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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
Déryné non-stop Gyógyszertár
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Gyógyszertár
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
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 közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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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.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

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.: 1818
Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
és Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 10:30 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/544-100
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák
bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége: Tel.: 06-70/334-6094
Hétfőtől – Péntekig 7:30 - 15:30

Nyári igazgatási szünet
a polgármesteri hivatalban

A pedagógusokat köszöntöttük
Június 2-án tartotta Gyál Város Önkormányzata pedagógusnapi ünnepségét az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár Színháztermében.
Az eseményen, amelyen minden évben a város pedagógusait és a pedagógiai munkát segítőket ünnepeljük, ez
alkalommal Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella, a Monori
Tankerületi Központ szakmai vezetője, szakmai igazgatóhelyettese köszöntötte a meghívottakat, majd az önkormányzat nevében Nagy József Elek alpolgármester köszönte
meg a jelenlévőknek egész éves kitartó munkájukat.

A Gyáli Köznevelésért Díjat minden évben a városi pedagógusnapi ünnepség keretében adják át, így volt ez idén
is, Pápai Mihály polgármester és Lendvay-Kiss Anita az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke Bodó Erzsébetnek, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola pedagógusának
és Dr. Arányiné Mócsán Máriának, a Gyáli Tátika Óvoda
logopédusának adták át a kitüntetéseket (méltatásukat
lapunk követlező számában olvashatják). Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!
Végül a Spirit Színház Éjjel az Orfeumban című előadását tekinthette meg a közönség.

Gyáli Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az
alábbi időpontokban a Gyáli Polgármesteri Hivatal zárva tart:
2022. július 1. Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap
2022. július 18. napjától – 2022. július 29. nyári igazgatási szünet
(10 munkanap).
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Mi újság a tanuszodában?
Csaknem öt éves városunk egyik büszkesége a Gyáli Járási
Tanuszoda, amely jócskán érintett volt a pandémia megfékezésére hozott korlátozásokban. Mára visszatért az élet az intézménybe, néhány szabály azonban még emlékeztet minket a világjárványra. Interjúnkban Villási-Molnár Viktóriát, az
üzemeltető Nemzeti Sportközpontok Tanuszoda Üzemeltetési Osztály vezetőjét kérdeztük.

Átvették a támogatásokat a civilés sportszervezetek vezetői
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Ahogy arról korábbi számunkban
beszámoltunk, az önkormányzata az idei évben is támogatja a településen tevékenykedő civil- és
sportszervezeteket, ezzel is segítve
a helyi sportélet és civil közösségek
működését.

A támogatásokat Nagy József Elek
alpolgármester, Lendvay-Kiss Anita
az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, valamint Vinnai Tibor az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke május 17-én a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében adta át.

Idén először rendeztek átadó ünnepséget, amelyen a pályázaton nyertes
szervezetek, sportolók személyesen
vehették át a támogatásokat, egy
jelképes emléklap formájában.

Ahogy azt korábban írtuk, a sporttámogatás összege idén 10 millió
forint volt, míg a civil szervezeteknek 6 millió forintot osztott szét az
önkormányzat.

gyáli mi újság

- A pandémia után milyen intézkedések maradtak meg, jelenleg milyen feltételekkel lehet látogatni
az uszodát a lakosoknak?
- A Nemzeti Sportközpontok által üzemeltetett Tanuszodák – így
a gyáli létesítmény is – a Magyarország Kormánya által veszélyhelyzettel, illetve pandémiával kapcsolatban hozott Kormányhatározatoknak
megfelelően működnek. Összhangban „A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.)
Kormányrendelettel”, az uszodában
kihelyezésre került az aktuális Házirend-kiegészítés, mely szerint továbbra is javasolt a védőtávolság
betartása, és a megbetegedések elkerülése érdekében a maszk használata, azonban ez már nem kötelezvény. Az uszoda lázas vagy beteg
állapotban továbbra sem látogatható. A megelőzés érdekében a létesítményben kiemelten figyelnek a
higiéniás, fertőtlenítési előírások betartására és betartatására.

www.gyal.hu

- Milyen kihasználtsággal működik az uszoda, gondolva itt a gyerekek úszásoktatására, a délutáni
sport célú kihasználtságra, illetve
a lakosság részéről milyen igény
mutatkozik?
- A Gyáli Járási Tanuszoda jó kihasználtsággal működik. Az iskolai
időszakban 08:00-16:00 óráig az illetékes tankerület által delegált intézmények diákjai mellett egyéb
közoktatási és köznevelési intézmények résztvevői használják a medencéket. A délutáni időszakban
egyesületek résztvevői, illetve változatos sportágak képviselői sportolnak szervezett foglalkozások
keretében az uszodában. A Nemzeti Sportközpontok a létesítmény
fő feladatellátása mellett lehetőséget teremt a szabadidő egészséges eltöltésére a lakosság részére
is. Ezért az iskolai időszakon kívül
eső nyitvatartási időben az úszómedence két pályája áll rendelkezésre a lakosoknak a kikapcsolódásra, aktív pihenésre.

- A délutáni sport célú foglalkozások és pályabérlések milyen
sportágakra,
tevékenységekre
irányulnak?
- Túlnyomó részt az úszásoktatás
és úszás edzés jellemző, azonban a
szinkronúszás, a vízilabda, a triatlon, de az aquafitness is képviselteti
magát az uszodában.
- Milyen tapasztalatok vannak a
közel egy éve átadott szaunával
kapcsolatosan?
- A vendégek szeretik, a szauna kihasználtsága magas a lakosság által
látogatható időben.
- Milyen tapasztalatok vannak az
uszoda udvarán kialakított kültéri
fitneszparkkal kapcsolatban?
- A fitneszpark komplexebbé tette a
szolgáltatási kört, bővítette a sportolási lehetőségeket. A lakosság szereti, kialakulóban van egy törzsvendégkör, mely rendszeresíti a park
látogatását. A kedvezőbb időjárásnak köszönhetően – és egyébként
is – délután és hétvégén nagyobb a
park kihasználtsága. Fiataltól az idősebb korosztályig sokan megfordulnak itt.
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Rövid hírek a testület döntéseiről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május
26-án tartotta meg az összesen huszonegy napirendi témával kapcsolatos ülését.
Az ülés elején a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt
fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A városvezetők a további fontosabb
döntéseket hozták az ülésen:
Elfogadták a 2021. évi zárszámadási rendeletet
Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 87 §.-a szerint „a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok
szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható
módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást
(továbbiakban: zárszámadás) kell
készíteni.”
Törvényi kötelezettségnek eleget
téve, több, mint 6,5 milliárd Ft bevétellel és több, mint 4,1 milliárd Ft kiadással fogadta el az önkormányzat
a 2021. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet. Gyál Város
Önkormányzata úgy döntött, hogy
az intézményeknél keletkezett maradvány összegét nem vonja el, azt
az intézményeknél hagyja.
Elfogadták a Tűzoltóság 2020, 2021.
évi beszámolóját
Gyál város esetében a tűzvédelmi feladatok ellátása a Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségéhez tartozó XX. kerüle-
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ti Hivatásos Tűzoltósággal és a gyáli önkéntes tűzoltósággal közösen
történik.
2020. évében összesen 1 168 riasztás volt működési területen kívül és
belül, 404 tűzesethez és 478 műszaki mentéshez történt kivonulás.
2021. évében összesen 807 riasztás
volt működési területen kívül és belül, 155 tűzesethez és 384 műszaki
mentéshez történt kivonulás.
Elfogadták Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS) 2021-2027 és a Gyál Top
Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP) 2021-2027
A képviselő-testület a 144/2021.
(VI.24.) számú és a 171/2021.(IX.30.)
számú határozataiban döntött arról, hogy elkészíti az FVS-t és TVP-t,
mely dokumentumok a 2021-2027.
évi Európai Uniós költségvetési ciklus helyi fejlesztési elképzeléseinek alapját jelentik. (Az elfogadott
dokumentumok megtekinthetők a
www.gyal.hu weboldalon.)
Elfogadták Gyál Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi Átfogó
Értékelését
Új utcaelnevezésekről döntöttek,
így a gyáli 4266/4 hrsz.-ú „kivett
út”-at Állomás utcának, a gyáli 038
hrsz.-ú „kivett út”-at Kökény utcának, a gyáli 07/31 hrsz.-ú „kivett
út”-at Rét utcának, a gyáli 037/62
hrsz.-ú „kivett út”-at Galagonya utcának, a gyáli 0132/10 hrsz.-ú „kivett út”-at Juhar utcának, a gyáli
7505 hrsz.-ú „kivett út”-at Híd utcának nevezték el, míg a gyáli 6659
hrsz.-ú „kivett közterület”-et Búzavirág utcának nevezték át 2022. július 1-től.

Döntöttek a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban
Az önkormányzat számára kiemelt
jelentőségű a szakellátások és az
orvosok helyben tartása, a jó minőségű egészségügyi ellátás biztosítása. A városvezetés határozott
véleménye, hogy a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, a magas szintű járóbeteg szakellátás biztosításával a fekvőbeteg ellátás egy része
kiváltható, vagyis a magas színvonalú járóbeteg szakellátás nyújtásával
a települési polgárok nem kerülnek
olyan helyzetbe, hogy fekvőbeteg
ellátásra szoruljanak.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a helyi egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg
szakellátás fejlesztése és szolgáltatási színvonala emelése mellett,
és továbbra is fontosnak tartja a
járóbeteg szakorvosi órák számának biztosítását, továbbá egyet ért
azzal, hogy Gyál Város Önkormányzata a járóbeteg szakellátást a következőkben saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye, a Városi
Egészségügyi Központ útján biztosítsa. Ezzel egyidejűleg a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 2004. szeptember 30.
napján kötött, 2005. április 1. napjától hatályos szakrendelések nyújtására vonatkozó megbízási szerződés
(egészségügyi ellátási szerződés)
megszüntetésére vonatkozó lépéseket megteszi.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a
www.gyal.hu oldalon.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. június 30-án
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.
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Szabadidős játékok a Millenniumi parkban
A korábbi évekhez hasonlóan, idén
is szabadidős játékokat vásárolt az
önkormányzat a Millenniumi parkba, hogy az oda látogatók még vidámabban tölthessék szabadidejüket.
A dobozban különféle társas labdajátékok, tollaslabda szett, frizbi,
ugráló kötelek, teniszütők, labdák
találhatók.
Pápai Mihály közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt a lakosokkal, egyben arra kérte őket, hogy
vigyázzanak az eszközökre, használat után helyezzék vissza a helyükre,
hogy minél több ideig lehessen általuk örömteli a parkban eltöltött idő!

Új köztéri mosdók a játszótereknél
Arra kérünk mindenkit, hogy használatuk során ügyeljünk a tisztaságukra, őrizzük meg jó állapotukat,
hogy minél tovább szolgálhassák az
itt élőket. A nyilvános mosdók elhelyezésénél továbbá az is szempont
volt, hogy a városban elhelyezett
számos térfigyelő kamerák rálássanak, ezzel is biztosítva az illemhelyek biztonságát.
Májustól használható a tanuszoda
melletti játszótérhez, valamint az
Árpád téri játszótérhez telepített
mosdó és hamarosan a Kálvin téri
óriáshomokozó mellett is átadnak
egy köztéri illemhelyet.
A városvezetés célja, hogy az itt
élők kényelmét szem előtt tartva
meghallgassa a lakosok igényeit és
lehetőségeihez mérten eleget tegyen a kéréseknek. Ezért a testület
megszavazta, hogy a város nagyobb
játszótereire olyan mosdókat helyezzenek el, amelyeket igénybe vehetnek a játszóteret látogató gyermekek
és szüleik. Mivel az illemhelyek utólagosan lettek a játszóterekre helyezve, így a költséghatékonyság mellett

www.gyal.hu

szempont volt a könnyű telepíthetőség és fenntartható üzemeltetés is.
A most átadott nyilvános vécék
6,8 millió forintba kerültek, a város
szennyvízhálózatára vannak csatlakoztatva és kézmosási lehetőség
is van bennük.

Városunkban a millenniumi parkban
található játszótér mellett már több
éve működik közterületi mosdó, valamint a két új parkban (Víztorony
melletti és Bartók iskola mögötti) is
kialakításra kerülnek majd mindenki
által használható illemhelyek és pelenkázó helyiségek.

30 éves születésnapját ünnepelte
az Eisberg Magyarország Kft.
A születésnapi összejövetelen tiszteletét tette Jean-François Paroz, Svájc
magyarországi nagykövete is, de vajon hogyan kapcsolódik az Esiberg
Magyarország Kft. Svájchoz?
Talán kevesen tudják, de az Eisberg
vállalatcsoport története több mint
negyven évvel ezelőtt kezdődött
egy svájci családi földműves üzemmel, amelyből napjainkra Európa
egyik vezető vállalata lett, Közép- és
Kelet-Európában első a konyhakész
saláták előállítása terén.

Településünk egyik legjelentősebb vállalkozása 1992-ben
kezdte meg tevékenységét Gyálon. 200 fő dolgozik a 3 000
m2-es gyáli üzemben, ahol profi osztályozó-, mosó-, szárítóés csomagolóberendezésekkel állítják elő a konyhakész csomagolt salátákat szigorú minőségbiztosítási kontroll mellett.
A vállalkozás május 26-án tartotta
születésnapi összejövetelét, amelyen
meghívott vendégként részt vett Pápai Mihály polgármester is, aki a színpadon adta át Gazsi Zoltán ügyvezető
igazgatónak Gyál Város Önkormányzatának ajándékát, egy dísztárgyat,
valamint egy emléklapot.
Az Eisberg Magyarország Kft. és
Gyál Város Önkormányzata mindig
partneri viszonyt ápolt. Azon túl,
hogy sok gyáli lakosnak biztosít álláslehetőséget, a vállalat számos helyi rendezvénynek és intézménynek
nyújtott támogatást az elmúlt 30
évben.
„A frissesség művészet – talán ez
a szlogenünk írja le legjobban az
Eisberg mindennapjait. A természet szeszélyes, évről évre újabb,
egyre növekvő kihívásokkal szembesíti profi nyersanyag-beszállítóinkat is. Szigorú minőségbiztosítá-
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si követelményeink, a rendelkezésre
álló modern technológia és motivált
csapatunk összhangjával azonban
biztosítani tudjuk vevőink számára a
megszokott kiváló minőségű, ropogós salátákat az év minden napján.
Motiváció terén Csíkszentmihályi
Mihály elveit vallom: dolgozni jó.
A cég minden munkatársa a feladatköréhez szükséges nagyfokú
tudással és nagyszerű készségekkel rendelkezik, ez azonban nem
azt jelenti, hogy nem kell új kihívásokkal szembenézniük. Ezek kezelését a cég vezetése folyamatos
képzésekkel segíti, aminek köszönhetően megmarad a munka jó értelemben vett izgalma, ugyanakkor negatív stressz nélkül oldhatók
meg a komplex feladatok is. A fenntarthatóságra törekszünk, minden
területen.” - ezekkel a gondolatokkal mutatja be Gazsi Zoltán az általa vezetett vállalkozást.

Rendhagyó osztályfőnöki óra
a nyolcadikosoknak
Tizenkét éve tart Pápai Mihály polgármester rendhagyó osztályfőnöki órát a város általános iskoláiban a nyolcadik évfolyamos osztályoknak.

Jean-François Paroz
és Pápai Mihály
Ennek a cégcsoportnak a leányvállalata, az 1992-ben alakult Eisberg
Hungary Kft. A cég a kezdetektől
piacvezető szerepet töltött és tölt
be a konyhakész saláták hazai piacán, emellett kiemelkedő szereplő a dresszingek tekintetében is.
Magyarországon elsőként vezette be a tartósítószer nélküli salátaönteteket, és folyamatosan bővíti széles kínálatát konyhakész
salátatálakkal, szezonális salátakeverékekkel és grill zöldségtálakkal. Az Eisberg cégcsoport – 2016
óta a svájci Bell Food Group részeként – közel 1 400 munkatársat foglalkoztat Svájcban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában
és Spanyolországban.

gyáli mi újság

A városvezető a tanév végéhez közeledve látogat el a végzős diákokhoz és egy rövid előadásban mutatja be a város múltját, a hivatal
felépítését és működését, beszél a
jövőbeni tervekről, majd az óra legnagyobb részében igyekszik felhívni a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, az alkohol és
a drogfogyasztás következményeire, és egy pár perces oktatófilmet
is levetít, amely üzenete túlmutat a
becsatolatlan biztonsági öv tragikus
következményein.
„A legtöbb diák nyolcadik után elhagyja azt a várost, ahova addig
óvodába és iskolába járt, és másik településen kezdi meg középiskolai tanulmányait. A középiskola
négy éve alatt válnak gyermekből
felnőtté, így kétségkívül meghatározó időszak ez mindannyiuk életében, amikor kinyílik számukra a
világ, új embereket ismernek meg,
új élményekkel lesznek gazdagab-

www.gyal.hu

bak, de ezzel együtt új veszélyekkel és egy új fogalommal is meg
kell ismerkedniük, ez pedig a felelősség. Nem csupán önmagukért
kell felelősséget vállalniuk, de a
barátaikért, társaikért is” – mondta
Pápai Mihály polgármester.
A polgármester legfőbb célja, hogy
hasznos tanácsokkal lássa el a gyerekeket, miközben saját életéből
merített példákkal mutat rá többek
közt arra, milyen fontos, hogy gyerekként betartsák a szülőknek tett
ígéretet, miszerint mindig a megbeszélt időpontra érjenek haza, rávilágít, hogy mit éreznek a szülők,
ha akár csak 5 perccel is később ér
haza gyermekük. Felhívja továbbá a
figyelmet azokra a veszélyekre, amik
a szórakozóhelyeken leselkednek a
fiatalokra. Mint azt mindig kihangsúlyozza, nem elrettenteni szeretné a
gyerekeket az élettől, ezekkel a történetekkel csupán óvatosságra inti
őket.

Búcsúzásképpen mindenkinek átadja azt a csomagot, amelyet Gyál
Város Önkormányzata a Gyáli Középiskolás Program keretében ajándékoz nekik. Minden hátizsák tartalmaz egy biciklilámpa szettet, egy
kulacsot, Gyál címerét ábrázoló kitűzőt, illetve egy 16 Gb kapacitású
pendrive-ot.
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Sokminden változott Gyálon az
elmúlt 25 évben, de Irénke néni pont
ugyanolyan, mint régen volt
Kovalik Józsefnével, nyugalmazott intézményvezetővel,
városunk díszpolgárával beszélgettünk Gyál várossá avatásának idei jubileumi évfordulójáról.
Irénke néni nevéhez köthető - többek között - a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola
elindítása, amely munkásságáért 2015-ben Gyál Díszpolgára Címet adományozott
részére a városvezetés. Irénke néni 1967-ben költözött
Pestszentimréről Gyálra, több
mint 50 éve követi nyomon a
város fejlődését, illetve munkássága révén alakítja is azt.

séges lelki, szellemi és fizikai állapotú gyermekek nevelkedhettek.
Az 1990-es évek elején részt vettem
a Gyáli Napok Rendezvénysorozat
Szervező Bizottságában. Ez is egy
mérföldkő volt a város életében, hiszen ekkor még nem volt közösségi házunk, ahol a kultúra kimagasló
szerepet kapott volna. Ez a rendezvény volt az első, amely igazán teret
engedett a közművelődésnek.
Amire azonban a legbüszkébb vagyok, az a Bartók iskola épületében a zeneiskola beindítása. Sikerült
megoldanunk, hogy az intézményben önállóan működhessen a zeneoktatás és ez a mai napig így van.
Milyennek látta Gyált a várossá
avatás előtt?
Egy hatalmas falunak láttam. A 60as években az első benyomásaim
egyike az volt, hogy nincsenek nagymamák. A tanítványaim szülei fiatalok voltak, a nagyszülők nem jöttek
fel a gyerekeikkel. Rengeteg fiatal
volt. Mára már ez nincs így. Azok a
fiatalok mára nagyszülők, akik családjai szintén itt élnek.

Akkoriban nagyon sokat gyalogoltam. Egyetlen buszjárat volt és az
csak a Kőrösi úton közlekedett. Járda igen kevés helyen volt. Ha nem
csalnak az emlékeim, akkor a Kőrösi út és az Ady Endre utca volt csupán aszfaltozott. A mellékutcák földesek voltak. Kezdő pedagógusként
családokat látogattam, úttalan utakon, nehéz terep volt. Mára ez is
megváltozott. Több buszjárat van,
több járda, illetve az összes utcánk
aszfaltozott.
Milyennek látja ma Gyált? Ilyennek
képzelte 25 évvel ezelőtt?
Ég és föld. Új létesítmények, a parkok, a közlekedés, az infrastruktúra. Ez ma furcsán hangzik, de
emlékszem, amikor a 2-es számú
iskolában igazgató voltam, nem
volt telefon az iskolában, pedig
500 gyermek járt az intézménybe.
Ha telefonhívást kellett indítani, akkor el kellett jutnom a Rákóczi iskolába, ahonnan hívtam a postát, onnan kapcsolták az illetékest.
Így visszagondolva hatalmas szerencse, hogy nem adódott egyszer
sem vészhelyzet, amiért azonnal
kellett volna mentőt hívni.

Ahányszor jövök haza busszal, mindig gyönyörködöm a Millenniumi
Parkban, a mozdonyban. Mindenben. Szeretek itt élni, nem bántam
meg, hogy ide költöztem anno.
Hogy van Irénke néni? Hogyan éli
meg a nyugdíjas napokat?
Igyekszem tevékenyen tölteni a mindennapjaimat. Szeretem a kertemet.
70 éve könyvtártag vagyok, szeretek olvasni, imádom a Sudokut.
Az unokáim már kinőttek a szárnyaim alól, így velük már nem tudok an�nyi időt tölteni. Dolgoznak, tanulnak.
Jelenleg egy könyvet lektorálok, ezzel sok időt töltök, de nagyon szívesen teszem. Tagja vagyok a Solymári
Béla Nyugdíjas Pedagógus Klubnak
és a Helyi Értéktár Bizottságnak.
Unatkozni nem tudok.
Mit üzen a város lakóinak?
Ismerjék meg a város múltját, hogy
lássák, milyen erőfeszítések kellettek
ahhoz, hogy Gyál pusztából Gyál város lehessen! Vigyázzanak a városra!
Legyenek rá büszkék és amink lett az
elmúlt 25 évben, azt becsüljék meg!

Ha visszaemlékezik 1997-re, hogyan élte meg a várossá avatást?
Boldog voltam és büszke. Akkor már
30 esztendeje Gyálon éltem. Pontosan tudom, honnan indult a település. Bíztam benne, hogy egyszer
rangja lesz Gyálnak és így is lett.
Pedagógusként, illetve az iskola
beindításának szerepvállalójaként
Önnek is része volt abban, hogy
ehhez a mérföldkőhöz elérkezhetett Gyál. Mit gondol erről?
Köszönöm, ha így látja. Neveltem,
tanítottam az ifjúságot, amit nagyon
szerettem. Az Erdősor utcai iskolát 1984-ben, a Bartók utcai általános iskolát 1988-ban indítottam el
az útján. Nem volt könnyű feladat,
de igyekeztem mindent megtenni
annak érdekében, hogy olyan színvonalú oktatás valósulhasson meg
Gyálon, amelynek keretében egész-
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Kovalik Józsefné Irénke néni, Pokorni Zoltán, Gyimesi István és Szüts Szabó Istvánné, Anni néni,
2000. augusztus 20-án, a Templom téren, a Millinniumi zászló átadásán.
A kép érdekessége, hogy Pokorni Zoltán kivételével, ma már mindannyian városunk díszpolgárai.

www.gyal.hu
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Kapocs Komplex Mintaprogram:
A fogyatékossággal élők hasznos és értékteremtő tagjai a közösségnek

Agárdi Szilvia látássérült énekesnő
koncertje Gyálon
Varázslatos hang, kitűnő hangulat, remek közönség –
így foglalható össze Agárdi Szilvia látássérült énekesnő
gyáli koncertje, amelyet a Civilút Alapítvány a Kapocs
Komplex Mintaprogram keretében szervezett meg Gyálon,
május 4-én.
A kapocs egy egyszerű eszköz, mégis hatalmas erővel bír. Összeköt, köteléket, kapcsolatot teremt. Ugyanúgy ahogyan a Kapocs Komplex
Mintaprogram is, amelyet a Civilút Alapítvány indított el Gyálon, az
önkormányzattal együttműködve.
A program célja, hogy összekapcsolja a közösség tagjait, erősítse az
integrációt és a fogyatékossággal
élők elfogadását.
- A fogyatékossággal élők hasznos
és értékteremtő tagjai a közösségnek. Ezt mutatjuk meg a Kapocs
Komplex Mintaprogramban, amelyet Gyálon is elindítottunk – mondta Vizvári Csilla, az Alapítvány projektvezetője. Hozzátette: a program
keretében szemléletformáló előadásokat és rendezvényeket szerveznek
az önkormányzattal közösen.
Ilyen rendezvény volt Agárdi Szilvia májusi koncertje is, amelyet az
Arany János Közössági Ház és Városi
Könyvtárban tartottak meg. Szilvia
születése óta látássérült. Bal szemének teljes vaksága mellett a jobb
szemének volt látásmaradványa,
mára ezt is elveszítette. Mégis sikeres, teljesértékű életet él. Modellként
dolgozik, esélyegyenlőségi aktivistaként előadásokat tart és koncertezik.
„Elfogadtam önmagam, a hozzám
közel állók is elfogadtak, és azon
dolgozom, hogy mások is teljes

12

értékű emberként kezeljenek.” –
mondta egy interjúban.
Mint arról már beszámoltunk, tavaly
a Civilút Alapítvány a DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Egyesületével közösen nagy sikerű előadást
tartott óvodapedagógusoknak a beszédhibákról és a beszédzavarokról.

Bemutatjuk a Civilút
Alapítványt
A Civilút küldetése, hogy felhívja a
figyelmet az egyéni és társadalmi
felelősségvállalás fontosságára az
élet minden területén. Programjaikkal a fogyatékossággal, nehezítettséggel élőket és a szenior korosztályt segítik.
- Az aktív és független időskor
kialakítását támogatja az Odaadó Programunk, amelynek alapja a saját fejlesztésű www.odaado.
hu weboldal. A célja, hogy az online térben is segítse az időseket
– mondta el Vizvári Csilla. Ezt szolgálja a szolgáltatáskeresési funkció:
a szenior korosztály a digitális technológia felhasználásával egyszerűen
megtalálhatja azokat a vállalkozókat
vagy cégeket, amelyek odaadással
fordulnak az idősek felé. - Az Odaadó Program nemcsak az időseket,
de a helyi vállalkozókat is segíti,

gyáli mi újság

bemutatja a példaadó hozzáállást
– emelte ki az alapítvány munkatársa. Ráadásul – tette hozzá - a portál az idősebb korosztály számára
is teret ad szakértelmük és szolgáltatásaik felajánlására, akár
ellenszolgaáltatásért vagy önkéntesként ellenszolgáltatás nélkül.
Az odaado.hu weboldal szolgáltatási közül kiemelte még a Tudástár rovatot, ahol az idősek számára fontos,
az egészséges életvezetést támogató hiteles információk, cikkek találhatók. Az oldalon elérhetőek még a Civilút Szenior Akadémia előadásai is.
Az időseket érintő témákról Dr. Jászberényi József főiskolai tanár, gerontológiai kutató, a Civil út Alapítvány
Odaadó Programjának támogató
szakértője beszél a videókban.
- Másik nagy programunk a cukorbetegeket segítő Szeretettől
Édes Főzősuli. Itt arra helyezzük a
hangsúlyt, hogy a videókban gyakorlati tanácsokat adjunk és megmutassuk, hogy az egészséges táplálkozás lehet szerethető, az ételek
könnyen beszerezhető alapanyagokból, egyszerűen elkészíthetők.
A Szeretettől Édes Főzősuli eddigi adásai megtekinthetők az Alapítvány honlapján, a www.cilvilut.
hu oldalon. Sőt, aki kéri, annak elküldjük a receptekből összeállított Főzősuli Kisokost is – emelte ki
Vizvári Csilla.
A Civilút alapítványról és további
programjairól itt olvashatnak:
• www.civilut.hu
• facebook.com/civilutalapitvany
• instagram.com/civilut2020/

www.gyal.hu

Júniusban hétvégén is intézhetőek
a lejárt személyi okmányok
Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest megye valamennyi kormányablaka,
vidéken pedig több mint 120 kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra
között; pünkösdvasárnap kivételével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány,
vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni.
Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra
A várakozással és ügyintézéssel együtt átlagosan 30-60 perc alatt
elintézhető az okmánycsere. Nincs szükség előzetes időpontfoglalásra; akkor is érdemes felkeresni a kormányablakot – akár hétköznap,
akár hétvégén –, ha a foglalható időpontok már beteltek.

A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhető
Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha a háziorvos
kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.
Június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége lejár. A határidő közeledtével egyre többen keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítjük azok kapacitását. A hétvégi nyitvatartással
június végéig 500 ezerrel több ügyfelet tudunk kiszolgálni.
Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra okmányai megújítását, hiszen ezek a mindennapi élet számos területén – például banki ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor – elengedhetetlenül fontosak!
(Miniszterelnökség)
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Kerti munkák

Parkolási szabályok

Gyálon nincs helyi „csendrendelet”, nincs szabályozva a vasárnapi fűnyírás vagy épp a felújítással járó kerti munka elvégzése, hiszen mai rohanó
világunkban sokan örülnek, ha a vasárnapjuk szabad, s ekkor eleget tudnak tenni a ház körüli teendők adta kötelezettségeinek. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy nekikezdhetünk a pázsit nyírásának hajnali 6-kor, vagy épp még este 8 után
is kopácsolhatunk, fúrhatunk. Naptól, napszaktól
függetlenül mindig tartózkodni kell az indokolatlan zajkeltéstől! A jószomszédi viszony megőrzése érdekében – ha mindenképp kitolódik a kerti munka vagy az éppen zajló építési munkálatok
végzése az esti órákra – érdemes megegyezni a
környezetünkben élőkkel és egy kis kompromis�szumot kötni.

Sokszor előfordul, hogy az utcában lakók parkolónak használják a közterületet, holott a szabályok
világosak és egyértelműek. A KRESZ pontosan
szabályozza, hogy nem parkolunk az ingatlanok
bejárata előtt úgy, hogy ezzel akadályozzuk a ki- és
behajtást, és nem akadályozhatjuk autónkkal az útkereszteződések beláthatóságát sem, ezen túlmenően pedig mindenképpen be kell tartani a táblák
jelezte szabályokat.

Ha szól a zene…

A kertvárosi együttélés írott és
íratlan szabályai, avagy hogyan
éljünk együtt békességben?
A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget ad a településeknek arra, hogy maguk szabályozzák a közösségi együttélés alapvető szabályait,
így Gyál város képviselő-testülete is megalkotta a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásáról szóló 18/2013.(XI.05.) számú rendeletét. A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a
lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.
Az együttélés sokszor nem egyszerű, hiszen mindnyájunknak máshol van a tűréshatára, de az alábbi
viselkedési szabályok betartásával sokat tehetünk
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azért, hogy ne kergessük őrületbe szomszédainkat,
és bosszúból ők se minket.
Néha nehéz eldönteni, hogy meddig is mehetünk
el: vajon lazábbak vagyunk-e elvárások terén, mint
a környezetünkben élők, vagy szigorúbbak? Men�nyivel? Erre a kérdésre a konkrét választ persze
csak a közvetlen szomszédaink fogják tudni megmondani, ám mivel egy lakóközösségben jellemzően két családnál többnek kell összehangolni az
igényeit, jó, ha megismerünk és betartunk néhány
általános szabályt a békés együttélés érdekében.
Azonban azt se árt tudni, ha a probléma már jelen
van, és sajnos nem használ a kommunikáció, akkor
melyik hatósághoz fordulhatunk megoldásért.

gyáli mi újság

Fontos tudnivaló még, hogy gépjárművünk parkolásának céljából sem temethetjük be a szikkasztó
árkokat, nem végezhetünk építési-, bontási munkálatokat közterületen a terület tulajdonosának,
azaz az önkormányzatnak a hozzájárulása nélkül,
s nem zárhatjuk le saját használat céljából a közterületet (nem helyezhetünk ki kerítést, termésköveket, vasrudakat).

Minden család életében adódik olyan esemény,
melyet családi körben, otthonában, kertjében kívánnak méltó módon megünnepelni. Javasolt és
célszerű ilyen események megrendezése előtt a
szomszédokat tájékoztatni, s megkérni, hogy legyenek kedvesek kivételesen elnézni nekünk,
hogy zenével, tánccal járó családi rendezvényt
szeretnénk tartani. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell figyelemmel lennünk a hangerőre és az időtartamra, különben csendháborítás
szabálysértést valósítunk meg. Az eseti csendháborítás esetén változatlanul a rendőrség köteles
intézkedni a szabálysértővel szemben. A rendőrségnek tehát továbbra is ki kell jönnie, fel kell szólítani a szomszédot a cselekmény befejezésére, s
ha ez nem vezet eredményre, akkor helyszíni bírságot kiszabnia.

A szikkasztó árkok betemetése vagy éppen hiánya
egy másik probléma okozója is lehet, mivel egyegy nagyobb esőzést követően – ami a nyári, őszi
időszakban elég gyakori mostanában – nincs, ami
elvezesse az esővizet, ezzel elárasztva mind a saját, mind a szomszédos ingatlanok telkeit.

Az utca nem kocsma!

Kertvárosi háziállatok

A legtöbben tisztában vagyunk vele, hogy közterületen tilos az alkoholfogyasztás. Kivételek persze
vannak, mint például a vendéglátóhelyek teraszai,
a közterületen engedélyezett alkalmi és ünnepi
rendezvények, valamint az év első és utolsó napja.

Budapestről kiköltözve sokan az abszolút nyugalmat szeretnék élvezni. Se gyerek, se kutya, se kakas, se ló…

Természetesen vannak, akik nem örülnek ennek a
szabályozásnak, azonban be kell látni, hogy senki
nem szeret sörös dobozokkal teli buszmegállóban
várakozni, vagy épp az ingatlan előtti szikkasztóárokból kiszedegetni a röviditalos üvegcséket.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének munkatársai járőrözéseik alkalmával fokozott figyelmet szentelnek a vendéglátóhelyek és
kisboltok környezetének ellenőrzésére, és ha valakit közterületen történő italozáson kapnak, az igazoltatás után rendőrségi feljelentést tesznek.

www.gyal.hu

Sajnálatos módon gyakori, hogy egy-egy sofőr figyelmetlenségből vagy akár önzőségből más ingatlana előtti rendezett közterületen parkol, ezzel elcsúfítva a gondozott zöldfelületet. Fontos,
hogy a gépkocsi tulajdonosok saját ingatlanukon belül vagy saját kapubehajtójukat használva parkoljanak, vagy ha ez épp valamilyen oknál
fogva nem megoldható, mindenképp egyeztessenek a környezetükben élőkkel, megelőzve ezzel a
háborúskodást.

Ez azonban valljuk be, nem megvalósítható. Amikor zavarja valami/valaki az ember nyugalmát,
gyakran előtérbe kerül a birtokvédelem. Több
kúriai döntés született olyan ügyekben, amelyekben a birtokvédelmet kérő fél kérelme kakaskukorékolás vagy épp kutyaugatás ügyében
elutasításra került, hiszen a kakas fajtájából adódóan kukorékol, a kutya meg ugat. Természetesen vannak esetek, amikor a kutya ugatása, vagy
a haszonállatok tartása a szomszédainkat zavarja, ilyenkor lehetőség van az állattartási körülményeinek kivizsgálására, mellyel kapcsolatban
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához
fordulhatnak.
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A kutyasétáltatást illetően fontos tudni, hogy
közterületen kutyát csak pórázon lehet sétáltatni, anélkül szigorúan tilos. Minden állattartó köteles továbbá mindent megtenni azért, hogy
az állat az ingatlanról közterületre, s más magánterületre se tudjon átjutni. Aki ezt megszegi nem csak szabálysértést követ el, de fokozottan veszélyezteti az utcán sétálókat. Mindenki
azt mondja, hogy az ő kutyája nem harap, senkire nem veszélyes. Legyen felelős állattartó!
Ön ismeri egyedül a saját kutyáját.

Az ingatlan előtt is tartsunk rendet
Minden ingatlantulajdonos, vagy használó köteles az ingatlana előtti, az útburkolat széléig tartó területet rendben tartani. Tavasszal és nyáron
a gyomoktól és az allergén növényektől, télen
a járda hó- és síkosságmentesítésről kell és illik
gondoskodni.

Fakivágási, gallyazási munkálatok

Az égetés nem játék! Mellesleg tilos is!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. januártól rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék égetését. A tűzgyújtással kapcsolatos
szabályok megszegése akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is sújtható! Városunkban az FCC
Magyarország Kft. az év elején közzétett és a háztartásokhoz eljuttatott naptárban megjelölt időpontokban szállítja el az ingatlanok elé kihelyezett zöldhulladékot, azonban fontos, hogy az ingatlanonként
elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz
nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kötegelt együttesen értve).
A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket
az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő központjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig
díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben nyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen.
Az efölötti mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik át (ez jelenleg 20,33 Ft/kg +áfa).

Közút, közterület.
Mikor szükséges engedélyt kérni?
Ha a közutat a közútkezelő hozzájárulása nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint vették
igénybe, és az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek
nem felel meg, a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya, mint
közlekedési hatóság a létesítőt annak elbontására vagy átépítésére
kötelezheti.

Gyál Város Önkormányzata, mint a helyi közutak kezelője és
közterületek tulajdonosa nevében, a városunk közterületein végzett építési munkálatokkal összefüggésben a vonatkozó
előírásokról az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:

Helyi önkormányzati rendelet alapján minden ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó
kötelessége
a fák/bokrok megfelelő metszése. Ez azt jelenti,
hogy bár gyönyörű, de elég zavaró, amikor a kerítésen kilógó borostyán vagy épp az ingatlanról
kilógó fák/bokrok ágai zavarják a gyalogosforgalmat, vagy amikor az ingatlan előtti zöldfelületen elhelyezkedő növényzet nyúlik be a közútra vagy a
járda vonalába.

A közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény rendelkezései szerint
a közút felbontásához, annak területén, az alatt, vagy felett építmény,
vagy más létesítmény elhelyezéséhez, útcsatlakozás létesítéséhez,
átépítéséhez, a közút területének
egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének (önkormányzatnak) a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút
kezelője feltételeket írhat elő.

Ugyanígy fontos figyelni arra is, hogy az ingatlanon belül ültetett növényzet növekedési paraméterei, a fafajtára jellemző lombkorona mérete évekkel
később se okozzon problémát szomszédainknak.
Gondoskodjunk az ültetés során az ingatlanhatároktól szükséges távolság megtartásáról, s a növény folyamatos gondozásáról.
Ugyanakkor, ha a közterületen lévő fák ágai belenyúlnak a villamos- vagy távközlési vezetékekbe, lehetőség van arra, hogy ezt a lakosság jelezze az igazgatas@gyal.hu e-mail címen, vagy akár
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t is értesítheti, akik elvégzik/elvégeztetik
a szükséges munkálatokat.
Közterületen álló egészséges, de valamilyen oknál fogva akadályozó, vagy akár veszélyessé vált,
beteg, korhadt fa kivágásához is minden esetben
szükséges a tulajdonos, azaz az önkormányzat
engedélye. Engedély birtokában a fa kivágható,
vagy kérésre az önkormányzat is elvégzi, azonban fontos tudni, hogy minden kivágott fát pótolni kell.

Közútkezelői hozzájárulás szükséges jellemzően:
• kapubehajtó létesítéséhez, meglévő átépítéséhez,
• közműhálózatra történő csatlakozás miatti közút területén végzett építési, bontási
munkálatokhoz,
• szikkasztóárok
megszüntetéséhez, létesítéséhez, meglévő
átépítéséhez,
• fa ültetéséhez, kivágásához.

A szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút kezelőjének/telek tulajdonosának meg kell akadályoznia,
hogy a földútról, vagy magáningatlanról a járművek a szilárd burkolatú
közútra földet, iszapot, követ vagy
egyéb anyagot hordjanak fel.
A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakozás létesítésével összefüggésben okozott
kárért az igénybevevő, illetőleg az
útcsatlakozás létesítője felelős.
Közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A Gyáli Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,
BERUHÁZÁSI MUNKATÁRS
és FŐÉPÍTÉSZI REFERENS munkakörökbe.
Részletek: www.gyal.hu (álláspályázatok); közszolgálati portál
(https://kozigallas.gov.hu). Jelentkezni lehet 2022.06.30-áig.

Mint az élet legtöbb aspektusának, így a közösségi együttélésnek is legfontosabb eleme a megelőzés. Előzzük meg a vitás eseteket, legyünk körültekintőek, figyelmesek, empatikusak és néha-néha
elnézőek szomszédainkkal szemben, mert közösségben élni jó.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Siska Finuccsi

Gubás Gabi gyermekkoncertje

Az Iszkiri zenekar gyermekkonce
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Az ÉSZC Eötvös iskola rendészeti bemutatója

Az APEX Optimista Sportegyesület tájfutó versenye

A Gyáli Arany Néptáncegyüttes

A Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület

3és táncklub bemutatója

A Best Dog Time kutyaiskola bemutatója

A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport

Pörög a Gyáli Szoknya néptáncbemutató

www.gyal.hu
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„Botra fel!” országos program

Mozgással a cukorbetegség ellen
Több millió magyar embert érint
a magas vérnyomás és a cukorbetegség. A civilizációs kórok gyakran összefüggésben állnak, és növelik a súlyosabb, szív- és érrendszeri-,
idegrendszeri- vagy éppen veseés látószervi betegségek megjelenésének kockázatát. A betegségek
szinten tartásának alapköveit a következetes terápia, a tudatos életmódváltás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testmozgás
jelenti.
A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ) és a Magyar Hypertonia Társaság ebben az
évben együtt hívja fel a figyelmet
a népbetegségekre és a sport jótékony hatásaira.

mozgásformáról van szó. Ezt a mozgásformát eredetileg közel 100 éve,
a finn sífutók számára fejlesztették
ki, hogy a szezonon kívül is edzhessenek, az utóbbi években viszont
egyre többen fedezik fel maguknak
ezt a sportot. A nordikozáshoz csupán két speciálisan kialakított sétabotra van szükség, amelyek leveszik
a terhet a térdről és az alsó testrész
ízületeiről, így könnyebbnek érezzük
magunkat, és gondtalanul élvezhetjük a teljes testet igénybe vevő mozgást. A helyesen végzett „séta” az
izomzat 90%-át képes megmozgatni, még olyan izmokat is, amelyről
esetleg nem is tudunk, hogy van.

A mozgás jótékony hatással van a
vércukor- és vérnyomás értékeinkre is. Mindezt bizonyítja az is, hogy
mozgás előtt, majd a mozgás után is
vércukor és vérnyomásmérés értékeket mértünk, s az induláskori mérés eredményekhez képest a séta
utáni visszaméréskor 3 csapattársunk kivételével mindenkinek csökkentek a mért értékei.
A mozgás gyógyszer, éljünk vele!
Lukácsik Györgyné Brigitta
a Cukorbetegek Egyesülete
elnöke

Gazdaság

Oktatás

A helyi Cukorbetegek Egyesülete
keretén belül rendszeresen sportoló nordic walking csoportunk 2022.
május 28-án 9 órai kezdettel csatlakozott az országos programhoz.
A csoport tagjai nagy lelkesedéssel vettek részt a rendezvényen, hiszen már tapasztaljuk, hogy egy
hatékony, mégis kímélő és minden korosztály számára megfelelő

A Gyáli Ipartestület 2022. április 28án tisztújító közgyűlést tartott, amelyen Karikás Pál ügyvezető beszámolt az elmúlt év tevékenyégéről,
valamint Lovas Sándorné a Felügyelő Bizottság elnöke a 2021. évi pénzügyi teljesítésről adott tájékoztatót.
Az ipartestület az előző évi közgyűlés
által elfogadott költségvetés keretén
belül működött, gazdálkodott. Tagjai részt vettek az intézmények nyári
felújítási és karbantartási munkáiban,
valamint a Gyáli Idősek Klubjának
akadálymentesítésében. Értéknövelő beruházásként, saját forrásból a
székházuk tetőtere beépítésre került.

A Gyáli Ipartestület mindig törekedett arra, hogy tagjai tevékenyégük,
munkájuk megbecsüléseként elismerést kapjanak.

gyáli mi újság

Egészség

Kultúra

Helytörténet Paragrafus

Sport

Tisztújító
közgyűlés
a Gyáli
Ipartestületben

Idén is bőven van feladatunk. Célunk között szerepel az energetikai korszerűsítés, napelem felszerelésével és kazáncserével. Sikeres
pályázatok útján részt veszünk a
szakmák népszerűsítésében, valamint Irodánk infrastruktúrájának
fejlesztésében - nyilatkozott Karikás Pál ügyvezető.

Az országos programban 24 magyar város közösen „botozott”.
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25 éves vállalkozásának elismeréseként emléklapot és ezüstgyűrűt
kapott: Baranyi Ferenc, Hidi József,
Jobbágy Éva és Juhász-Dóra Balázs.

FEB tagoknak, majd gratulált az
újonnan megválasztott társadalmi
tisztségviselőknek.

40 éves vállalkozásának elismeréseként emléklapot és aranygyűrűt
kapott: Kelevajda György, Kollarik
Károly és Ludmerszki Béla.
15-20-25-30 éves tagságukért emléklapot vehettek át a Gyáli Ipartestület jubiláló tagjai.
A tisztújító közgyűlés társadalmi tisztségviselőket választott a
2022-2026-os időszakra, amelynek
eredményeként:
Badics Ferencet elnöknek,
Czotter Andrást, Kalmár Róbertet,
Kis Istvánt, Pribék Gábort elnökségi
tagoknak választották.
A Felügyelő-, Ellenőrző- és Etikai Bizottság tagjai: Botlik Zoltán, Juhász
Jácint Zsolt, Lovas Sándorné, Németh Sándor, Orosz András lettek.
A választás után Karikás Pál köszönetet mondott Pribék Gábor leköszönő elnöknek, az elnökségi és

A közgyűlés a 2022-2026-os
időszakra Badics Ferencet választotta elnöknek, aki 1990-óta
vállalkozó, a Gyáli Ipartestület
alapító tagja.
1994-óta elnökségi tagként, az
elmúlt négy évben pedig elnökhelyettesként vett részt az ipartestület életében.
- „Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata az ipartestületi tagság népszerűsítse lesz a
fiatalok körében” - foglalta ös�sze röviden az előtte álló legfontosabb kihívást az új elnök.
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Remek eredményeket értek el ökölvívóink
az Utánpótlás Magyar Kupán!

Veretlenül fejezték be a
szezont a serdülő kézisek

A kiemelt, négynapos, a magyar bajnoksággal egyenrangú pontszerző
versenyen a Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület, 4 fővel képviselte városunkat.

Milyen jövő várhat a srácokra, ha
lelkesedésük továbbra is ilyen lendülettel viszi őket? Szeretnének
profi sportolók lenni?

A négy versenyzőből hárman dobogós helyen végeztek:
U12 korcsoport:
- Cservák Martin (44 kg) - I. hely,
Serdülő korcsoport:
- Oláh Máté Szabolcs (44 kg) - II. hely,
Junior korcsoport:
- Felföldi Zoltán (52 kg) - III. hely.
Cservák Martin ezen felül elhozta a
legeredményesebb U12 versenyzőnek járó különdíjat is!
A fiúk Váry István utánpótlás edzővel és Orosz Dávid vezető edzővel
2022. május 18-21. között került
megrendezésre Csepelen, az ökölvívók Utánpótlás Magyar Kupája.
Ez a rendezvény a régebben diák
olimpiának hívott rendezvényso-

rozat utód versenyének tekinthető, amelyen 12-16 éves korig, vagyis
az U12, serdülő (13-14 éves) és junior
(15-16 éves) korú gyermekek megmérettetésére kerül sor.

Gratulálunk az eredményekhez!
A Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület továbbra is várja 9 éves kortól azokat a lányokat
és fiúkat akik ebben a kihívásokkal teli, egyéni sportban szeretnének eredményeket elérni!

Magyar bajnoki címet szereztek
a gyáli mazsorettek
A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoportból 7 lány vett részt a megmérettetésen, név szerint: Vada Viola
Panna, Dobos Petra, Krizsán Mercédesz, Jász Tamara, Kótai Kinga, Kalász Veronika, Gosztola Fanni.
A versenyzők nagyon ügyesen szerepeltek, senior korcsoportban mix
mini kategóriában 1. helyezettek
lettek.
Május 21. és 22. között Szegeden
rendezték meg a mazsorett-sport
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egyik legnagyobb hazai versenyét, a
22. Magyar Mazsorett Bajnokságot.

Köszönet a felkészítésért a versenycsapat edzőinek: Vada Virágnak és
Varga Áginak.

gyáli mi újság

Az idei szezon utolsó mérkőzése után kijelenthetjük, hogy
a Gyáli BKSE kézilabda szakosztályának serdülő fiú csapata
egyetlen vereség nélkül játszotta végig az idényt, így megnyerve a bajnokságot, ami azt is jelenti a csapat számára,
hogy jövőre egy osztállyal feljebb kerülnek.
Pocsai Rajmundot, a bajnokcsapat edzőjét kérdeztük arról,
hogy sikerült-e elérni a szezon elején kitűzött célt.
Igen, sikerült egész szezonban azt a
kitűzött célt elérni, melyet én és a fiúk
saját magunkkal szemben állítottunk,
hogy nyerjük meg a bajnokságot.
Az, hogy ezt sikerült veretlenül abszolválni, már csak hab a tortán.
Ez azt jelenti a jövőt tekintve, hogy
osztályt váltunk, harmadosztály
után jövőre másodosztályban fognak versenyezni a srácok.

2004-2007-ig terjed ki ennek a korosztálynak a versenyeztetési korhatára, ami azt jelenti, hogy a jövő
évben a 2004-es születésű játékosokon kívül, a többi srác még serdülő korosztályú lesz.

Hány évesek most a fiúk és hány
évesen kezdtek a BKSE-ben kézilabdázni? Saját nevelésnek mondhatjuk őket?

Ez a társaság két játékos kivételével
teljes egészében heti három alkalommal játszik mérkőzést, és emellett négy alkalommal edzünk.
Ez azt jelenti, hogy konkrétan többet
vannak együtt, mint a családjukkal.
Ezért is alakult ki egy nagyon jó közösség, lehet azt mondani, hogy a
pályán harcostársak, azon kívül pedig barátok lettek.

Büszkék vagyunk arra, hogy csak és
kizárólag helyi, tehát gyáli játékosok alkotják a keretet. Ez a tény mindenképpen növeli az elért helyezés
érdemét.

www.gyal.hu

Mennyi munka van a sikeres szereplés mögött? Heti hány edzésen
vesznek részt?

Én azt gondolom a jövőjük a saját
kezükben van. Határ lehet a csillagos ég!
Azt gondolom az egyesület minden
feltételt biztosít, mind a játékosok,
mind az edzők számára a megfelelő munka elvégzéséhez.
Jó alapanyag ez a korosztály, és ha
továbbra is ilyen fegyelmezett, és alázatos munkát végeznek, azt gondolom lehet köztük, aki akár magasabb
szinten is megállja majd a helyét.
Büszkék vagyunk arra, hogy ebben
a korosztályban már volt válogatott
behívó is, illetve folyamatosan kapnak ajánlatokat, de mivel itt jól érzik
magukat és megfelelő képzést kapnak, nem gondolkodnak a váltáson.
Kik a bajnokcsapat játékosai?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodnár Ákos
Bodó Levente
Csatári Bence
Farkas Dávid
Holló Milán
Kaizer Botond
Kajtár Dominik
Kotroczó Balázs
Kovács Szebasztián
Lőrincz Szebasztián
Nagy Ivó Bendegúz
Nagy Sándor Máté
Orsós Ármin
Pintér Dominik
Polgár Dávid
Suki Máté
Váradi Palotai Ákos
Vargyas Balázs
Zagyva Levente

Gratulálunk minden játékosnak és
edzőjüknek az eredményhez!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÍVmelengető

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint májusban
5 haláleset és 36 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
05.06:
- Seregély Boldizsár és Varga Nikolett (Seregély Nikolett)
05.07:
- Blaskó Gergely és Sándor Bernadett (Blaskó Bernadett)
- Horváth Balázs és Dorogi Zsanett (Horváth Zsanett)
05.13:
- Kiss Attila és Gazdag Dóra Szabina (Kiss Dóra Szabina)
- Pálos Csaba és Komjáthy Zsófia
- Gál Norbert Miklós és Tankovics Timea
- Kovaljov Soma és Domokos Henrietta (Kovaljov Henrietta)
- Rostás Antal Sándor és Török Alexandra Lejla
- Gálos Attila és Havasi Alexandra (Gálosné Havasi Alexandra)
05.14:
- Nagy Miklós és Kenéz Krisztina (Nagyné Kenéz Krisztina)
- Takács József és Németh Vivien (Takács-Németh Vivien)
- Palyov Csaba Péter és Gyovai Zsófia Márta (Palyov-Gyovai Zsófia Márta)
- Váczi László és Pólyán Zita (Vácziné Pólyán Zita)
- Frankó Krisztián Zsolt és Sankó Zsuzsanna (Frankó Zsuzsanna)
- Koszik László és Erdősi Alexandra Kinga (Koszik Alexandra Kinga)
05.20:
- Páling Andor és Fülöp Alexandra (Páling Alexandra)
- Kertész Csaba és Zsedényi Beatrix (Kertész Beatrix)
- Izsó Norbert és Fekete Judit (Fekete Judit)
05.21:
- Szebényi Tamás és Emődi Szandra (Szebényiné Emődi Szandra)
- Tóth Imre Gábor és Szerdahelyi Szimonetta (Tóthné Szerdahelyi Szimonetta)
- Nogula László Zoltán és Lózsi Mariann (Noguláné Lózsi Mariann)
05.27:
- Szabó Péter és Tamás Anna
05.28:
- Kapusi Krisztián és Dzsupin Dorottya (Kapusi-Dzsupin Dorottya)
- Őrhegyi Attila és Lagzi-Kovács Brigitta (Őrhegyi Brigitta)
- Tóth Zsolt és Treimann Tímea (Tóth-Treimann Tímea)
- Szauter Gergő és Schell Viktória

Mindenki keresztje
Az önkormányzat jóvoltából új kereszt került a régi gyáli temetőbe: Káposztássy Béla atya áldotta meg a frissen
faragott „mindenki keresztjét”, amely Krisztus áldozatára és a feltámadás reményére emlékeztet. A temetőbe
látogatók hagyományosan itt helyezhetik el a kegyelet
mécseseit távolban elhunyt szeretteik emlékére – ahogy
tették ezt korábban az időjárás viszontagságai által már
megviselt régi kereszt előtt is.
Egy települést a hétköznapi élet színterein túl a temetője állapota jellemez leginkább: gondozzuk-e halottaink sírját, ápoljuk-e emléküket. Magyarországon – így
Gyálon is – élő hagyomány, hogy halottak napján a hívek összegyűlnek a temetői kereszt körül, és imádkoznak az elhunytakért. Fontos, hogy imádkozzunk értük,
de ugyanilyen fontos, hogy az itt maradók együtt emlékezzenek a megholtakra, hiszen a gyászolóknak szükségük van a közösség támogatására.

Gyáli Római Katolikus Plébánia

A kereszt amellett, hogy a feltámadás reménységét és
a Krisztusban bízók közösségének erejét adja, emlékeztet önmagunk „kálváriájára” is, hiszen ha Jézust akarjuk
követni, föl kell vennünk a magunk keresztjét. Pilinszky
János írja: „Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre vándorol, mint inkább keresztről keresztre
száll… Az első kereszt a gyerekkor keresztje. Félelemből
és bizalomból ácsolták… A második kereszt a kamaszkoré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a
neve... A harmadik kereszt a felnőttkor keresztje... Most
kell beleilleszkednünk a világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla… Az utolsó kereszt az öregkoré.
A legsúlyosabb és legkönnyebb kereszt, mivel az utolsó.”
A temetőben tett látogatás szembesít bennünket az elmúlással, ugyanakkor a kereszt látványa és halottaink
emléke, a nem múló szeretet erőt ad a hézköznapok kihívásaihoz. Ezért is vallhatjuk a liturgia szavaival:
„Mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk!”
Kovács Viktória

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

Gyáli Református Templom

Július közepétől augusztus 20-ig nyári miserend lesz
érvényben.

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

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

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu
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A Gyáli Házasulandók Program keretén belül május hónapban
19 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
28 450 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

www.gyal.hu
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FEGY-napló
05.02.

05.08.

A Bartók Béla utcából érkezett segítségkérés, a bejelentő elmondása szerint idős szomszédja a kertben fekszik.
Járőreink a kerítésen átmászva jutottak be az ingatlan
területére, ahol megtalálták a hölgyet, aki szerencsére nem sérült meg, csak felkelni nem tudott önerejéből. A helyszínre érkező idősgondozóval együtt a házba visszakísérték, a továbbiakban a gondozó folytatta a
segítségnyújtást.

Lakossági jelzés érkezett a Tavasz utcából, a bejelentő háza előtt egy személyautóban egy kutyát hagytak
a gazdái a tűző napon. Járőreink a helyszínre érkezve
próbálták a kutya gazdáját felkutatni, a jármű ablakait pedig plédekkel fedték el, hogy a napsugárzást csökkentsék. Az értesített tulajdonos a bejelentést követő
44 percben érkezett vissza a járművéhez. Szerencsére
a kutyának nem lett nagyobb baja, de segítségnyújtás
nélkül ennyi idő alatt akár végzetesen is felhevülhetett
volna a zárt utastér a napsütésben.

05.07.
Két személygépkocsi ütközött össze a Kőrösi út és a
Bem József utca kereszteződésénél, személyi sérülés is
történt. Tűzoltóink a sérült járművek áramtalanításában,
polgárőreink a helyszín biztosításában és a forgalom terelésében nyújtottak segítséget. Az intézkedés során
egy arra haladó jármű vezetője sérelmezte, hogy a forgalomkorlátozás miatt megállították, ezért szóváltásba keveredett tagtársunkkal, majd a jármű ajtaját olyan
erővel csapta ki, hogy azzal fejsérülést okozott az irányító személynek. Az erősen vérző sérültet ezután magára
hagyva a helyszínről nagy sebességgel, segítségnyújtás
nélkül eltávozott. Tagtársunkat kórházba kellett szállítani az eset miatt.

SÓDER
DEPÓ
GYÁL
Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!

05.24.

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,
0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)
-FÖLD (termő, töltő)

A Katasztrófavédelem riasztására Budapest X. kerületébe, Kőbányára vonultak tűzoltóink, ahol egy raktár
udvarán nagy mennyiségű elektronikai hulladék égett.
A mintegy 300 m2 területen felcsapó lángok megfékezésében a fővárosi hivatásos egységekkel közösen vettek
részt tagtársaink, a tűz megfékezése csak többórás küzdelem árán sikerült. A több száz méterre felszálló sűrű
fekete füstöt még Gyálról is látni lehetett.

06 30 213 9985

Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Isten éltesse sokáig Éva Néni!
Tamás Évát 90. születésnapján köszöntötte a város nevében Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek
alpolgármester a Gyáli Élet
Programban már megszokott ajándékcsomaggal, csokor virággal, valamint a Miniszterelnök által aláírt
emléklappal.
Éva néni 1995-ben költözött Gyálra
családjával, így már gyáli lakosként
élte meg amikor a településünk városi rangot kapott.
Két lánya, három unokája és egy dédunokája van, akikre nagyon büszke.
1952-ben kezdett el dolgozni a Magyar Postánál, mely munkahely vé-
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gig kísérte aktív munkában töltött
éveit, 50 éves postai szolgálat után
ment nyugdíjba.
„A hosszú postai szolgálat alatt
megtapasztalhattam a postai eszközök fejlődését, mely a manuális kapcsolószekrény kezelésétől egészen a
számítógépes rendszer használatáig
vezetett.” – meséli Éva néni.
Szépkorúként is lételeme a mozgás,
a tenni akarás, hogy hasznos tagja
legyen imádott családjának.
„Szívesen kertészkedem, nagyon
szeretek olvasni, diák éveimben
versmondó versenyeket nyertem.
Hitvallásom a család összefogása, a
szeretet tűzhelyének megtartása.”
– mondja.

Végül pedig egy kedves idézettel
foglalja össze a hosszú élet titkát:
„Mintha sohase hagynád abba, úgy
kell élni, Hinni, bízni és remélni!”
Isten éltesse sokáig Éva nénit!

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Apróhirdetés

TERMŐFÖLDET BÉRELNÉK
Gyál és Felsőpakony
környékén hosszútávra,
kiemelt áron!

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, javítása (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

Telefon: +36 30 932 2290

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ,
MŰKŐ SÍRKÖVEK,
ÉPÜLET KŐFARAGÓ MUNKÁK

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

Radics Team BT.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.
06-30/432-6792, 345-105
sirkofarago@freemail.hu

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 06-70/233-30-47.
Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Sikeres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni!
Telefon: 06-20/397-4055.

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapításra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára
biztosítjuk a szemfenék fotózást a Next Sight Nexy gépünkkel,
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre
is lehetőség van, OCT és látótérvizsgáló gépünkkel teljes képet
kapunk szeme állapotáról
gyermekszemészeti rendelés, melyhez szintén legkorszerűbb
eszközünket használjuk, a teljesen gyermekbarát Plusoptix
nevű gépünket
színtévesztés korrigálása Colorlite lencserendszerrel, hogy
helyre tegyük a színlátását!
diszlexia korrigálása gyógypedagógus segítségével
A kiemelkedő szaktudás a kellemes, családias és hozzáértő
kiszolgálással párosul! Várjuk szeretettel!
KRISTÁLYVIRÁG

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Szenny-, eső-, vízlefolyó vezetékek
tisztítása profi gépekkel, gyorsan, tisztán, bontás nélkül.
Ingyenes kiszállással hétvégén is 0-24. 06-20/504-8705
KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, minden ami kémény.Béléscsövezés gáz- és vegyes tüzeléshez, kéményszegély javítás,
fedkőcsere, bontás-építés, tetőablak, -ajtó, kéményseprő járda szerelés. 06-20/243-9279
Takarítást, vasalást,
06-70/533-6979.

egyéb

házimunkát

vállalok.

Orosz - olasz nyelvtanítás Gyálon, okleveles nyelvtanártól.
Kezdőknek, haladóknak, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára
felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
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