A 2020. szeptember 24-i testületi ülésen az aláb-
bi fontos döntéseket hozták a városvezetők.

Módosították Gyál város 2020. évi 
költségvetését

Összességében elmondható, hogy a kialakult 
helyzethez igazodva az önkormányzat gazdálko-
dását az óvatosság jellemezte és jellemzi a mai 
napig is, hisz még mindig nem teljesen látják a 
bevételek alakulását, mekkora összegből gazdál-
kodhat a város. Többet kellett költeni védőfel-
szerelésekre, védőeszközökre, az otthoni munka-
végzéshez szükséges eszközök megteremtésére, 
ezzel szemben igyekeztek olyan kiadásokat elha-
lasztani, amelyek a következő évben/időszakban 
is megvalósíthatók.

Megválasztották a külsős bizottsági 
tagokat

A testület munkáját úgynevezett szakbizottságok 
segítik, amelyekbe nem önkormányzati tagok is de-
legálhatóak. A következő önkormányzati ciklus kül-
sős tagjai: Szalagyi Áron, dr. Fa Cecília, Gácsi Kiss 
Dezsőné, Vinnai Balázs, Egri Csaba, Woloszynszki-
Bíró Annamára gyáli lakosok.

Összefogást kezdeményeztek egy másik 
önkormányzattal az illegális hulladékle-
rakók felszámolása érdekében
Az elmúlt évek során többször fordult elő, hogy 
közterületre történt illegális hulladéklerakások 
felszámolása céljából a városunkkal szomszédos, 
területileg illetékes önkormányzatok eljárását, se-
gítségét kérte az önkormányzat. A környezet-
szennyezés megszüntetése, az illegális hulladék-
lerakás megelőzése, illetve a hulladéklerakókkal 
szembeni fellépés eredményessége érdekében 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkor-
mányzata közös együttműködés kialakítását kez-
deményezte önkormányzataink egymással ha-
táros területeire vonatkozóan, hogy a környezet 
védelmére, a természet megóvására tett erőfe-
szítéseik még hatékonyabbak, eredményesebbek 
legyenek.

PRO-KOMPOSZT Kft. tevékenységével 
kapcsolatos eljárás indítására való törek-
vés (9. oldal)

Elfogadták az Idősek otthonának tanul-
mánytervét (interjú a 4-5. oldalon)

Idén is csatlakozik a város a Bursa 
Ösztöndíjhoz
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyze-
tű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt se-
gítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításá-
hoz.  A 2020. évi fordulóban a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézmé-
nyi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb 
összege 5000 Ft/hó, amelyhez 2021-ben is csat-
lakozik az önkormányzat, hogy ezzel is segít-
se a helyi hallgatók tanulmányainak támogatását.  
A pályázatról a 13. oldalon írunk.

Az orvosi ügyelet megreformálása

Sajnálatos módon az elmúlt időszakban több pa-
nasz érkezett az orvosi ügyelettel kapcsolatosan – 
többek között olyan is, hogy mentőtiszt látta el az 
orvosi feladatot az ügyeleten –, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az Inter Zrt. nem feltétlenül a be-
tegek megelégedésével biztosítja az ügyeleti ellá-
tást. Az önkormányzat célja, és feladata, hogy egy 
megbízható orvosi ügyelet működjön városunk-
ban, amely növeli a lakosok egészségbiztonságá-
nak érzetét, és valós, magas színvonalú orvosi el-
látást tud nyújtani az orvosi ügyeleten keresztül. 
Az Inter Zrt. vezérigazgatójának megkeresései, va-
lamint az önkormányzat tudomására jutott pana-
szok kapcsán felmerült az igény – a lakosság el-
látási érdekeinek szem előtt tartásával –, hogy az 
esetleges szerződésmódosítás előtt a jelenlegi el-
látási struktúrát gondolja át a városvezetés. A Vá-
rosi Egészségügyi Központ újonnan kinevezett 
intézményvezetője áttekintette a helyzetet, a meg-
bízási szerződést, valamint személyes tapasztala-
tokat is szerzett az orvosi ügyelet működéséről. A 
VEK által önállóan működtetett orvosi ügyelet ki-
építésének előnyei az alábbiakban foglalhatók ösz-
sze röviden:
• a kiadások indokoltságának ellenőrizhetősége, 

a szolgáltatás ár-érték arányának növelése,
• helyi, szerződéses felnőtt háziorvosok bevoná-

sával történhet az ellátás, amely a kórtörténe-
ti előzmények és a beteg ismeretében célzot-
tabb, gyorsabb és hatékonyabb orvoslást tesz 
lehetővé,

• a panaszok kivizsgálása, beszámoltatás és a 
problémák feltárása, valamint megoldása egy-
szerűbbé és nyomon követhetővé válik.

Ennek érdekében a képviselők úgy döntöttek, 
hogy az orvosi ügyelet megszervezésével együtt 
járó feladatokat a Városi Egészségügyi Közpon-
ton keresztül látja el 2021-ben. 

Tulipán óvoda légtechnikájának 
modernizálása
Az óvodában üzemelő légtechnikai rendszer elrom-
lott. Ez nem klímaberendezés, hanem az egészsé-
ges és biztonságos környezethez hozzájáruló rend-
szer, aminek a külső nyílászáróval nem rendelkező 
helyiségekben keletkezett szennyezett levegő kon-
centrációjának elvezetése, hígítása, vagy friss kezelt 
levegővel történő ellátása a feladata. A rendszer el-
avulttá vált, a rendszert vezérlő panelja cserére szo-
rul, melynek költsége 814.000.- Ft +ÁFA.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
számára térítésmentesen adnak bérbe 
egy ingatlant (21. oldal)

Bővítik a térfigyelő kamerahálózatot  
(9. oldal)

Tanulmánytervet készíttetnek a Wesselé-
nyi utca forgalmával kapcsolatosan

2020. augusztus 7. napján lakossági beadvány ér-
kezett a hivatalhoz a Gyál, Határ utca és Wesselé-
nyi utca lakóitól, melyben a meglévő forgalmi rend 
mellett is sérelmezik a megnövekedett gépjárműfor-
galmat. A lakossági panaszok megoldására az ön-
kormányzat árajánlatot kért a Tandem Mérnökiroda 
Kft.-től, - akik a jelenleg érvényes városi közlekedé-
si koncepciót készítették - a tehergépjármű forga-
lom koncepciós tanulmánytervének elkészítésére, a 
lehetséges megoldási lehetőségek szakmai kidolgo-
zására. Időközben a kezdeményezést benyújtó la-
kosság egy részével egyeztetett a hivatal, és ők nem 
csak a tehergépjárművek forgalmát kifogásolják, ha-
nem a hosszú egyenes szakasz miatt a személygép-
kocsik sebességét és indokolatlanul nagy számát is. 
Az új koncepcióra tanulmánytervet készítenek.

Folytatódik a Gyáli Faültetési Program
Az igénylőlapot megtalálják újságunk mellékleteként

A képviselő-testületi ülésen született határozatok 
megtekinthetők a www.gyal.hu-n. Gyál Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének munkarend sze-
rinti soros ülését 2020. október 29-én tartja a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Kiegészítés:
Az Eleven Gyál és az Eleven Vecsés civil szerveződés 
közössége javaslatot terjesztett elő a Vecsés és Gyál 
között közlekedő 578-as jelzésű, Volán autóbuszjá-
rat útvonalának módosítására és a támogatói nyi-
latkozat aláírására vonatkozóan. Gyál Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete támogatja az Eleven 
Gyál és az Eleven Vecsés civil szerveződés közössé-
gének javaslatát az 578-as jelzésű, Volán autóbusz-
járat útvonalának módosítására vonatkozóan.

Képviselő-testületi beszámoló
Gyál képviselő-testülete a közbiztonság javítása, a 
nyomozati munka segítése érdekében a meglévő tér-
figyelő kamerarendszer bővítésére tett javaslatot. 
A meglévő, kiépített térfigyelő kamerarendszer átfo-
gó ellenőrzésre került a közterület-felügyelet által. 
A felmérés során egyes térfigyelő kamerák meghibá-
sodása miatt azok cseréje, technikai tudásuk fejleszté-
se, továbbá a jelenleg meg nem figyelt közparkok tér-
figyelő rendszerrel történő ellátása vált szükségessé 
az ott előforduló rongálások, randalírozások megelő-
zése, felderítése érdekében. Az alábbi helyszíneken 
kerül sor a modernizálásra, kiépítésre: 
• Munkácsy-Temesvári utca sarok, „kondi park” 

megfigyelése,
• uszoda park megfigyelése,
• további három darab meghibásodott kamera 

cseréje,
• egy operatív munkaállomás kiépítése a Gyáli 

Rendőrőrs épületében.

A PRO-KOMPOSZT Kft. a Budapest XXIII. kerü-
let 0196180/4 hrsz-ú és 0196154/14 hrsz-ú külterü-
leti ingatlanokon nem veszélyes hulladék (települé-
si szennyvíziszap) gyűjtését, (energetikai hasznosítás 
céljából történő) előkezelését és (elsősorban kom-
posztálással történő) hasznosítását végzi érvényes 
működési engedély birtokában. 
Gyál városnak a fenti telephelyhez legközelebb eső 
lakóhellyel rendelkező lakosai közül többen évek óta 
panaszkodnak arra, hogy a kft. telephelyéről, tevé-
kenységéből adódóan időszakosan kellemetlen, élet-
minőségüket is nagy mértékben negatívan befolyáso-
ló szag (bűz) árad, amely az esetek egy részében akár 
a városközpontban is érződik.  
Az önkormányzat mindent igyekszik megten-
ni, hogy ezen – az érintett lakosság életminősé-
gét negatívan befolyásoló, egészséges környezet-
hez való jogát sértő – állapot megszűnjön. Sajnos 
az elmúlt évek alatt kezdeményezett hatósági eljá-
rásokban az önkormányzatnak nem volt ügyféli mi-
nősége, a lakosság által kezdeményezett eljárások 
pedig nem vezettek eredményre, így keresve a meg-
oldási lehetőségeket jogi állásfoglalásokat kértek 
be, melyek többféle jogi fellépés lehetőségét fo-
galmazták meg. Ezen jogi lépések szakszerű meg-
tételére jogi képviselő, továbbá független szakér-
tő szakmai bevonását látják szükségesnek, amelyről 
a legutóbbi testületi ülésen döntöttek a képviselők.  
A fejleményekről tájékoztatást adunk.

Bővítik a térfigyelő 
kamerahálózatot

Jogi úton érvényesítheti 
akaratát az önkormányzat

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő



Közérdekű Közélet ÁllatvédelemVallás Anyakönyv Közbiztonság

11www.gyal.hu

Bemutatták a víztoronyhoz tervezett parkot
Szeptember 23-án, este 18 órakor tartot-
ta a közösségi házban Gyál Város Önkor-
mányzata azt a fórumot, amelyre a víz-
torony melletti területen létrehozandó 
parkkal kapcsolatban várta a lakosságot 
észrevételeikkel és ötleteikkel.

Az eseményen a polgármesteri hivatal munkatársai, a 
terveket készítő Vár-kert Kft. munkatársai mellett önkor-
mányzati képviselők, valamint Pápai Mihály polgármes-

ter és Nagy József Elek alpolgármester 
várták a lakosokat. A lakosság részé-

ről igen csekély számban jelentek 
meg érdeklődők annak ellenére 

is, hogy az eseményről felhívás 
jelent meg lapunk hasábjain, 

az önkormányzat webol-
dalán, illetve facebook 

és instagram olda-
lán is.

A tervező Vár-kert Kft. munkatársa három tervjavaslatot 
mutatott be a jelenlévőknek. A tervezés során az alábbi 
szempontokat tartották szem előtt:
• a park nyújtson sportfunkciót és kikapcsolódási le-

hetőséget egyaránt,
• a természetközeli, környezettudatos és gazdaságos 

parképítés és –fenntartás igénye,
• olyan játszóterek kialakítása, melyek a térségben ki-

emelkedőek és meghatározóak, egyedi eszközökkel 
rendelkeznek,

• fiatalabb generáció számára „kamaszpark”(10-14 
évig), játéktér, találkozó terület, szabadidő eltölté-
sére alkalmas terület kialakítása,

• helyiek minőségi időtöltésének helyszíne,
• fiatalok számára közösségi tér létrehozása (padok, 

asztalok, minőségi utcabútorzat),
• sportolni vágyók részére lehetőségek biztosítása,
• jelentős zöldfelület építés, igényes járda kiépítése a 

park egész területén és parkvilágítás,
• a környező lakóterület zajvédelmét teljes egészé-

ben növényzettel és terepalakítással kell megoldani, 
zajcsökkentést célzó többszintű növénytelepítéssel, 
a terület fásítással történő lehatárolásával,

• parkolóhelyek kialakítása, esetleges forgalmi rend 
változás jelölésével.

Az új parkban a tervek szerint lesznek fitnesz eszközök, 
bébi játszótér, nagyobb gyerekek játszótere, süllyesztett 
gyepes rendezvénytér gyeppad lelátóval, nagy gyerekek 
játszótere, „Kismotoros” pálya, WC, ivókutak, szabadtéri 
tornaszerek idősebb korosztálynak, óriás sakk és malom 
játéktábla, beszélgető „sarok” asztalokkal, padokkal, kb. 
200 m futópálya, gyepes „pihenőrét”, parkolók, szelek-
tív hulladékgyűjtők. A tervek ismertetése után a lakos-
ságnak is lehetősége volt kérdéseket feltenni, javaslato-
kat tenni.

A megszólalások között volt, aki a parkolók, illetve 
szemetesek számára és kialakítására, elhelyezé-
sére tett javaslatot, volt, aki a futókör hosszának 

növelését javasolta, illetve volt, aki azt szorgal-
mazta, hogy maradjon elegendő szabad hely a 

sárkányeregetéshez.

Az egyik lakos az illemhelyek, illetve ivókutak 
elhelyezése felől érdeklődött. A tervező így 

elmondta, hogy mindhárom változatban 
terveztek automata WC-t úgy, hogy az 

a legkisebbek játszóteréhez közel he-
lyezkedjen el. Ivókutat a park északi 

és déli felébe is terveztek.

Egy hozzászóló afelől érdeklődött, 
hogy a költségek átláthatósága hogyan 

lesz biztosítva, illetve, hogy a korábbi lakossági ötletek 
hogyan lettek beépítve a most bemutatott tervekbe.  
A kérdezőnek Pápai Mihály polgármester válaszában el-
mondta, hogy a projekttel kapcsolatos minden szerző-
dés megtekinthető, a korábbi ötletek közül pedig (épül-
jön Lidl, Aldi, illetve sportpálya) egyiket sem támogatja 
az önkormányzat az ott lakók nyugalmának biztosítása 
érdekében.

Arra a kérdésre, hogy hogyan folytatódik a tervezés fo-
lyamata, a polgármester elmondta, hogy az eseményen 
felvetett ötletek megvalósíthatóságát megvizsgálva és 
szem előtt tartva elkészítik a végleges tervet, majd pá-
lyázatot írnak ki a kivitelezésre.

Kérdés formájában megfogalmazta egy hozzászóló, hogy 
tervezi-e az önkormányzat egy hosszadalmas, akár éve-
kig elhúzódó folyamatban kikérni az ott lakók véleményét, 
amire a polgármester azt válaszolta, hogy nem tartja in-
dokoltnak évekig elnyújtani ezt a folyamatot, annál is in-
kább, mert az eseményen megjelent 6 emberen kívül töb-
ben nem kívántak részt venni a fórumon, így el kell fogadni 
a helyzetet, hogy csupán ennyi ott lakót érdekel a téma.

Felmerült a kérdés, hogy kutyát lehet-e majd a parkba 
vinni, erre a tervező elmondta, hogy nem szeretnének 
kutyákat beengedni.

A kérdések, észrevételek megválaszolása után a jelenlé-
vőknek lehetőségük volt közelebbről is megtekinteni az 
elkészült három tervet, amely közül cikkünk illusztráció-
jaként egyet kiválasztottunk.

gyáli mi újság10

Dobos Ivett, a tervező Vár-kert Kft. képviseletében
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November 5-ig lehet pályázni az idei 
tanév Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázatra, melyet az ön-
kormányzat a szaktárcával közösen 

hirdetett meg. A pályázat célja a hátrá-
nyos helyzetű hallgatók tanulmányainak 

támogatása. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. november 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését és feltöltését követően a pályáza-
ti űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és In-
tézményfelügyeleti Irodájában kell benyújtani. 
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  I. em. 121.
Ügyfélfolgadási idő: Hétfő: 12:30-15:45, 
Szerda: 12:30-17:45, Csütörtök: 8:00-12:00

További információ a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) honlapon illetve a város honlapján, a 
www.gyal.hu-n, ahol megtalálható a teljes pályá-
zati kiírás. 

Idén is kiírták 
a BURSA 

HUNGARICA 
ösztöndíjpályázatot

5 éves 
testvértelepülési 

kapcsolat 
Kibéddel

40. születésnapját ünnepelte a Gyáli Kertbarát Kör 
szeptember 25-én, a közösségi házban.

Gyálon az első és legörökebb civil szervezet a 
Gyáli Kertbarát Kör, melyre a 40 év alatt mindig 
lehetett számítani és mely nagyon sok gyáli civil 
szervezetnek a magját és alapját képezi.

Nem vitathatjuk a tapasztalat jelentőségét, me-
lyet az idősebbek örökül hagynak a fiatalabb 
generációnak.

Az eseményen részt vett Nagy József Elek alpol-
gármester,  Gyimesi István nyugalmazott polgár-
mester, városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné 
városunk díszpolgára, Gyócsi Zoltán a kertbarát 
kör alapító tagja, és még sokan, akik a kezdetek-
től végigkísérték az egyesület 40 évét.

Pápai Mihály polgármester díszoklevelet és em-
léktárgyat adott át Király Lászlónak a Gyáli Kert-
barát Kör elnökének a jubileum alkalmából.

40 éves a Gyáli Kertbarát Kör
Gyál számára kiemelten fontos a határon túli 
magyarság ügyének felkarolása, a jó kapcsolat 
ápolása. Ennek megfelelően 2013-ban vetődött 
fel először az igény, hogy Gyál testvértelepülési 
kapcsolatot alakítson ki egy erdélyi településsel. 
2015-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltá-
ból Pápai Mihály polgármester és Dósa Sándor, 
Kibéd község polgármestere aláírásukkal hiva-
talossá tették a két település között fennálló ba-
ráti kapcsolatot, testvértelepülési megállapo-
dás keretében. 

A kapcsolat azóta is virágzik. Számos gyáli de-
legáció ellátogatott Kibédre, a kibédi csapat 
rendszeres résztvevője a Gyáli Böllérversenyek-
nek, a Kibédi Piroskoszorú Néptánccsoport fel-
lépései színesítik a gyáli rendezvényeket, to-
vábbá Gyál Város Önkormányzata és a Magyar 
Páneurópa Unió Egyesület több évre vissza-
nyúló, szoros együttműködés eredményekép-
pen alkalmanként 30-40 határon túli gyermek 
10 napot tölthet Budapesten, illetve a révfülö-
pi Baji József Ifjúsági Táborban a gyáli, azonos 
korú gyermekekkel közösen.

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő

Király László, Pápai Mihály

Dósa Sándor, Pápai Mihály (2015)
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Gyál város a dél-pesti régió dinamikusan fejlődő, járá-
si feladatokat is ellátó, közel 25 ezer lakosú települése.

A város hagyományai közé tartozik az immáron jubilá-
ló Gyáli Téli Tárlat. Az idén 30 éves tárlat elsősorban a 
városban élő, városhoz kötődő, illetve a Pest megyé-
ben élő alkotóművészek seregszemléje. A 2020-as év-
ben ismét megrendezzük a kiemelt érdeklődéssel kísért 
kiállítást.

Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár, Gyál Város megbízásából képzőművé-
szeti alkotói pályázatot hirdet. A pályázatra képzőmű-
vészetet gyakorló festőművészektől, szobrászoktól, 
grafikusoktól, fotóművészektől, textilművészektől vá-
runk 2020-ban készült pályaműveket.

A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiállí-
tóterei. A belmagasság 300 cm. A szakmai zsűri ál-
tal válogatott kiállításba 30 alkotás kerül kiválasztás-
ra. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
vállalja, hogy 2020-ban megrendezi a XXX. Gyáli Téli 
Tárlatot, a meghívók elkészítését, a kiállítás szakmai 
zsűrizését, megnyitását, a kommunikációs feladato-
kat. A tárlat 2021-ben a Magyar Kultúra Napjáig te-
kinthető meg.

A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotónak – 
2021-ben - lehetőséget kínálunk önálló bemutatkozásra. 
A kiállító művészek vállalják a 2020-ban készült kiállítá-
si tárgyak helyszínre való, illetve onnan történő elszál-
lítását, részt vállalhatnak a meghívók saját meghívot-
ti körhöz való eljuttatásában, részt vesznek a megnyitó 
programon.

Pályázati feltételek: A tárlatra a Kárpát-medencében 
és a diaszpórában élő végzett, vagy művészeti tanul-
mányokat jelenleg folytató alkotók pályázhatnak, illetve 
pályázhatnak Gyálon élő hivatásos alkotók vagy Gyálon 
élő, Gyálhoz kötődő nem hivatásos, autodidakta alkotók 
is. A benyújtott alkotás mellé rövid, a képzőművésze-
ti életutat és tevékenységét bemutató (maximum 3000 
karakter) szöveg és egy portréfotó (300 dpi) elektroni-
kus benyújtása is szükséges a bako.lilla@gyalikozhaz.hu 
e-mail címre.

A beérkezett pályaműveket felkért, szakmai zsű-
ri (művészettörténészek, művészeti író 3 fő) bírálja.  
Eredményhirdetés a tárlat megnyitóján 2020. decem-
ber 4-én 18 órakor.

A kiállításra be nem került alkotásokat kérjük 2020. de-
cember 4., péntektől 2020. december 12., szombatig el-
szállítani szíveskedjenek.

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók 
leadási határideje 2020. november 27.

Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján három 
alkotó az alábbi értékű díjazásban részesül:

I. hely: 150 ezer forint, 
II. hely: 100 ezer forint, 
III. hely: 50 ezer forint.

Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállítóink kö-
zött üdvözölhetjük. További, a kiállítás technikai, szakmai 
és adminisztrációs részét érintő kérdéssel Bakó Lillát bako.
lilla@gyalikozhaz.hu, a pályázat szakmai tartalmát illetően 
Bretus Imrét igazgato@gyalikozhaz.hu keresse. Tel.: Bakó 
Lilla: 06-70/321-9460, Bretus Imre 06-70/375-3590

Alkotói pályázat képzőművészeknek
Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Gyál Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a 
városban élők számára, hogy a háztartásaikban 
összegyűlt veszélyes hulladékot az alábbi időpont-
ban és helyen, díjmentesen leadhassák. 

Időpont: 
2020. november 7. szombat, 8- 13 óra között 

Helyszín: Gyál, Víztorony melletti tér

A veszélyes hulladék átvételi szolgáltatást kizáró-
lag gyáli lakosok, eredeti lakcímkártya és személyi 
igazolvány felmutatásával vehetik igénybe. 
Veszélyes hulladékok leadásának további feltétele 
a védőmaszk viselése, valamint a személyek közötti 
1,5 méteres védőtávolság mindenkori megtartása. 

Az alábbi háztartási mennyiségű veszélyes hulla-
dék típusokat adhatják le:
• festékek, lakkok,
• oldószer, hígítószer,
• növényvédőszer maradék,
• spray-s flakon,
• veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg 

(üveg, flakon, doboz),
• fáradt olaj,
• pala hulladék,
• bitumenes hullámlemez,
• szárazelem, akkumulátor,
• festékpatronok, tonerek,
• fénycsövek.

Az alábbi hulladékot nem áll módunkban átvenni: 
• ipari mennyiségű és jellegű hulladék,
• nem beazonosítható vagy felsorolásban nem 

szereplő veszélyes hulladék,
• elektronikai hulladék és gumiabroncs,
• építőanyag hulladék (vakolat, cement, ragasz-

tóanyag, egyén por állagú építőanyag).

Fontos, hogy a veszélyes hulladék típusok egymás-
tól elkülönítve adhatók csak le, emiatt megkérjük 
Önöket, ne keverjék azokat össze!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közterületre bármi-
nemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági 
eljárást von maga után!

Kérjük, legyen partnerünk, tegyünk együtt Gyál 
tisztaságáért, óvjuk együtt a környezetünket! 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladékok  
díjmentes leadása Gyálon

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!” 
a  KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR  

rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

2020. november 21- én, szombaton 14 órakor 

Fellépnek: Ötvös Csilla vendég énekes, 
Nagy József Elek alpolgármester és a dalkör tagjai.
  
Zene: Délpesti Régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével
Művészeti vezető: Kovács Böske
Műsorvezető: Kovács Istvánné

Szünetben támogató TOMBOLA

Irodalmi 
Szalon

Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 
 november 12-én 

18 órára és 
december 10-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár olvasótermébe,
az Irodalmi Szalon 

következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő 
és a könyvtárosok

P R O G R A M A J Á N L Ó

AZ OKTÓBER 17-RE 

TERVEZETT MŰSOR 

ELMARAD!
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A Gyáli Ipartestület szeptember 14-én tartotta 
megalakulásának 30 éves ünnepi közgyűlését.

Pribék Gábor, az ipartestület elnöke köszöntötte 
a megjelenteket és a meghívott vendégeket, köz-
tük Pápai Mihály polgármestert, valamint Gyime-
si István nyugalmazott polgármestert, városunk 
díszpolgárát.

Karikás Pál, az ipartestület tiszteletbeli elnöke be-
számolt az elmúlt 30 év történéseiről. 
Visszatekintve elmondta, hogy az 1989-ben lét-
rejött szervezőbizottság készítette elő a már rég 
megérett, önálló Gyáli Ipartestület létrehozását. 
Az alakuló ülést 1990. április 20-án tartották meg, 
ahol megszavazták a Gyáli Ipartestület létrehozá-
sát, elfogadták az alapszabályt, programot, meg-
választották az elnökséget, felügyelő bizottságot. 
Fő célkitűzésük az iparosok érdekképviselete min-
den szinten, munkák szervezése, ajánlása, kapcso-
lattartás az önkormányzattal, társadalmi szerve-
zetekkel, ipartestületekkel. Legfőbb céljuk egy új 
székház építése volt. Ezek határozták meg az el-
múlt 30 év működésének alapjait. 
Szakmai, valamint közösségi életük igen aktív volt. 
Kiállításokat, szakmai bemutatókat, iparosbálokat, 
kirándulásokat, gyerekműsorokat szerveztek, 
ezekről számos dokumentum, fénykép, újságcikk, 
videófelvétel tanúskodik. 

Nagy kihívás volt a székházépítés, melynek alapkö-
vét 1999. augusztusban tették le és 2001-ben ad-
ták át az első ütemet, majd 2012-ben a másodikat. 
Az elmúlt időszak iparosai példaértékű munkát vé-
geztek, mindig lehetett rájuk számítani szakmájuk-
ban, lakossági munkáknál, közösségi életben, Gyál 
várossá fejlődésében.  
Az elmúlt 30 évben számos díjjal, elismeréssel illet-
ték tagjaikat, sokan közülük Arany- és Ezüstkoszo-
rús mesterek, valamint 25, 40, 50 éves vállalkozói 
elismerést kaptak. Ajánlásukkal és támogatásuk-
kal, tagjaik az Év vállalkozói díjban is részesültek, 
illetve többen Korrekt partner védjegyet is kaptak 
munkájuk elismeréséül.
További céljaik a generációváltás, fiatalok bevoná-
sa, ezért 2018-ban a tisztújító közgyűlésen az új el-
nökség vállalta feladataként az eddig elért ered-
mények fenntartását, működtetését, és az aktív 
közösségi élet folytatását. 

40 éves kisipari, vállalkozói tevékenységéért okle-
velet és aranygyűrűt kapott Hamza Imre bádogos 
mester, 25 éves kisipari, vállalkozói tevékenységé-
ért oklevelet és ezüstgyűrűt Berki Tibor szállító és 
építőipari vállalkozó kapott. 

30 éves tagságáért emléklapot és emlékérmet ka-
pott 16 fő alapító tag, további tagjaik a 15, 20, 25 
éves tagság elismeréséért kaptak emléklapot. 

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai 
Bizottság részéről a Kamara által alapított „Kor-
rekt partner” védjegyet, mely a tisztességes ke-
reskedelmi és szolgáltatói magatartás garanciáját 
jelenti, Regősné Gali Margit adta át: Bagdi Gyulá-
nak, riasztórendszer szerelőnek, Kalmár Róbertnek 
a VEZÚV-Kalmár Kft. ügyvezetőjének, Kelevajda 
Györgynek az Animona Kft. ügyvezetőjének, vala-
mint Papp Gergely Csokibirodalom, édességüzlet 
vezetőjének.
 
Pápai Mihály polgármester szintén köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy 1990-ben a rend-
szerváltás idején az ipartestület alapítójaként nem 
gondolta, hogy ekkora utat járnak be. Hozzájárul-
tak a település fejlődéséhez, és az iparos közösség 
összefogásához. Köszönetet mondott Karikás Pál-
nak az ipartestületben végzett munkájáért, Pribék 
Gábor elnöknek pedig sok sikert kívánt a további-
akban. Az ipartestület részére egy emléklapot és 
egy gravírozott emlékplakettet adományozott.

Végezetül Karikás Pál megköszönte mindazoknak 
a munkáját, akik az elmúlt 30 évben az ipartestü-
let eredményeihez hozzájárultak, valamint a min-
denkori városvezetésnek, a képviselő-testületnek, 
személyesen pedig Kovács Antalnak, aki aktív tá-
mogatója volt az ipartestület létrehozásának, Gyi-
mesi Istvánnak, aki 20 évig volt városunk polgár-
mestere, valamint Pápai Mihály polgármesternek 
az együttműködésüket.

30 éves a Gyáli Ipartestület
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Antal József átveszi „Aranykoszorús mester”-i címét

Pribék Gábor, Pápai Mihály, Karikás Pál
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Szeptember 3. és 6. között az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban rendezte hagyományos terménybemutató kiállí-
tását a Gyáli Kertbarát Kör.
A kiállításra saját termesztésű zöldségeket, gyümölcsöket, illetve 
virágokat vártak a szervezők. 
A legszebb terményeket, mint minden évben, idén is díjazták. Az 
eredményhirdetésre szeptember 3-án a kiállítás megnyitóján került 
sor a közösségi ház díszudvarában. 
A díjakat Pápai Mihály polgármester és Király László a Gyáli Kert-
barát Kör elnöke adták át. 
A minden évben meghirdetett „Szép kertek” pályázat eredmény-
hirdetésére is a kiállítás megnyitóján került sor.
Gratulálunk a díjazottaknak!

EREDMÉNYEK
Terménykiállítás
1. hely: Németh Józsefné
2. hely: Kalmár Istvánné
3. hely: Szabó Lászlóné
Különdíj: Tarjányi Istvánné
Különdíj: Nagy Ferencné

„Szép kertek” pályázat

Legszebb utcarészlet
1. hely: Katona Gábor
1. hely: Dóczi Sándor

Legszebb előkert
1. hely: Csitári Györgyné
1. hely: Sztanyó József
2. hely: Drimba Sándorné
2. hely: Nagy Ferencné
3. hely: Beri Mihályné
3. hely: Gubó Lászlóné
Különdíj: Szabó Lászlóné
Különdíj: Zelenka Józsefné

Legszebb díszkert
1. hely: Kalmár Istvánné
1. hely: Mándi József
1. hely: Tarjányi Istvánné
2. hely: Dózsa Sándorné
2. hely: Gál Károlyné
2. hely: Szabó Lászlóné
3. hely: Bacsa Ferenc
3. hely: Sárközi Lajosné
3. hely: Ujj Fanni
Különdíj: Kincses Ferencné
Különdíj: Rák Gáborné
Különdíj: Rózsavölgyi Sándor
Különdíj: Sztanyó József

Legszebb vegyeskert
1. hely: Dóczi Sándorné
1. hely: Nagy Sándorné
1. hely: Németh Józsefné
2. hely: Csányi István
2. hely: Lőrincz István
3. hely: Krasnyánszki Béla
3. hely: Lvomszki Károlyné
Különdíj: ifj. Dóczi Sándor
Különdíj: Madár Lajosné
Különdíj: Sztanyó József

A 38. Terménybemutató Kiállításon jártunk
Őszi kaland

Kis szöcske fiúnak
Megfázott a lába,
Őszi eső hullott

Zöld feje búbjára.

Felmászott a házunk
Lépcsős tornácára,
Vágyakozva lesett

Fűtött nagyszobánkba.

Éppen arra jártam
Megláttam az árvát,

Sírva törölgette
Vizes lábaszárát.

Tüsszentett egy nagyot,
Homlokához nyúltam,
És, hogy láza magas
Ott, azonnal tudtam.

Vittem a melegbe,
És ágyat vetettem,

Feje alá fűből
Kicsi párnát tettem.

Kamilla virágból
Gyógykenőcsöt főztem

Meggörbült derekát
Azzal kenegettem.

Hajnalka levélből
Meleg zoknit varrtam

Mind a hat didergő
Lábára felhúztam

Mosolyra húzódott
Szöcskefajta szája
Bólogatva nézett

Zöld, zoknis lábára.

Meg is gyógyult rögtön
Szöcskézett a bálba,

Tücsök nótaszóra
Ugrós táncát járta.

 Engem is meghívott,
 Kedvünk égig röppent

Aztán kakas szóra
Léptem haza szökkent.

Nem láttam azóta,
De azért elmondom:

Ha látsz egy zoknis szöcskét,
Ő az én barátom.

A verset a Gyáli Mi Újság 
olvasóinak írta: 

Karácsonyi Ibolya, író
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...
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09.03.
Két személygépkocsi ütközött a Vecsési út és a 
Széchenyi utca kereszteződésénél. A helyszínre ér-
kező járőrünk visszajelzése szerint személyi sérülés 
nem történt, a rendőrség a helyszínen intézkedik. 
Néhány perc múlva kollégánk jelezte, hogy újabb 
baleset történt ugyanott: a korábbi baleset miatt 
bámészkodó sofőr autójával egy parkoló személy-
gépkocsinak ütközött.

09.04.

A Bacsó Béla utcából érkezett lakossági jelzés egy 
földön fekvő magatehetetlen ember miatt. Járőre-
ink a helyszínen megtalálták az erősen ittas álla-
potú, járásra képtelen férfit, akihez mentőt hívtak. 
Fontos, hogy közterületen fekvő, alvó embert senki 
ne hagyjon magára segítséghívás nélkül, mert a hi-
degre forduló időjárás miatt a kihűlés könnyen tra-
gédiához vezethet.

09.07.
Az esti órákban érkezett jelzés, hogy a közeli 
hulladékfeldolgozó telepen tűz keletkezett, járőrünk 
visszajelzése szerint mintegy 1000 négyzetméteren 
gyulladt meg a hulladék. Tűzoltóink két gépjármű-
vel vonultak a helyszínre, ahol a fővárosi hivatásos 
egységekkel közösen fékezték meg a lángokat.

09.19.

Lakossági segítségkérés érkezett, hogy a polgár-
mesteri hivatal előtti területen egy régi autóval ér-
kezett, feltehetőleg ittas személyek randalíroznak. 
Járőreink a helyszínen megtalálták az érintett sze-
mélyeket, akiket a rendőrség kiérkezéséig a hely-
színen visszatartottak, majd intézkedésre átadtak 
a hatóságnak.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Az utóbbi években sajnos jelentősen megcsappant a 
családi házak kertjében élő gyümölcsfák száma. En-
nek egyik oka, hogy mostanában nem „divat”, helyet-
te inkább örökzöld, vagy design növényeket részesíte-
nek előnyben. Részben azért, hogy egész évben díszei 
legyenek a kertnek, részben pedig azért, mert a termő 
fák időről időre gondozást igényelnek. Pedig számtalan 
előnye van, ha a kertünk díszének gyümölcsfát válasz-
tunk és ha odafigyelünk gyümölcsfánk igényeire, gazda-
gon meghálálja a törődést.
 
A magyar felnőttek 27%-a naponta egyszer fogyaszt va-
lamilyen gyümölcsöt, míg 11,7%-a naponta kétszer, vi-
szont 2% egyáltalán nem fogyaszt semmilyen gyümöl-
csöt. Pedig az egészséges táplálkozás egyik alappillére 
a gyümölcsfogyasztás. Az adatok szerint vitaminokban, 
szerves savakban és egyéb élettanilag fontos vegyüle-
tekben gazdag, étvágygerjesztő gyümölcsből, amely vé-
delmet nyújt az őszi megfázástól, megelőzi a fertőző be-
tegségeket és segítséget nyújt a tanuláshoz, a munkával 
járó stressz leküzdéséhez – ritkán fogyasztunk. Ameny-
nyiben a helyi termesztésű idényzöldségek és gyümöl-
csök mellett tesszük le voksunkat, nem csak az egész-
ségünknek, de a környezetünknek is sokat kedvezünk, 
ráadásul  a kertünkben termett gyümölcs hamar az asz-
talunkra kerül, így a tápértéke is sokkal magasabb. 
 
Sokan úgy vélik, nem érdemes a kertben gyümölcsöt 
termelni, mert egyszerűbb az áruházban, a zöldségesnél 
vagy a piacon beszerezni a napi szükségletet. Pedig mi 
lehetne finomabb, mint a saját kertünkben termett, za-
matos, lédús sárgabarack, vagy bordó cseresznye? A fo-
lyamatosan elérhető, túl nagy választék miatt sajnos el-
felejtettük, hogy milyen jó érzés tud lenni a várakozás, az 
izgalom, amelyet akkor érzünk, amikor érik a kertben az 

idénynek megfelelő gyümölcs, a meggy, a barack vagy 
ősszel a körte. Arról nem is beszélve, hogy gyerekkorunk 
egyik meghatározó élménye, a fára mászás! Megéri hát 
visszatérni a természet ritmusához, hiszen ezzel könnye-
dén biztosítjuk a saját szervezetünk számára az aktuá-
lis tápanyagszükségletet, és még a környezetet is kímél-
hetjük általa.

A fák az éves gyümölcshozam mellett számos, a környe-
zet számára is hasznos tulajdonsággal  rendelkeznek.  
A városi környezetben akár 8 °C-kal is csökkenthetik a 
levegő hőmérsékletét, ezáltal mintegy 30 százalékkal 
mérsékelve a légkondicionáló berendezések használatát.

A Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapata ezért 2020 
szeptemberében gyümölcsfa ültetési programba kez-
dett, arra ösztönözve a gyáliakat, hogy minél többen ül-
tessenek gyümölcsfát a kertjükbe. Kezdeményezésük 
keretein belül, gyáli lakosok (gyáli lakcím kártyával ren-
delkezők) részére ingyenesen biztosítanak 1 db választ-
ható fajtájú gyümölcsfát. Az igénylést e-mailen keresz-
tül, a 2020. október 1-jéig adhatták le a program iránt 
érdeklődők. A gyáli víztoronynál, a kiosztás alkalmá-
val – ami október végére, november elejére várható - az 
igénylőknek lehetőségük lesz meghallgatni egy kerté-
szeti szakember tanácsadását is, hogy biztos legyen a 
bőséges termés, és minél nagyobb örömüket leljék újon-
nan beültettet facsemetéjükben.

A gyümölcsfák beszerzésében és a tanácsadásban a 
Gyálligeti Kertészet lesz a segítségükre. 

A gyümölcsfák pontos átadási napjáról értesítik az 
igénylőket, illetve a GYÖSZ – Gyáli Önkéntes Szemétsze-
dők Facebook oldalon is kiírásra kerül.

Miért ültessünk gyümölcsfát a kertbe?

A képviselő-testület legutóbbi ülésén határozott 
arról, hogy az egyesület számára ingyenes hasz-
nálatba adja a Bajcsy Zsilinszky utca 93. szám alat-
ti ingatlant. 

Az ingatlan jelenleg csak részlegesen hasznosított, 
a melléképületben a FEGY tűzoltó autója áll, a fő-
épületet a Gyál Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. és a Családpont. Nagycsalá-
dosok és Kiscsaládosok Egyesülete Gyál tárolásra 
használja. 

Másik ingatlanba költözik a FEGY
Az épület a FEGY védelmi bázisaként üzemel majd, 
és egyben telephelyük és székhelyük is lesz. Ter-
vük, hogy az épületet felújítják, az ügyeleti köz-
pontjukat átköltöztetik ide és felszereléseiket is itt 
tárolják, így a továbbiakban nem kellene szétszór-
tan működniük és ezzel együtt lényegesen növe-
kedhetne szervezettségük, hatékonyságuk. 

Kalmár Róbert, az egyesület elnöke facebook 
posztban köszönte meg a felajánlást, amellyel ha-
talmas lehetőség nyílik meg számukra.

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje:

Szombaton 18.00 órakor 
vasárnap 9.30 órakor. 

A péntek 7.00 órai misén való részvétel a püspöki  
határozat értelmében az idősek és a veszélyezettek  

számára a vasárnapi szentmisén való részvétellel egyenlő. 

November 1., Mindenszentek ünnepe 
November 2., Halottak napja 

További rendelkezésig ez a miserend marad érvényben.

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.

Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

Több éve van Borsod kicsiny falujában, Jákfalván egy 
testvérgyülekezetünk. 2020. augusztusában egy kü-
lönleges tábort szerveztünk az ott élő családok gyer-
mekeinek. Tanulásra hívtuk őket egy héten keresztül. 
Fantasztikus összefogással, Isten támogatásával vált 
lehetővé, hogy több, mint 20 gyermek tölthetett el 
velünk 6 napot ingyen az Égervölgyi Ifjúsági tábor-
ban. Segítőink között a képzett tanárok mellett vég-
zős lelkészek és helyi segítők is részt vettek. Vasárnap 
istentisztelet volt, sok Istent dicsőítő énekkel, mivel a 
helyi Jákfalvi zenekar gazdagította az alkalmat. 

Minden nap tartottunk reggeli tornát, motivációs me-
sét. Délelőttönként 5-6 helyszínen tanulhattak, illet-

Kincses-tábor:  
Nem pénzt vittünk, hanem tudást

ve kézműveskedtek a gyerekek, forgó színpad szerű-
en. Sok gyermek vett részt folyamatos angol, német, 
magyar, történelem, nyelvtan tantárgyból külön órá-
kon. Ezeken kívül folyamatosan végeztünk fejlesztő 
órákat, érzelem fejlesztést, mozgásos fejlesztéseket. 
Lehetett még dobolni, rajzolni, gyöngyöt fűzni, feste-
ni, és fa-munkát végezni. Volt kirándulás, szituációs 
játék, labdajáték és különböző kreatív játékok. 

Egész héten éreztük a helyi szülők támogatását, 
szeretetét és az itthoniak ima hátterét. A támoga-
tók nem csak a táboroztatási költséget biztosították, 
sok ajándékot is tudtunk vinni a gyerekeknek. Kaptak 
gyönyörű fából készült kincsesládát, hátizsákot, Bib-
liai színezőt, Legót és még sorolhatnám.

Csodálatos volt megtapasztalnunk, ahogy Isten vé-
gig fogta a kezünket az első pillanattól kezdve. A tá-
borozáshoz szükséges anyagi hátteret, az eszközö-
ket, a segítőket, mindent elkértünk, és megkaptunk 
Istentől. A tervünk nem csak egy hét tanulás, fejlesz-
tés volt, hanem annak a megszervezése, hogy egy 
éven át segítsük online a gyermekeket tanulásuk-
ban, haladásukban. Öröm, hogy már szeptember kö-
zepére sok tanuló tartotta a kapcsolatot választott 
mentorával. 

Az esős idő ellenére a helyiek és néhány gyáli segítő 
lelkesen gyűjtöttek száraz fát, szinte minden este tá-
bortűz volt, dicsőítő éneklés és beszélgetés. Isten volt 
közöttünk, és érezhettük jelenlétét, szeretetét. Hálá-
san köszönjük minden támogatónak a segítséget.

További információ, és a jövő évi tábort segítő támo-
gatás a Facebook oldalunkon és honlapunkon adha-
tó: www. kincsestabor.hu

Nagyné Pál Tünde

Közérdekű

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint szeptemberben 
4 haláleset és 33 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

09.05.:
- Hodruszky Mátyás és Bán Gabriella (Hodruszkyné Bán Gabriella)

09.11.:
- Barna Csaba és Keller Orsolya Ildikó (Barna Orsolya Ildikó)

- Takács Péter és Földi Mónika (Takácsné Földi Mónika)
- Szász Roland és Tóth Vivien (Szász-Tóth Vivien)

09.12.:
- Fenyvesi Attila és Hegedüs Andrea Ilona (Fenyvesi Andrea Ilona)

- Pelyák Tibor és Mányok Henriette (Pelyák-Mányok Tibor és Pelyák-Mányok Henriette)
- Szász Kristóf Csaba és Trivál Kitti (Szász Kitti)

09.18.:
- Duba János és Horváth Beatrix (Duba Beatrix)

- Klincsek Sándor és Grósz Nikolett Mária (Klincsek-Grósz Nikolett Mária)
- Felvinci Sándor Ferenc és Konchidai Erzsébet Éva (Felvinci Erzsébet Éva)

- Kellner Pál Márk és Vitáris Vivien (Kellner-Vitáris Vivien)

09.19.:
- Kis Ferenc Ádám és Sió Edit

09.26.:
- Somogyi Attila és Reményi Ágnes Ilona

- Dávid Zsolt és Fábián Erika (Dávidné Fábián Erika)
- Kecskeméti Oszkár és Makó Ágnes (Kecskeméti Oszkárné)
- Ulmer Zoltán és Kucsera Szilvia (Ulmerné Kucsera Szilvia)

- Borgyos Bálint Péter és Prandóczki Mária Erzsébet (Borgyosné Prandóczki Mária Erzsébet)

Anyakönyvi hírek
Közélet ÁllatvédelemVallás Anyakönyv Közbiztonság

Október utolsó vasárnapján, azaz 10. 25-én, 17:00-kor szeretnénk ismét 
összegyűlni, a GYÁLI VÍZTORONYNÁL, hogy idén először, GYÁLON is 
meggyújtsuk a Székelyföld Autonómiáját támogató tüzet, a LÁRMAFÁT 
17:30-kor!

Azt a lármafát ami arra emlékeztet, hogy veszélyben van Székely és Ma-
gyar Nemzetünk és az egész Kárpát-medence, de most nem tatár vagy tö-
rök vész fenyeget!

Ezzel mi, itt az Anyaországban, Gyálon, szeretnénk egy közös emlékezésre, 
imára hívni minden székely és magyar embert.

A program szabadtéri, és még szervezés alatt van. Ha a járványügyi szi-
gorítások érintik, akár lemondásra is kerülhet, ezt most még nem tudjuk 
megmondani.

Várunk mindenkit szeretettel:
Gyáli Erdélyi Székely Kör

DRÁGA SZÉKELY ÉS NEM SZÉKELY BARÁTAINK!

Testület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Közélet Gyereksarok Szabadidő



25www.gyal.hugyáli mi újság24

Nagy Dorottya, gyáli lakos nagyon szereti az állatokat. 
Dorottya 13. születésnapját ünnepelte idén, és fiatal kora 
ellenére azt kérte születésnapjára, hogy vásároljanak a 
Bundás Barát Állatvédő Egyesület védenceinek élelmet. 
Neki az az ajándék, ha adhat!

Dorottya és családja régebb óta segítik egyesületünk 
munkáját. Évekkel ezelőtt a család egy elhagyatott te-
lekről fogadott örökbe rajtunk keresztül egy cicust, majd 
a múlt évben általunk csak Ácsinak hívott makacs, szem-
telen, de szeretetre éhes gyáli kisöreget fogadták csa-
ládjukba, akinek idős gazdái elhunytak. Ácsinak nehéz 
természete miatt nem volt maradása a családban és al-
tatás várt rá. Dorottya, annak ellenére, hogy Ácsi sokszor 
megmakacsolta magát hű társként szerette, megosztot-
ta vele szobáját, fekhelyét, ápolta mikor gyengécske volt 
és hatalmas szívének köszönhetően Ácsi élete utolsó fél 
évét szeretetben, családban tölthette. Ácsi oltási könyve 
alapján 16 éves tacskó keverék volt, halála után se ma-
radt egyedül, mert Dorottya gyönyörű yin yag sírhelyet 
készített neki.  

Dorottya egy különleges kislány, aki nem csupán az álla-
tokhoz fűződő szeretete miatt választotta ezt az ajándé-
kot, hanem mert az állatok és a környezet tisztelete na-
gyon fontos számára. Ilyen fiatalon is követi munkánkat, 
tisztában van vele mi a célunk és hogy milyen fontos szá-
munkra, ha támogatást kapunk. 

Dorottyától kaptunk hipoallergén tápot allergiás vé-
denceink részére, Royal Canin kölyökcica konzervet 
pici cicáinknak, Animonda kölyök cica konzervet és 
jutalomfalatot. 

Köszönjük Dorottya!
Biztosak vagyunk benne, hogy több család él még Gyá-
lon, akik szívesen segítenék és segítik munkánkat, hisz 
idei évben is több gyűjtést szerveztek részünkre gyáli 
óvodák és iskolák. 
Munkánk bármikor megtekinthető személyesen, és nyo-
mon követhető facebook és weboldalunkon, szívesen lá-
tunk önkéntes diákokat és felnőtteket. Adományokat is 
szívesen veszünk, Gyálon át tudjuk venni, érte tudunk 
menni. Szívesen vesszük a nyakörveket, fekhelyeket, 
szállítóboxokat, szobakenneleket, macska -kutya száraz- 
és nedves élelmet, táplálékkiegészítőket, bolha-kullancs 
cseppeket és tablettákat, féreghajtót.

Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó 
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület 
Gyál, telefon: 06-70/205-6552 H-P: 16.30-tól, hétvégén 
8.30-20.00 óráig.

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál 

elnöke

Közérdekű Állatvédelem HirdetésKözélet Vallás Anyakönyv

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENSI ÁLLÁSHIRDETÉS

18. kerületi, 20 éve jól működő magán szakrendelő 
főállásban, határozatlan idejű munkaszerződéssel 
kardiológiai és szemészeti szakasszisztenseket keres!

Elvárásaink:
• Kardiológiai szakasszisztensi képesítés, vagy
• Szemészeti betegellátásban való jártasság, 

OKJ 54-55 végzettség.
• Járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat.
• Jó szervező képesség, csapatszellem.
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Amit kínálunk:
• Átlag feletti bér + szerződésben biztosított 

cafetéria. 
• Járványügyi vészélyhelyzet esetén is változat-

lan juttatások
• Főállású, bejelentett munkaviszony, határozat-

lan idejű munkaszerződés.
• Továbbtanulás támogatása
• Családias, támogató kollektíva. Korszerű, em-

berbarát munkahely.
• Kulturált, színvonalas környezet.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
beketer761@gmail.com e-mail címen.

A POLINVENT KFT.
gyáli székhelyű, már 30 éve sikeresen működő innova� v, speciális műgyantákat fejlesztő, 
gyártó és értékesítő vállalkozás. Cégünk termékeinek több, mint 90%-át exportra termeli, 

és ISO 9001 szerin�  minőségirányítási rendszert működtet. Mind a telephely, 
mind a munkakörnyezet nyuga�  színvonalú. Dinamikusan fejlődő fi atalos csapatunkba 

munkatársat keresünk

VEGYIPARI SZAKMUNKÁS
pozícióba.

Főbb feladatok/munkakör:
• Gyártás, termelés, kiszerelés (műgyanta gyártó üzemben)
• Fizikai, betaníto�  munka, illetve szakmunka
• Művele�  utasítások végrehajtása
• Gépek, berendezések kezelése, kapcsolódó anyagmozgatással
• Laboratóriumi munka
• Időnként részvétel a kutatás-fejlesztési munkákban a vegyészmérnökök irányítása szerint 
Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakmunkás, vegyipari szakközépiskolai vagy vegyésztechnikusi képze� ség
• Hasonló munkakörben szerze�  gyakorlat/tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés
• Munkavédelmi és technológiai előírások betartása
• Megbízhatóság, együ� működés és csapatmunkára való hajlam
• Üzemorvosi vizsgálaton történő megfelelés (cégünk intézi belépéskor)
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Érvényes targoncavezetői engedély
• ADR ismerete
Amit kínálunk:
• Versenyképes fi zetés + 6 hónap munkaviszony után béren kívüli ju� atások (cafeteria)
• Bejelente�  8 órás alkalmazo�   munkaviszony (határozatlan idejű munkaszerződés, 
   3 hónap próbaidő)
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy stabil csapatban
• Egy műszakos, illetve nyújto�  munkarend, szabad hétvégék
• Változatos feladatok, szakmai fejlődési lehetőség
• Utazási költségtérítés
Munkavégzés helye:
• 2360 Gyál (Pest megye), Bánki Donát utca 22.
Jelentkezés módja:
• fényképes önéletrajzzal: anita@polinvent.com
• telefon: +36 30 149 0952

Szülinapi 
ajándék

4 ÓRÁS, RÉSZMUNKAIDŐS ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Raktári fóliázó / csomagoló

Főbb feladatok: 
• áru összecsomagolás • gépi fóliázás

Elvárások:
• érettségi • gyalogkíséretű targonca kezelői vizsga 

• pontos, szabályszerű, megbízható, munkavégzés • csapatmunka
Amit kínálunk: 

• versenyképes � zetés • határozatlan idejű munkaszerződés
• AON legjobb munkahely (2015-2018)

Munkavégzés helye:
• B. Braun GYÁLI raktár (M5 Üzleti Park)

Magyar nyelvű fényképes, szakmai önéletrajzát 
az alábbi email címre várjuk: adrienn.dekany@bbraun.com

www.bbraun.hu
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2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• komplett szemüveg
 már 9 900 Ft-tól

• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

• Infl ecto és NanoVista keretekbe 
 a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*

*Raktári tartományon belül 

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szere-
lést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseré-
jét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez 
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, 
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfel-
mérés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Nagytakarítást, ablaktisztítást, piperetisztítást vál-
lalok. Tel.: 06-70/533-6979.

Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem, 
hogy segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné 
Éva mentálhigiénés szakember. 06-20/564-0606. 

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

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivi-
telezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felül-
vizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepíté-
se, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.

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

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás 
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. 
Tel.: 06-70/933-8181.

Apróhirdetés

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

Közérdekű Hirdetés HirdetésKözélet Vallás AnyakönyvTestület Fejlesztés MűvészetInterjú TestületInterjúKözérdekű Gyereksarok SzabadidőKözélet



Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzatának nevében tisztelettel meghívom 
Önt/szervezetét az 1956-os forradalom és szabadságharc 

64. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségre.

Időpont: 2020. október 23. 17.00 óra
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

A rendhagyó megemlékezés programja:
17.00 gyülekező a közösségi ház előtt, majd fáklyás felvonulás a templomtérre, 

ahol Nagy József Elek alpolgármester mond beszédet.
Ezt követően koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Az ünnepi műsor közreműködője: Kurkó József Kristóf színművész.

Pápai Mihály
polgármester


