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Közélet Gazdaság Oktatás Egészség Kultúra Helytörténet Paragrafus Sport

gyáli mi újság

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.: 1818

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: 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. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

Oktatás Egészésg Állatvédelem 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

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 közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930

Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

Fejlesztés KözlekedjünkTestületKözérdekű

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

Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgram

Elhunyt Dr. Körmendy László,  
Dr. Pusztai Lajos emlékdíjas fogorvos

Dr. Szűcs Lajos, a FIDESZ-
KDNP jelöltje nyerte az or-
szággyűlési képviselők vá-
lasztását a városunkat is 
magába foglaló Pest megyei 
7-es számú országgyűlési 
választókerületben. 

A leadott szavazatok 100 százalé-
kának feldolgozásakor Dr. Szűcs La-
jos a leadott érvényes szavazatok 
49,22 százalékával áll az első helyen, 
őt a DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-
LMP-PÁRBESZÉD közös összefogá-
sában induló Fricsovszky-Tóth Péter 
követi 36,50 százalékkal, a harmadik 
helyet pedig Szabóné Papp Klára, a MI 
HAZÁNK jelöltje szerezte meg az ér-
vényes szavazatok 6,57 százalékával.

A 2022. április 3-án tartott ország-
gyűlési képviselőválasztást a FIDESZ-
KDNP nyerte. A leadott szavazatok 

100 százalékának feldolgozásakor 
a FIDESZ-KDNP 87 egyéni válasz-
tókerületben és 48 országos listán 
szerzett mandátumával 67,84%-ot 
ért el, 19 egyéni választókerületi és 
38 országos listás mandátumával 
28,64%-ot a DK-JOBBIK-LMP-MSZP-
MOMENTUM-PÁRBESZÉD összefo-
gása tudhat magáénak, míg 0 egyé-
ni választókerületi és 6 országos listás 
mandátumával 3,02%-ot szerzett a MI 
HAZÁNK.

Az összesen szerzett 1 mandátumá-
val, 0,50%-os eredményével parla-
menti párt lesz még az MNOÖ.

A Gyált is magába foglaló Pest me-
gyei 07. számú egyéni választóke-
rületben Dr. Szűcs Lajos, a FIDESZ-
KDNP jelöltje nyerte a választást.
Gratulálunk a győzelméhez!

Forrás: valasztas.hu

PEST megye 07. számú egyéni választókerület (Vecsés) eredmények*

SOR-
SZÁM A JELÖLT NEVE JELÖLŐ 

SZERVEZET(EK)
KAPOTT ÉRVÉNYES 

SZAVAZAT %

1 BALOGH ISTVÁN MEMO 1 484 2,31
2 IVÁN PETRA MKKP 2 915 4,54

3 FRICSOVSZKY-
TÓTH PÉTER

DK-JOBBIK-
MOMENTUM-
MSZP-LMP-
PÁRBESZÉD

23 449 36,50

4 SZABÓNÉ 
PAPP KLÁRA MI HAZÁNK 4  219 6,57

5 BOCZ DÁNIEL NORMÁLIS PÁRT 558 0,87
6 DR. SZŰCS LAJOS FIDESZ-KDNP 31 623 49,22

*Feldolgozottság: 100%

Dr. Szűcs Lajos szerzett 
mandátumot a választáson

Életének 83. évében, hos�-
s�ú betegséget követően el-
hunyt Dr. Körmendy Lás�ló 
nyugdíjas fogorvos.

Dr. Körmendy László 1939. novem-
ber 1-én született Gyulán, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. 
Fogorvostudományi oklevelét 1965-
ben szerezte, ezt követően több, 
mint 50 éven át dolgozott fogorvos-
ként. 1976-ban került Gyálra, ő volt 
az első fogszakorvos az akkori köz-
ségben. A Városi Egészségügyi Köz-
pontban 2016-ig dolgozott, magas 
szakmai tudással és hivatástudattal 
látta el betegeit. Felkészültségével, 
tevékenységével hozzájárult a város 
magas szintű fogorvosi alapellátásá-

hoz és részt vett az iskolafogásza-
ti ellátás megszervezésében. 2006-
ban kiemelkedő munkásságáért, 30 
éves becsületes gyáli szakmai te-
vékenysége méltó elismeréseként  
Dr. Pusztai Lajos emlékdíjat kapott.  
Nyugodjék békében!
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A 2022. április 3-i országgyűlési választás és népszavazás eredménye Gyálon

Az országgyűlés összetételeA népszavazás eredménye Gyálon

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestületKözélet Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgram



6 gyáli mi újság www.gyal.hu

Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete már-
cius 30-án tartotta meg az 
összesen húsz napirendi té-
mával kapcsolatos ülését.  
Az ülés elején a testület elfo-
gadta Pápai Mihály polgár-
mester beszámolóját a leg-
utóbbi rendes ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, va-
lamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb 
döntéseket hozták az ülésen:

Megalkották a „Tiszta udvar, Ren-
des ház” elismerő cím alapításá-
ra és adományozására vonatkozó 
rendeletet
A cím életre hívásával a városve-
zetés ösztönözni szeretné a lakos-
ságot környezetük szebbé, rende-
zettebbé, kulturáltabbá tételére.  
A díjak kiosztásával elismerésre ke-
rülnek a jó példát mutató, erőfeszí-
téseket tevő magánszemélyek. Az 
elismerés adományozásával a díja-
zottak (maximum 10 fő/év) az épü-
let homlokzatára erősítendő táblát 
és egyszeri bruttó 50 000 forint díja-
zást kapnak, melynek forrását az ön-
kormányzat a mindenkori éves költ-
ségvetésében biztosítja. A pályázati 
felhívást a képviselő-testület hirde-
ti meg évente egy alkalommal, április 
30. napjáig, amelyet hamarosan köz-
zé tesz a kommunikációs felületein.

Elfogadták az Dabasi Rendőrkapi-
tányság, a FEGY Polgárőr és Tűz-
oltó Egyesület Gyál, továbbá a Vá-
rosi Egészségügyi Központ tavalyi 
évi beszámolóját

Módosult a Gyáli Liliom Óvoda 
körzethatára
A Liliom Óvodában kialakítandó, és 
2022. szeptember 1. napjától műkö-
dő gyógypedagógiai csoport indo-
kolja az Intézmény körzethatárainak 

kiegészítését, amely szerint nem csu-
pán az intézmény körzetéből, hanem 
Gyál város teljes közigazgatási terüle-
téről fogadják az autizmus spektrum-
zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
gyerekeket. Cikkünk a 11. oldalon.

Támogatják a Gyáli Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Iskola 
átszervezését
Az iskolát fenntartó Monori Tanker-
ületi Központ az átszervezéssel bő-
vítené a zeneiskola kínálatát, hiszen 
a táncművészeti ágon belül néptánc 
tanszakot terveznek bevezetni az in-
tézmény gyáli székhelyén.

Idén is támogatják az iskolai 
alapítványokat
A 2022. évi költségvetésről szóló 
1/2022. (I.31.) sz. önkormányzati ren-
delet 5. melléklete tartalmazza az isko-
lai alapítványok támogatását, amely-
nek keretében 2 millió forintot osztott 
szét a testület a gyáli iskolai alapítvá-
nyok között létszámarányosan, mellyel 
hozzájárul az iskolákban folyó peda-
gógia programokhoz és nevelői mun-
kához. Cikkünk a 10. oldalon.

Pályázatot írnak ki a Gyál Vá-
rosfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. ügyvezetői 
munkakörre
Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 145/2017. (VI.29.) 
sz. határozatával 2017. szeptem-
ber 1. napjától kezdődően 2022. au-
gusztus 31-ig tartó 5 éves határozott 
időtartamra bízta meg a jelenlegi 
vezetőt a Kft. ügyvezetői feladatai-
nak ellátásával. Az ügyvezetői jogvi-

szony közelgő lejártára tekintettel a 
munkakörre pályázatot írnak ki.

Megkezdődik a „Gyál, ivóvízháló-
zat felújítása, tisztítása” tárgyú 
projekt
A Belügyminisztérium egyes 5 000 
fő feletti lakosságszámú települése-
ket érintő beruházások támogatásá-
ról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Kormány-
határozat alapján Támogatói Okiratot 
adott ki, amely szerint Gyál Város Ön-
kormányzatát 396 945 000 forint 
összegű, vissza nem térítendő támo-
gatásban részesítette. A támogatás 
célja az ivóvízházat felújítása, tisztítá-
sa. A támogatás felhasználásának ha-
tárideje 2022. december 31.

A fenti pályázat a vízhálózatot üzemel-
tető, Dél-Pest Megyei Viziközmű Szol-
gáltató Zrt. bevonásával valósul meg.

Elfogadták az Önkormányzat 2022. 
évi közbeszerzési tervét, mely 
megtekinthető a város honlapján

Elfogadták a Galopp Major melletti 
terület településszerkezeti és sza-
bályozási tervének módosítását az 
NMDI HUNGARY INGATLAN FEJ-
LESZTŐ Kft. kezdeményezésére

A képviselő-testületi ülésen szüle-
tett határozatok megtekinthetők a 
www.gyal.hu oldalon.

Gyál Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének munkarend szerin-
ti soros ülését 2022. április 28-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

Rövid hírek a testület döntéseiről

Tisztelet  
a bátraknak!
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Méltó megemlékezéssel tisztelegtek Gyálon a már-
ciusi ifjak emléke előtt. 2022. március 15-én 10 
órától az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében tartottak ünnepi megemlé-
kezést, amelyen Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő  
mondott beszédet.

Az ünnepségen közreműködött Bozsó Péter színmű-
vész, valamint a Gyáli Arany Néptánccsoport és az ÉSZC 
Eötvös József Technikum diákjai.

A megemlékezésen részt vett Pápai Mihály polgármes-
ter, Nagy József Elek alpolgármester, Kiss Judit a Gyáli 
Járási Hivatal vezetője, Kovalik Józsefné városunk dísz-
polgára, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, vá-
rosunk díszpolgára, továbbá önkormányzati képviselők, 
civil szervezetek, intézmények vezetői is.

Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással 
zárult a Templom téri kopjafánál.

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestületKözérdekű Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgram
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Megérkezett a jó idő, elkezdődtek a parképítések

A kedvező időjárási viszo-
nyok beálltával megkez-
dődhettek a parképítések. 
Ahogy arról már többször 
beszámoltunk, az önkor-
mányzat kezdeményezésére, 
a lakosság bevonásával, úgy-
nevezett közösségi terve-
zéssel készült el a Víztorony 
melletti jelenleg üres terü-
let, valamint a Gyáli Bartók 
Béla Általános Iskola mögöt-
ti terület fejlesztéséről szóló 
koncepcióterv.

Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete kiemelt feladatának 
tartja a város zöldfelületeinek folya-
matos fejlesztését, ezért a 2018. évi 
költségvetésében már elkülönített 
összeg szerepelt ezen beruházások 
tervezésére. A Gyáli Bartók Béla Ál-
talános Iskola mögötti, valamint a 
Víztorony környéki üres, füves terü-
letek mindeddig tájépítészetileg ki-
használatlanul álltak. Ezen területek 
parkosítása az utóbbi években el-

téktér, találkozó terület, sza-
badidő eltöltésére alkalmas 
terület kialakítása,

• helyiek minőségi időtöltésé-
nek helyszíne,

• fiatalok számára közösségi tér 
létrehozása (padok, asztalok, 
minőségi utcabútorzat),

• sportolni vágyók részére lehető-
ségek biztosítása,

• jelentős zöldfelület építés, igényes 
járda kiépítése a park egész terüle-
tén és parkvilágítás,

• a környező lakóterület zajvédelmét 
teljes egészében növényzettel és te-
repalakítással kell megoldani, zaj-
csökkentést célzó többszintű növény-
telepítéssel, a terület fásítással történő 
lehatárolásával,

• parkolóhelyek kialakítása, forgalmi 
rend változás jelölésével.

Az új parkban a tervek szerint lesznek te-
hát fitnesz eszközök, bébi játszótér, na-
gyobb gyerekek játszótere, süllyesztett 
gyepes rendezvénytér gyeppad lelátóval, 
nagy gyerekek játszótere, „Kismotoros” 
pálya, WC, ivókutak, szabadtéri torna-
szerek idősebb korosztálynak, játéktábla, 
beszélgető „sarok” asztalokkal, padok-

kal, futópálya kb. 200 m, gyepes „pihenő-
rét”, parkolók, szelektív hulladékgyűjtők.

Milyen lesz a Bartók iskola melletti park?

Az új parkba rengeteg zöldfelületet ter-
veztek, füves területek, fák és cserjék 

uralják a parkot. A koncepció az volt, hogy 
minden korosztály jól érezze magát a park-

ban, ezért olyan sport-eszközöket, játéko-
kat és utcabútorokat terveztek, hogy a legki-

sebbektől az idősebb korosztályig mindenki 
megtalálja a kedvére valót.

A tervek között szerepel: játszótér a 2-5 éves 
korosztálynak különféle játékokkal, fitnesz esz-
közök több korosztály számára, gumiburkolatú 
futópálya, mini-kreszpálya, ping-pong- és teqball 
asztalok, WC, kerékpártárolók, ivókutak, rendez-
vénytér, parkolók.

A parkok a tervek szerint év végéig elkészülnek, 
a beruházások fázisairól folyamatosan tájékoztat-
juk a lakosságot. A munkavégzések egyelőre nem 
befolyásolják a gépjárműforgalmat, a munkaterü-
leteken azonban a gyalogos forgalom tilos. 

Az esetleges kellemetlenségekért az önkormány-
zat a lakosok türelmét kéri, hiszen, ha elkészülnek 
ezek a projektek, azzal ismét nagyot fejlődik, szé-
pül, gyarapodik városunk.

végzett revitalizációhoz hasonló-
an szebbé és funkciógazdagabbá 
teszi a közelben lakók és az oda-
látogatók szabadidős lehetősége-
it. A tervezésre a képviselő-testület, 
meghívásos rendszerű pályázat ke-
retében választotta ki a nyertest, a 
következő szempontok szerint: ter-
vezés költsége, kivitelezés becsült 
költsége, koncepcióterv esztétikai, 
funkcióbeli sokszínűsége és a vá-
rosképhez való illeszkedése. Meg-
határozták, hogy a parkok identitási 
értéket hordozó tájépítészeti alkotá-
sok legyenek.

A testület a Víztorony melletti park 
tervezésével a Vár-Kert Műszaki Ter-
vezési Kft-t, a Bartók iskola mögötti 
park tervezésével pedig a Bord Épí-
tész Stúdió Kft-t bízta meg.

Az előkészületek után, most ar-
ról számolhatunk be, hogy a beru-
házások április első hetében tény-
legesen is elkezdődtek mindkét 
helyszínen. A kivitelezést a Vízto-
rony melletti területen az Everling 
Kft. végzi bruttó 451 millió forintért, 
a Bartók iskola mögötti park kivi-

telezését pedig a Zöfe Kft. vállalta 
bruttó 866,2 millió forintért.

A parkok építése a terület kitűzé-
sénél, illetőleg a földmunkák vég-
zésénél tart. Az érintett területek 
környékén lakókat az önkormány-
zat megbízásából a kivitelező le-
vélben értesítette a munkálatok 
megkezdésérő. Arra kérjük a lako-
sokat, hogy a munkaterületeket 
a munkálatok ideje alatt hagyják 
szabadon, ne látogassák.

Milyen lesz az elkészült park a Víz-
torony mellett?

A tervezés során az alábbi szem-
pontokat tartották szem előtt:
• sportfunkciót és kikapcsolódási 

lehetőséget nyújtson,
• a természetközeli, környezettu-

datos és gazdaságos parképí-
tés és –fenntartás igénye, olyan 
játszóterek kialakítása, melyek 
a térségben kiemelkedőek és 
meghatározóak, egyedi eszkö-
zökkel rendelkeznek,

• fiatalabb generáció számára 
„kamaszpark” (10-14 évig), já-

Az első kapavágások...

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestület Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgramKözérdekű
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Az önkormányzat évek óta el-
különít egy összeget a költ-
ségvetésében az iskolai ala-
pítványok támogatására, az 
idei évben 2 millió forintot 
osztott szét a képviselő-testü-
let a gyáli iskolai alapítványok 
között létszámarányosan, ez-
zel is segítve az iskolákban fo-
lyó pedagógiai programokat 
és nevelői munkát.

Megkérdeztük az iskolákat, hogy ta-
valy mire fordították ezt az önkor-
mányzati támogatást.

Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola

Az Ady iskola Ifjú Szívek Közhasz-
nú Alapítványa 2021-ben Gyál Város 
Önkormányzatától 473 940 forint 
támogatásban részesült. 
Iskolánk kiemelt feladata a színvo-
nalas, emelt szintű nyelvoktatás biz-
tosítása, melynek eredményeként a 
7-8. osztályos diákok nyelvvizsgát 
tesznek. Sikeres nyelvvizsga esetén 
az alapítvány a vizsgadíj felét kifize-
ti a diákoknak. 
A tanulók motiválása céljából a ki-
emelkedő tanulmányi, vagy közös-
ségi munkát végző gyerekek év vé-
gén jutalom ajándékot kaptak. 
Ezeken kívül a támogatásból a tan-
órán kívüli foglalkozásokra, a nap-
közis csoportok részére mozgást és 
logikus gondolkodást fejlesztő játé-
kokat is vásároltunk. 

Köszönjük az önkormányzat támo-
gatását! - mondta Gazdikné Kasa 
Csilla az iskola igazgatója.

Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola

Az elmúlt évben 329 130 forintot 
kapott a Bartók Alapítvány. 
Ezt az összeget a szerződés szerint 
cél szerinti működési költségekre 
fordítottuk. 
Hozzájárultunk tehetséges tanuló-
ink levelezős és egyéb tanulmányi 
versenyei nevezési díjának kifizeté-
séhez, kulturális eseményekre és ki-
rándulásokra történő utazások költ-
ségeinek egy részét finanszíroztuk, 
tanórán kívüli foglalkozások, esz-
köz- és anyagigényét biztosítottuk, 
valamint felújítottuk a technika ter-
münkben a konyharészt. - nyilatkoz-
ta Fekete Zoltánné Marsi Judit a Bar-
tók Alapítvány elnöke.

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola

A Gyáli Muzsikáért Alapítvány el-
nökeként ezúton is tisztelettel kö-
szönöm, hogy Gyál Város Önkor-
mányzata 2021. éveben is anyagi 
hozzájárulását biztosította a Gyá-
li Kodály Zoltán Alapfokú Művésze-
ti Iskola, Gyáli Muzsikáért Alapítvány 
cél szerinti működési költségeinek 
támogatásához 170 325 forinttal. 
Ebből az összegből hangszereket 
vásároltunk, valamint zenei verse-
nyek nevezési díját finanszíroztuk. - 

mondta Tóth István a Gyáli Muzsiká-
ért Alapítvány elnöke.

ÉSZC Eötvös József 
Technikum

Örömmel vettük Gyál Város Önkor-
mányzatától a 2021. évben nyújtott 
pénzügyi támogatást, amely 230 390 
forint volt. Évek óta cél a tehetséges, 
kiemelkedő tanulmányi eredményű, 
valamint a hátrányos helyzetű tanu-
lóink támogatása. Az elmúlt évek di-
gitális munkarendje során egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott a digitális 
eszközök használata az iskolánkban 
is. Az előbbi szempontot figyelem-
be véve a jelenlegi 5 db informatikai 
szaktanterem bővítése mellett dön-
töttünk, valamint informatikai asz-
talok beszerzése történt. - mondta 
Bartus Melinda az Eötvös József Ala-
pítvány a Gyermekekért elnöke.

Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Is-
kola 2021. tanévben 296 215 forint 
támogatást kapott Gyál Város Ön-
kormányzatától, melyet elsősorban 
a gyermekek kulturális nevelésé-
re, szabadidős tevékenységének tá-
mogatására fordítottunk, úgy, mint 
színházi belépőkre, állatkerti belé-
pőkre, szakkörök kellékeire, vala-
mint a pedagógus munkát segítő 
segédanyagok vásárlására. - nyilat-
kozta Ormosné Surányi Katalin a Ro-
dostó Alapítvány elnöke.

Idén is támogatja az önkormányzat 
az iskolai alapítványokat

Az idei támogatási összeg 2 millió forint volt, amit az intézmények létszá-
mához arányosan osztottak szét az alábbiak szerint:

Gyáli Ady Endre Általános Iskola  ............................................(564 fő)  .....598 970 Ft
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola  ..........................................(417 fő)  ...... 442 850 Ft
Érdi SZC Eötvös József Technikum  ........................................(329 fő)  .....349 400 Ft
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  ........................................(363 fő)  ....385 500 Ft
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  .................(210 fő)  ......223 280 Ft

 A Liliom óvodában is indul  
autista csoport  

2018. október elsején kezdő-
dött meg az oktatás a Gyá-
li Tátika Óvoda újjáépített 
épületében, ahol a tizenegy 
hagyományos csoport mel-
lett, egy speciálisan, autista 
gyerekeknek kialakított cso-
port is megkezdhette mű-
ködését. Idén szeptember-
ben a Gyáli Liliom Óvodában 
szintén elindul egy speciális 
csoport.

Az első ilyen csoport elindítását Pá-
pai Mihály polgármester szorgal-
mazta, hiszen mind az óvodaveze-
tők részéről, mind pedig az érintett 
szülők részéről igény mutatkozott 
arra, hogy kialakítsanak egy óvodai 
gyógypedagógiai csoportot az au-
tizmus spektrumzavarral élő gyáli 
állandó lakóhellyel rendelkező óvo-
dáskorú gyermekeknek.

Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 2022. márciusi ülé-
sén elfogadta a Gyáli Liliom Óvoda 
körzethatárának módosítását, ezt a 
döntést a Liliom óvodában kialakí-
tandó, és 2022. szeptember 1. nap-
jától működő gyógypedagógiai cso-
port indokolja, amely szerint nem 
csupán az intézmény körzetéből, 
hanem Gyál város teljes közigazga-
tási területéről fogadják az autiz-
mus spektrumzavarral küzdő sajá-
tos nevelési igényű gyerekeket. Így 
a városban a Tátika óvodában már 
működő autista csoporton kívül, ha-
marosan egy újabb óvodában is léte-
sül egy ilyen, sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek fenntartott csoport. 
Lendvay-Kiss Anitát, a Gyáli Lili-
om Óvoda vezetőjét kérdeztük a 
részletekről:

- Mi indokolta egy újabb gyógypeda-
gógiai csoport létrehozását Gyálon?
- Az autizmus spektrumzavar számos 
gyermeket érint, ezeknek a gyerme-
keknek a tünetei rendkívül széleskö-
rűek és különbözőek, az érintettség 
évről-évre magasabb létszámban je-
lenik meg óvodánkban is.
Az autista gyermekek napi rutin, 
megszokott napirend szerint élik a 
mindennapjaikat, ha ez felborul, na-
gyon érzékenyen érinti őket, ami a 
viselkedésükben is megmutatkozik, 
dührohamot kapnak, még jobban 
bezárkóznak, nem figyelnek társaik-
ra, a pedagógusokra.
Az autizmus spektrumzavarral küz-
dő gyermekek másképp dolgozzák 
fel a külvilágtól érkező hatásokat, 
mint mi.
Ez az eltérő fejlődés az oka annak, 
hogy érzékszerveik sokszor túlságo-
san kifinomultak, vagy épp ellenke-
zőleg, nem elég érzékenyek, hogy 
befogadják a környezet ingereit.
A 25-28-as létszámú csoportokban ez 
az eltérés hatványozottan jelen van.

A kislétszámú csoportban a fejlesz-
tésük megfelelő ütemben történhet, 
több figyelem mellett haladhatnak, 
több idő jut az egyéni fejlesztésre, 
vizuális (képes) napirend elfogadá-
sára betartására.

- Előre láthatólag milyen létszámmal 
indul el a csoport szeptemberben?
- A csoport létszáma maximum 8 fő 
gyermek lehet.
Idáig 6 fő gyermek került elő-
jegyzésbe a szeptembertől induló 
csoportba.
A környező városokból is több szü-
lő érdeklődött, hogy ők is szeret-
nék gyermeküknek igényelni a spe-
ciális óvodai ellátást, de csak a Gyáli 
lakcímmel rendelkező gyermekeket 
tudjuk fogadni.

- Milyen intézkedéseket követelt az 
óvodától az új csoport létrehozása?
• Módosítanunk kellett az óvodai 

alapdokumentumokat (Alapí-
tó Okirat, Pedagógiai Program, 
SZMSZ, Házirend).

• Biztosítanunk kellett a megfele-
lő humán erőforrást.

• Tárgyi eszközöket kellett besze-
reznünk, ehhez az önkormány-
zat nyújtott segítséget.

• Csoportszobát és öltözőt kellett 
kialakítanunk.

Itt szeretném megragadni a lehe-
tőséget, hogy köszönetet mond-
jak Pápai Mihály polgármesternek, 
és a képviselő-testületnek, a speci-
ális csoport létrehozásához nyújtott 
támogatásért.

- A körzethatár módosítása min-
den gyermekre értendő, vagy csu-
pán az autizmus spektrumzavarral 
küzdő gyermekekre?
- A körzethatár módosítása csak az 
autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekeket érinti.

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestület InterjúOktatás Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgramKözérdekű FejlesztésKözélet
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Tudnivalók az óvodai beiratkozásról
I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI 
BEIRATKOZÁSRÓL A 2022/2023. NEVELÉSI 
ÉVRE

A Kormány 27/2021. (I.29.) sz. rendeletével kihirdetett 
veszélyhelyzet Magyarország egész területén 2022. 
június 1. napjáig érvényben van, a köznevelési intéz-
ményekben továbbra is fennállnak a járványügyi ké-
szültség, erre tekintettel a 2022/2023. nevelési évre 
vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elekt-
ronikusan történik a 13/2022. (II.16.) sz. OKB határo-
zat alapján 2022. április 20. és április 30. között.

Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitöltenie, akik-
nek gyermeke a 2022/2023. nevelési év kezdő napján 
óvodakötelessé válik, azaz 2022. augusztus 31. napjáig 
betölti a 3. életévét.

Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküld-
heti, akinek gyermeke 2022. szeptember 1. és 2023. feb-
ruár 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi 
kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, ameny-
nyiben az adott óvodában minden óvodaköteles körze-
tes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.

A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a 
szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják 
meg 2022. május 30. napjáig.

A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza:
ovodaibeiratkozas@gyal.hu

A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama:
2022. április 20. 8 óra 00 perctől 2022. április 30. 23 óra 
59 percig.
 A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentu-
mok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a sze-
mélyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek eseté-
ben a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, 
és a lakcímkártya.

A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Ameny-
nyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott 
nagybetűt. 
A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátum-
ban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. 
formátumban.
Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor 
aláírnia nem szükséges.

Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvéte-
li kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a ki-
töltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja 
helyezni.

A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban:
2022. április 20. 8 óra 00 perctől 2022. április 30. 16 óra 
00 percig.

Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált 
nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszi-
chés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvo-
da, és a Gyáli Liliom Óvoda – a gyáli állandó lakóhely-
lyel-, és szakértői véleménnyel rendelkező – autizmus 
spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyer-
mekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozá-
sát is végzi.

A 2022/2023-as nevelési év első napja  
2022. szeptember 1. (csütörtök).

Önkormányzati fenntartású óvodák

Gyáli Liliom Óvoda
Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29/345-241

E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap: www.liliomovi.hu

Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita

Gyáli Tátika Óvoda
Cím:   Gyál, Klapka u. 5.

Tel.: /fax: 06-29/747-343
Email: tatikaovoda2@gmail.com

Honlap: www.tatikaovi.hu
Intézményvezető: Karap Erzsébet

Gyáli Tulipán Óvoda
Cím: Gyál, Tulipán u. 23.
Tel./fax: 06-29/341-544

E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu
Honlap: www.tulipanovoda.hu

Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvo-
dákban, valamint a www.gyal.hu honlapon.

II. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 
döntés közlésének határnapjai és a jogorvos-
lati eljárás szabályai
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek el-
bírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fel-
lebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti 
a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott dön-
tésről a szülők legkésőbb 2022. május 30. napjáig 
értesülnek.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiá-
nyában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül 
(legkésőbb 2022. június 15. napjáig) eljárást megindító 
kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, 
aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül meg-
küldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfo-
kú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó 
jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérel-
met az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell 
elküldeni. A felülvizsgálati kérelem elérhető Gyál város 
hivatalos honlapján.

III. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesí-
tése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 
247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az isko-
lába nem íratja be,

2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fo-
gyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelés-
ben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve 
a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke 
ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai élet-
módra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban 
a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve 
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meg-
határozott mértéket vagy annál többet mulaszt sza-
bálysértést követ el.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestület InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgramOktatásKözérdekű Közélet

Folytatódik az óvodakezdési- 
és iskolakezdési program

Mindkét program célja, hogy a tanévkez-
déssel járó anyagi terheket az önkormány-
zat levegye a szülők válláról.

Gyáli Óvodakezdési Program
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében az önkor-
mányzat ingyenesen biztosítja az óvodakezdési cso-
magot minden gyáli lakhelyű, vagy gyáli intézménybe 
iratkozó óvodakezdőnek.

Gyáli Iskolakezdési Program

A Gyáli Iskolakezdési Program keretében az önkor-
mányzat 1-8. osztályig ingyenesen biztosítja a tan-
szercsomagot, minden gyáli lakhelyű, vagy gyáli in-
tézménybe járó tanulónak. 

A támogatások feltételeiről, az igénylés mene-
téről és  a további részletekről a www.gyal.hu-n 
tájékozódhatnak.
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Amit az iskolai beiratkozásról tudni kell

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMl rendelet 
22.§ (l)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Köz-
pont az alábbiak szerint határozza meg:

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratko-
zásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök)
2022. április 22. (péntek)

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik élet-
évét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tankö-
teles korba lépő (2016. augusztus 31. napjáig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti doku-
mentumokra van szükség:

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolvány

• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósá-

gi igazolvány
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásá-

ra vonatkozóan

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet 
az intézmények a helyben szokásos módon közzéte-
szik. Kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően 
tájékozódjanak!

A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles 
Magyarországon, ha

• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a me-
nedékjogról szóló törvény alapján befogadott 
jogállású,

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelke-
ző személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gát Magyarországon gyakorolja,

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásá-
ról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tar-
tozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, 
vagy Magyarország területén való tartózkodásra jo-
gosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intéz-
ménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyaror-
szágon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha meg-
felel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a 
tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik 
életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befe-
jezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel 
veheti igénybe.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) 
bekezdései alapján jogszabálysértésre, vagy érdeksére-
lemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a 
döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az el-
járást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító dön-
tése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jog-
erőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyer-
mekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első 
évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola, köteles fel-
venni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerű-
en az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, 
aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogya-
tékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, ne-
velés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

dr. Hrutkáné Molnár Monika
tankerületi igazgató

A Monori Tankerületi Központ HIRDETMÉNYE
az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Március 2-án, Arany Já-
nos születésnapján termé-
szetesen újra a verseké volt 
a főszerep az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban. Immáron má-
sodik alkalommal rendezték 
meg versmondó versenyü-
ket, melyre helyi iskolákból 
és több környező település-
ről is jelentkeztek diákok.

Az eseményen Gyál Város Önkor-
mányzatának képviseletében jelen 
volt Nagy József Elek alpolgármes-
ter. A fiatalok mindent beleadva áll-
tak ki a színpadra, így a zsűri tag-
jainak nehéz dolga volt. Végül sok 
tanácskozás után az alábbi helyezé-
sek születtek:

5-6. évfolyam

I. hely:  Benedek Sára - Ócsai Halász 
Károly Általános Iskola, 6. osztályos 
tanuló. Felkészítő tanár: Füle Andrea
II. hely:  Nagy Nóra Stefánia - Gyá-
li Ady Endre Általános Iskola, 5. 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Gazdikné Kasa Csilla
III. hely:  Dani Alexa - Felsőpako-
nyi Herman Ottó Általános Iskola, 5. 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Sárossy Szilvia

7-8. évfolyam

I. hely: Surányi Kende Sándor - Al-
sónémedi Széchenyi István Általános 
Iskola, 8. osztályos tanuló. Felkészítő 
tanár: György Erika
II. hely: Fenyvesi Dalma - Felsőpa-
konyi Herman Ottó Általános Iskola, 
7. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Tóthné Nagy Rita
III. hely:  Papp Dorina - Gyáli Bar-
tók Béla Általános iskola, 7. osztá-
lyos tanuló. Felkészítő tanár: Botos-
Szerednik Valéria Sztepanovna

Középiskola

I. hely: Czakó Valentina Mercédesz. 
Felkészítő tanár: Dr. Fülöpné Böször-
ményi Alice
II. hely: Németh Alexandra - Érdi 
SZC Eötvös József Technikum. Fel-
készítő tanár: Dr. Fülöpné Böszörmé-
nyi Alice
Különdíj: Révay Eszter - Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Iskola, 8. osztályos 
tanuló. Felkészítő tanár: Kissné Ko-
vács Krisztina

A zsűri tagjai voltak:
• Lutter Imre a Magyar Versmon-

dók Egyesületének elnöke, zsű-
ri elnök

• Farkas Évi színművész
• György Erika (Alsónémedi Szé-

chenyi István Általános Iskola)
• Horváthné Körmendi And-

rea (Érdi SZC Eötvös József 
Technikum)

• Sárossy Szilvia (Felsőpakonyi 
Herman Ottó Általános Iskola)

• Diószegi Zoltánné (Gyáli Ady 
Endre Általános Iskola)

• Botos-Szerednik Valéria 
Sztepanovna (Gyáli Bartók Béla 
Általános iskola)

• Kissné Kovács Krisztina (Gyá-
li Zrínyi Miklós Általános Iskola)

• Buzek Zsuzsanna (Ócsai Halász 
Károly Általános Iskola)

Gratulálunk az összes résztvevőnek 
és a helyezetteknek, illetve köszönet 
a felkészítő tanárok áldozatos mun-
kájáért, valamint a zsűri szakmai 
segítségéért.

II. Arany János  
versmondó verseny

Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestület Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgramOktatásKözérdekű
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Március 18-án ünnepélyes ke-
retek között megnyitották a 
gyáli lakhelyű Susányi Oszkár 
makettkészítő mester kiállí-
tását az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár-
ban. Cikkünkben a művészt 
munkásságáról kérdeztük.

- Mit jelent Önnek a makettépítés? 
Honnan ez az elhivatottság? 
- A hajómakettek építése számom-
ra egyenlő a precizitással, kézügyes-
séggel, esztétikával, kreativitással, 
történelemmel, kikapcsolódással, 
szórakozással, barátokkal, művé-
szettel, türelemmel, némi tehetség-
gel és elhivatottsággal. Amennyiben 
mindez megvan, kell még egy kis 
spiritusz, akaraterő, rengeteg idő és 
elkészülhet egy hajómakett.

- Hogyan került kapcsolatba a ha-
jókkal? Miért a makettépítés művé-
szetét választotta? 
- A flottillánál eltöltött hét év alatt 
kedveltem meg a hajózást. Azon belül 
is különös érdeklődés fűz a történel-
mi vitorlásokhoz. Szépek, kecsesek és 
rendkívül dekoratívak. A hajózás utáni 
érdeklődésemet a makettépítés tük-
rözi leginkább. Ha tenger mellett él-

hetnék, minden bizonnyal már körbe 
hajóztam volna a Földet. 

- Úgy értesültem, hogy számos elis-
merésben volt része az elmúlt évek 
során. Melyekre a legbüszkébb?
- Hajómodellek készítésével mintegy 
huszonöt éve foglalkozom. Versenye-
ken is részt veszek. 2002-ben „Mes-
teri címet” kaptam. Több alkalommal 
első helyezést értem el, és többször 
elnyertem a „Best of show” díjat is.
2020-ban bekerültem Gyál város 
„Helyi Értéktárába”.

- Makettépítésen kívül mivel tölti 
szabadidejét? 
- Szeretek vassal és fával dolgozni, 
szívesen megjavítok bármit. Az elmúlt 
években készítettem hintát, homoko-
zót, körforgót, hintaágyat és kerti fa-
házat is. Ezek mind kikapcsolódást je-
lentenek számomra. Van két, folyton 
kíváncsi fiú unokám, akik szerszáma-
im iránt nagy érdeklődést mutatnak. 
A velük eltöltött idő igazi kincs szá-
momra. Örülnék neki, ha ők is maket-
teznének idősebb korukban, de ter-
mészetesen ez az ő választásuk lesz.

- Mik a jövőbeni tervei?
- Tevben van a Közlekedési Múze-
ummal egy 1:100 méretben gyártott, 

165 cm hosszú Kárpátia hajómakett 
készítése, amelyről kevesen tudják, 
amellett, hogy a Titanic mentőhajója 
volt, szoros magyar vonatkozása van. 
Ezen kívül örülnék, ha megvalósul-
hatna nagyapám tiszteletére a tehe-
nek vontatta szekér, továbbá Gábor 
Áron rézágyúja, viking hajó, postako-
csi, királyi hintó, és még sorolhatnám.

- Milyen munkával kereshetik meg 
Önt az olvasók? Hol lehet Önt elérni?
- Vállalom történelmi vitorlás 
hajómakettek elkészítését fából, 
hajómakettek restaurálását, felújí-
tását, feljavítását, továbbá faha-
jó KIT-ek, készletek összeállítását.  
A www.fahajomodell.hu webolda-
lamon elérhetőségeimet és minden 
fontos információt megtalálnak ró-
lam,  munkásságomról.

Munkájához további sok sikert és ki-
tartást kívánunk!

Bemutatjuk Susányi Oszkárt,  
helyi értéktárunk tagját

A városvezetésnek kiemelten fontos a folyamatosan 
növekvő zöldfelületek arányának gyarapítása, amely 
várható pozitív hatása kedvező lehet Gyál lakossá-
ga számára az életminőség javulásával és a környeze-
ti megújulással. 

A programnak köszönhetően ingatlanonként 1 db fa-
csemetét igényelhettek azok az ingatlantulajdono-
sok, akik vállalták a fa lelkiismeretes gondozását.  
A facsemetéket közterületen, az ingatlan előtti utca-
fronton ültették el a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. munkatársai. 

A programra idén 139 ingatlantulajdonos jelentkezett. 
A nagyszabású fásítási akció több ütemben valósult 
meg, összesen 1 000 db facsemete került elültetésre. 

Mivel ezek a fák a téli időszakban lettek elültetve, a tö-
vük a fagyvédelem miatt földdel van betakarva, amit 
a jó idő beálltával a tulajdonosnak kell tányér formá-
júra kialakítani, hogy az öntözővíz a gyökérzet felé 
folyhasson.

Téli védelem Tányér forma

Gyál Város Önkormányzata negyedik alkalom-
mal is meghirdette a Gyáli Faültetési Progra-

mot, melynek keretében február 28-ig térítés-
mentesen lehetett facsemetét igényelni. 

Így készítse fel a 
nyári időszakra 

a frissen ültetett 
fáját!FA
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az egyes lejárt ok-
mányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő 
meghosszabbításáról szóló 38/2022. (II. 11.) Korm. rende-
let 1. § szerint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes sza-
bályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. § 
(1) bekezdésétől eltérően valamennyi, 2020. március 11. 
napján, vagy azt követően 2022. május 31. napjáig le-
járt, vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői en-
gedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.*

A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szükség előzetes 
időpontfoglalásra a kormányablakokban és okmány-
irodákban, de a várakozási idő minimalizálása érdeké-
ben továbbra is javasoljuk az időpontfoglalást.

Időpontfoglalás telefonon: 1818
Időpontfoglalás online: www.mo.hu

*FONTOS, hogy a 2020. július 4. és 2020. november 3. 
között lejárt egyéb okmányok (pl. közgyógyigazolvány, 
parkolási igazolvány) már nem érvényesek!

Gondoskodjon mielőbb lejárt okmányai cseréjéről!

Ne hagyja az utolsó 
pillanatra!  

Gondoskodjon mielőbb lejárt 
okmányai cseréjéről!

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestületKözérdekű Közélet OktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgramInterjú
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Jöjjön el, és szurkoljon a Gyáli 
BKSE csapatának!

Gyál, Ady Endre utca 22.
A változtatás jogát fennatartjuk!

Gyáli bkse MECCSNAPOK GYÁLON

A megbetegedési és más járvány-
ügyi adatokra figyelemmel a koro-
navírus-járvánnyal összefüggő szá-
mos intézkedés feloldásra került. Így 
már nem kötelező a maszkviselés a 
tömegközlekedési eszközökön és az 
egyéb korlátozások is nagyrészt ha-
tályon kívül helyeztettek.

Ettől függetlenül a járvány nem szűnt 
meg, igaz a jelenleg terjedő variáns 
arányaiban kevesebb súlyos megbe-
tegedést és halálozást okozott a jár-
vány korábbi időszakaihoz képest, 
azért az elővigyázatosság és a jár-
vány elleni védekezés a mai napig 
aktuális. Jelenleg is 2000-3000 napi 
fertőzöttet azonosítanak országosan 
és sajnos naponta még mindig 30-
40 beteg hal meg Magyarországon 
a járvánnyal összefüggésben. Idő-
közben több országban újra emel-
kedésnek indult a megbetegedések 
száma és újra járványügyi védekezé-
si intézkedéseket vezettek be. Kíná-
ban városi szintű lezárást is fogana-
tosítottak, míg Ausztriában számos 
területen – egészségügyben, közle-
kedésben, múzeumokban, színhá-
zakban stb. – szigorú maszkviselési 
kötelezettség van. Jó példa, hogy a 
bécsi tömegközlekedés teljes terüle-
tén FFP2 típusú maszkviselési köte-
lezettség áll fenn.

Az előbbiekre figyelemmel az elő-
vigyázatosság Magyarországon is 
indokolt. A Városi Egészségügyi 
Központ épületeiben továbbra is 
általános maszkviselési kötele-
zettség áll fenn. Ugyanígy hatályo-

sak és alkalmazandók azon intézke-
dések, amelyek a kézfertőtlenítésre, 
a higiéniás szabályok betartására 
vonatkoznak.

A szakorvosi rendelések alapve-
tően a korábbi rendszerben érhe-
tők el, azaz a legtöbb rendelés elő-
zetes időpont-egyeztetéssel, míg 
más rendelések (nőgyógyászat, 
fül-orr-gégészet, sebészet) meg-
jelenést követően, jellemzően ér-
kezési sorrendben érhetők el, de ez 
utóbbi alól az orvos – a súlyosabb ál-
lapotú páciens mielőbbi vizsgálata, 
kezelése érdekében – eltérhet.

A fogorvosi rendelések alapvetően 
előzetes időpont-egyeztetéssel ve-
hetők igénybe, azonban az akut pa-
naszos betegeket a saját körzetükön 
belül a fogorvosok ellátják. Ilyen ese-
tekben a rendelések előzetes időpont-
egyeztetés nélkül is felkereshetők.

A házi gyermekorvosok különösen 
az akut panasszal érkezőket, de jel-
lemzően más betegeket is előzetes 
időpont-egyeztetés nélkül is fogad-
nak, de javasoljuk lehetőség szerint – 
a várakozás mérséklése és az ellátás 
tervezhetősége érdekében – az előze-
tes bejelentkezést. Ettől függetlenül a 
rendelésükre érkező betegeket a házi 
gyermekorvosok fogadják és ellátják.

A felnőtt betegeket ellátó háziorvo-
sok ellátási gyakorlata nem egysé-
ges. A járvány, valamint a több érkező 
beteg miatt a háziorvosok alapve-
tően előzetes bejelentkezés alap-

ján, időpont-egyeztetéssel fogad-
ják pácienseiket. Ma már elfogadott 
a telemedicinás ellátás is, így sok 
olyan eset van, amikor személyes 
megjelenés nélkül is tudnak orvosi 
tanácsot adni, rendszeres gyógyszert 
felírni stb. Ezen ellátási forma előse-
gítheti, hogy a rendelői betegforga-
lom csökkenjen (amely a járvány-
helyzet miatt segítheti a védekezést), 
úgy, hogy a betegek a szükséges ellá-
tást megkapják, miközben a rendelő-
be érkező pácienseket a háziorvosok 
tervezetten meg tudják vizsgálni, el 
tudják látni. Mindezektől függetlenül, 
akut helyzetben a háziorvosok előze-
tes időpont-egyeztetés nélkül is fo-
gadják a pácienseket.

A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 
szerint „A háziorvos személyes és 
folyamatos orvosi ellátást nyújt az 
egészségi állapot megőrzése, a be-
tegségek megelőzése és gyógyítá-
sa céljából. A háziorvos rendelési 
időben a betegeket - sürgős ellá-
tást igénylő eset kivételével - az ér-
kezés igazolt sorrendjében fogad-
ja. A háziorvos legalább a rendelési 
ideje egy részében, illetve a tanács-
adás során előre programozható 
betegellátás keretében előjegyzés 
alapján végzi a betegek szűrését, 
gondozását és ellátását.”

A rendelkezésből megállapítha-
tó, hogy mind az előjegyzésnek, 
előzetes időpont-egyeztetésnek, 
mind a megjelenés alapján törté-
nő ellátásnak helye van, azonban 
felhívjuk kedves betegeink figyel-

mét, hogy a szükséglethez igazo-
dóan nyújtja az orvos az ellátást és 
előfordulnak időbeli egybeesések is. 
Ilyenkor egy beteg ellátása közben 
másik beteget az orvos nem tud el-
látni és előfordul, hogy emiatt tele-
fonon sem tud rendelkezésre állni. 
Kérjük kedves betegeinket, hogy a 
tervezhető, ill. telemedicinás úton 
is megvalósítható ellátások iránti 
igényt megfelelő időben, előzete-
sen szíveskedjenek jelezni, hogy az 
orvos meg tudja tervezni az ellátá-
sokat és a rendelési időben pedig 
legyen lehetőség az akut panasz-
szal érkező betegek ellátására.

Oltások felvétele

Az oltások jelenleg is felvehetők a 
kórházi oltópontokon, a háziorvo-
soknál és a házi gyermekorvosok-
nál. Előzetes regisztrációs felület az 
www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal 
és a www.vakcinainfo.gov.hu ol-
dalon egyaránt elérhető. Mivel az 
egyes praxisokban eltérő az átol-
tottság és az oltások iránti igény, va-
lamint a vakcinák tárolása is szigorú 
követelmények mellett lehetséges, 
így az egyes praxisok gyakorlata 
különböző. A betegek számára ja-
vasolható, hogy oltóponton vegyék 
fel az oltást.

Jó egészséget kívánunk kedves 
pácienseinknek!

Szécsényi-Nagy Balázs
a Városi Egészségügyi Központ

intézményvezetője

A Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korláto zások feloldása 
és egészségügyi ellátás a Városi Egészségüg yi Központban

Kézilabda 

04.23. 9:00 - 13:00
OGYB FU12 - IX. csoport (Budapest, Pest)

04.24. 9:00 - 13:00
OGYB LU12 - X. csoport (Budapest, Jász, Pest)

04.27. 17:30
Fiú Serdülő III. osztály-C

Gyáli BKSE - Bp. Elektromos SE

04.30. 13:30
Leány Serdülő III. osztály-H

Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.30. 15:30
Női Ifjúsági III. osztály-F

Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.30. 17:30
Férfi Ifjúsági III. osztály-C

Gyáli BKSE - Mogyoródi KSK

05.05. 17:45
Leány Serdülő III. osztály-H

Gyáli BKSE - Bugyi SE

05.08. 18:00
Női Ifjúsági III. osztály-F

Gyáli BKSE - Alsónémedi SE

05.14. 09:00 - 13:00
OGYB FU14 terület - VIII. Felsőház

05.21. 09:00 - 13:00
OGYB LU13 - XII. csoport (Budapest, Pest dél)

05.21. 18:00
Női Ifjúsági III. osztály-F

Gyáli BKSE - KSA Budapest

05.22. 15:30
Fiú Serdülő III. osztály-C
Gyáli BKSE - Tempo KSE

05.22. 17:30
Férfi Ifjúsági III. osztály-C
Gyáli BKSE - Tempo KSE

05.29. 09:00 - 13:00
OGYB LU14 terület - VIII. Alsóház

Labdarúgás

04.22. 17:30
U16-os bajnokság, III. osztály, felsőház, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Üllői SE

04.23. 10:00
MLSZ Regionális U-17 Közép „A” csoport

Gyáli BKSE - BVSC Zugló

04.23. 16:30
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csop.

Gyáli BKSE - Ócsa VSE

05.01. 10:00
U13-as bajnokság, IV. osztály, Keleti csop. 

Gyáli BKSE - Újhartyán VSE

05.06. 18:00
U16-os bajnokság, III. osztály, felsőház, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Kincsem SE

05.07. 10:00
MLSZ Regionális U-17 Közép „A” csoport

Gyáli BKSE - Városi SE Dunakeszi

05.07. 16:30
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csop.

Gyáli BKSE - Tárnok KSK

05.09. 19:30
Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Gyáli BKSE - ISSIMO BK E-TERNAL

05.14. 10:00
MLSZ Regionális U-17 Közép „A” csoport

Gyáli BKSE - Airnergy FC 

05.21. 10:00
U16-os bajnokság, III. osztály, felsőház, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Kőbányáért Egyesület

05.21. 17:00
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csop.

Gyáli BKSE - Budajenői KSE

05.23. 19:30
Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Gyáli BKSE - INTER 04

05.28. 10:00
MLSZ Regionális U-17 Közép „A” csoport

Gyáli BKSE - Viadukt SE-Biatorbágy

05.29. 10:00
U13-as bajnokság, IV. osztály, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Ecser SE
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Az idejében felfedezett vastagbél-
daganat csaknem mindig meggyó-
gyítható! Ráadásul a daganat korai, 
még jóindulatú formája, a bél po-
lip eltávolítása általában még mű-
tétet sem igényelne. Ezzel szemben 
Magyarországon évente 9 000 új 
bélrák megbetegedést diagnoszti-
zálnak, és 5 000-en halnak meg eb-
ben a betegségben. A béldagana-
tot azért nehéz időben észrevenni, 
mert a korai stádiumban nem okoz 
tünetet. Ez a tünetmentes állapot ál-
talában több éven keresztül áll fenn, 
tehát sok idő lenne arra, hogy felfe-
dezzük. Ne várják meg a tüneteket!

Kiket veszélyeztet a 
vastagbélrák?

50 éves kor felett mindenkit – a 
vastagbéldaganatos esetek száma 

ugyanis az 50. életév betöltésével ug-
rásszerűen megnő. 50 éves kor alatt 
pedig olyan tényezők határozzák 
meg a kockázatot, mint a családi kór-
történet vagy az étkezési szokások – 
például ha családjában már előfordult 
emésztőszervi daganatos megbete-
gedés, az Ön kockázata is magasabb. 

Amennyiben Ön 50 év feletti, de 
nem tapasztalja a vastagbélrák tü-
neteit, úgymint a széklet és székelési 
szokások megváltozása, a hasmenés 
és székrekedés váltakozása, a véres 
széklet vagy az indokolatlan fogyás 
és fáradtság, akkor is célszerű a szű-
rést elvégezni. 

Hogyan lehet a tünetmentes 
béldaganatokat kimutatni?

• vastagbéltükrözés,
• székletből történő vér kimutatás,
• enzimes béldaganat szűrés. 

Mit tehetünk a vastagbélrák 
kialakulása ellen?

Alapvetően az életmódunk szerepét 
kell megvizsgálnunk. Fontos a lel-
ki egyensúly, környezetünkkel való 
kapcsolatunk, lelkiállapotunk egész-
ségünk-betegségeink meghatáro-

zó tényezője. Érdemes stresszoldó 
technikákat (meditáció stb.) meg-
tanulni, lelki terheinken könnyíteni, 
akár szakember segítségével is.

Nagy fontossággal bír a megfele-
lő étkezés. Kiegyensúlyozott, medi-
terrán jellegű diéta: ennek lényege a 
sok zöldség, kevesebb gyümölcs, tel-
jes kiőrlésű lisztből készült tészta és 
kenyér, szárnyas- és halhús, olívaolaj, 
valamint savanyított tejtermékek be-
vezetése. Sok folyadék fogyasztása: 
napi legalább 2 liter, melegben 3-4 
liter folyadékot fogyasszunk, ebbe 
természetesen beleszámítanak a le-
vesek és egyéb magas víztartalmú 
élelmiszerek. Továbbá, az egyes vi-
taminok magasabb dózisú bevite-
le. D3-vitamin, Kalcium, C-vitamin, 
Szelénium, Aszpirin, E-vitamin, Fol-
sav, Omega- 3 zsírsavak.

Fontos a fizikai aktivitásunk, a meg-
felelő, rendszeres testmozgás, a ki-
egyensúlyozott alvás (6-8 óra éjsza-
kai, akár rövid délutáni pihenő). 

Szintén jelentős tényező az ideális 
testsúly megtartásra, ugyanis az el-
hízás növeli a daganatos betegsé-
gek kialakulási esélyeit. 

(Forrás: www.bhc.hu)

Mit kell tudni a béldaganatokról?

Gyáli Fejlesztő Kuckó
Páll Edina mozgásfejlesz-
tő-alapozó terapeuta, hom-
loklebeny tréner többéves 
szakmai tapasztalat alapján 
indította útjára a Gyáli Fej-
lesztő Kuckót (Gyál, Pesti út 
40.), mely 2 éves kortól vár-
ja azon gyermekeket, akik-
nél valamely területen éret-
lenség, elmaradás figyelhető 
meg. A kuckó tevékenységé-
nek középpontjában a moz-
gásfejlesztés áll. A kuckóban 
a gyermekek szeretetteljes, 
elfogadó és vidám légkörben 
fejlődhetnek.

A közös munkát mozgásvizsgálat 
előzi meg, melynek során képet ka-
punk a gyermek idegrendszerének 
állapotáról. Az állapotfelmérést az 
anamnézis lap kitöltése előzi meg, 
melyet a szülőktől kérnek. Az anam-
nézis segít a gyermek fejlődéstörté-
netének megismerésében a fogan-
tatástól a jelenig, melyből a gyermek 
megértéséhez értékes informáci-
ókat kaphatunk. A vizsgálat a szü-

lők jelenlétében történik. A vizsgá-
lat időtartama 90-120 perc, mely 
magába foglalja a nagyvizsgálatot 
és a szülőkkel történő konzultációt 
is. Ezt követően tanácsot kapnak a 
szülők a fejlesztés irányáról, gyako-
riságáról. A mozgásvizsgálat alapján 
lehetőség van egyéni, csoportos, il-
letve otthoni tornaprogram felírásá-
ra is. 

A Gyáli Fejlesztő Kuckóban min-
den korosztály megtalálja a fejlődé-
si lehetőséget. A babáknak csopor-
tos babatorna, illetve babamasszázs 
segíti a mozgásfejlődésüket. A 2-4 
éves korosztályból olyan gyerkőcö-
ket várnak, akiknek beszéd, illetve 
mozgásfejlődésük megkésett vagy 
ezen a területen lemaradásuk van. 
Az óvodás és iskolás korosztályt 
többféle terápia segítheti. Az ovis 
torna inkább szórakozás és játék a 
3-6 éves korosztálynak. Az alapozó 
terápia eredményesen befolyásol-
ja az idegrendszer érésének folya-
matát. A nagymozgás, rugalmasság, 
egyensúly fejlesztése mellett teret 
kap a ritmus, térbeli-időbeli tájéko-
zódás, szem-kéz koordináció, me-
mória, beszédészlelés megalapozá-

sa is. A homloklebeny terápia során 
a mozgást a beszédet és a gondol-
kodást kötik össze, melyek inten-
zíven fejlesztik a homloklebenyt.  
Ezáltal megtanulnak hatékonyabban 
tanulni, több területre egy időben 
összpontosítani, fejlődik munkame-
móriájuk, problémamegoldásuk.  
A Kulcsár-féle komplex mozgásterá-
pia otthoni tornaprogrammal segí-
ti elő az idegrendszeri érést, fejlesz-
ti a finommotorikát, a mozgást, az 
egyensúlyt, ezáltal felkészíti a gye-
rekeknek az iskolára, illetve segít 
az iskolásoknak, hogy könnyebben 
tudják venni az akadályokat. 

Kiegészítő foglalkozásként tudnak 
segíteni a stresszoldásban gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt. 
Az egyéni stresszoldás során le-
hetőség van a diszlexia, diszgrá-
fia, diszkalkulia által okozott stressz, 
szorongás oldására és különböző 
fóbiák, gátlások, félelmek oldására.
Ha pedig helyet és szórakoztató 
programot keresünk a gyerek szüli-
napjára, abban az esetben is jó vá-
lasztás lehet, mert a szülinapon ani-
mátor szórakoztatja a gyerekeket 
izgalmas játékokkal.

A gyömbér egy természetes gyógy-
növény, amelyet fűszerként világ-
szerte használnak. Több egészség-
ügyi kutatás is bizonyítja, hogy a 
gyömbér különböző gyógyító hatá-
sokat fejt ki az emberi testben és így 
számos betegség kezelésében rend-
kívül hatékonynak bizonyul. 

Görcsoldó, hányingercsökkentő, 
gombaölő, gyulladáscsökkentő, fer-
tőtlenítő, antibakteriális, antivirális és 
köhögéscsillapító hatásai szinte cso-
dákat tesznek a szervezetünkkel. A 
gyömbér gazdag forrása az A-, C-, E- 
és B-komplex vitaminoknak, ezenkí-
vül sok magnéziumot, foszfort, káli-
umot, szilíciumot, nátriumot, vasat, 
cinket, kalciumot és béta-karotint 
tartalmaz. A gyömbér gyógyító ha-
tásait élvezhetjük a friss vagy a szárí-
tott, őrölt gyömbérben, de fogyaszt-
hatjuk ivólé vagy olaj formájában is. 
Aki szívesebben fordul a természe-
tes orvosságokhoz betegségek ke-
zelésekor, annak polcáról a gyömbér 
elengedhetetlen. 

Kutatások alapján a gyömbérgyökér 
biztonságos napi adagja felnőttek 
számára: max. 4 g. (kb. 2 teáskanál)

Gyömbérlé elkészítése
A meghámozott gyökeret kis koc-
kákra vágjuk, majd turmixgépbe he-
lyezzük, ehhez fél pohár vizet adunk 
és összeturmixoljuk. Leszűrjük, majd 
hozzáadunk kb. 3-4 dl vizet. 

Gyömbér tea elkészítése
Miután meghámoztuk a gyökeret, 
felaprítjuk fel kisebb kockákra. 6 de-
ciliter vízben megfőzzük kb. 20 per-
cig. Szűrjük le, majd mézzel és fris-
sen facsart citrommal ízesíthetjük. 
Forrás: Facebook/Maminti Levendula

A gyömbér jótékony hatása
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Olyan mérföldkő volt ez a települé-
sünk történelmében, ami új lendü-
letet adott a fejlődésnek. Az, hogy 
Gyál nagyközségi cím után városi 
rangra emelkedett, az akkori város-
vezetés kitartó és áldozatos munká-
jának volt köszönhető. Számos kri-
tériumnak kellett megfelelni annak 
a pályázatnak a keretében, amely-
lyel egy-egy településnek odaítélték 
a városi rangot. Aki a 90-es évek-
ben már itt élt, az tudja, hogy hon-
nan indultunk, hogy milyen kihívá-
sokkal küzdött meg településünk, 
mire 1997. július 1-jei hatállyal város-
sá nyilvánította Gyált a Magyar Köz-
társaság elnöke.

A jubileumi év apropóján tekint-
sünk vissza az időben, nézzük meg, 
mi minden történt Gyálon 1997-ben! 
Lapunk februári számában indítot-
tuk ezt a rovatot, de mivel a városi 
könyvtár archívumában nem sikerült 
megtalálni az 1997/márciusi számot, 
így most, az áprilisi számmal folytat-
juk az időutazást. 

A 25 évvel ezelőtti újság címlapján 
Fegyó Béla festőművész alkotása 
szerepel. A festményt ajándéknak 
szánta a művész a településünknek 
és ez a kép került a várossá nyilvání-
tási pályázat címlapjára is.

Ahogy a 25 évvel ezelőtt vele ké-
szült interjúban nyilatkozza: 

„A munka gyáli középületeket áb-
rázol, már csak emlékeinkben élő 
középületeket, mint amilyen a 
Jálicskastély, vagy a hajdan volt 
Szent György kápolna, de mondhat-

nám a régi templomot vagy a régi 
községházát is. Ezek már csak fény-
képeken, képeslapokon szerepelnek, 
vagy ott sem. Megjelennek a képen 
a község mai középületei is. Büszkék 
vagyunk rájuk, hiszen ha Gyált vala-
miért dicsérik, akkor az az, hogy a 
szegénység ellenére is lépett előre. 

Folytassuk az időutazást!

Ha a Gyálon eltöltött harminc éve-
met nézem, úgy látom, az utób-
bi öt-hat év volt az, ami kiemelke-
dett. Tisztelettel mondom ezt, mert 
mindig embereken múlik az ilyesmi. 
Érzésem szerint a jelenlegi önkor-
mányzat oroszlánrészt vállalt a fej-
lesztésekben. Akár ügyes politizá-
lással, olyan értelemben, hogy pénzt 
tudott hozni a községbe, de ennél 
is sokkal fontosabb a hozzáállás.  
Egy önkormányzat azt is mondhatta 
volna, hogy nekem erre nincs erőm, 
tehetségem, energiám, és min-
den maradt volna úgy, ahogy addig 
volt. Hál’ istennek, Gyálon nem így 
történt.

Tehát ezen a tablón, a 
montázsegyüttesen régi és jelenle-
gi középületek vannak, ember nincs, 
csak a keze nyoma, ami legalább 
olyan fontos, vagy talán még fonto-
sabb, hiszen az marad utánunk, mi 
meg elmegyünk.

Meggyőződésem, hogy a hétköz-
napok teremtik a maradandót. Min-
denkinek azt kívánom, hogy legyen 
még lehetőségünk sok dolgos hét-
köznapra, hadd legyen szebb meg 
emberibb Gyál is, meg az ország is, 
aminek polgárai vagyunk.”

A festményen szereplő épületek 
szinte kivétel nélkül átalakultak, 
modernizálódtak az elmúlt 25 év-
ben, ahogy a település egész arcu-
lata is hatalmas átalakuláson ment 
keresztül.

Fegyó Béla 2019-ben újabb mon-
tázst készített, amelyen a felújított 
és teljesen új intézményeinket, köz-
tereinket mutatja be. Az új festmény 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal aulájá-
ban látható.

VS

Az idei év különleges jelentőséggel bír településünk életében.  
Negyed évszázaddal ezelőtt, 1997-ben nyert városi rangot  

az akkori nagyközség, Gyál.

A következő rövid cikket is a 25 évvel ezelőtti újságban találtuk. A cikk 
írója arról számol be, hogy március végén 60 db fát ültetett el az ön-
kormányzat a Kőrösi út mentén, melyeket 10 000 ft/db áron vásárolt. 
Az is kiderül, hogy az önkormányzat programja szerint minden évben 
sort kerítenek egy-egy utca fásítására. 

A cikk írója megjegyzi, hogy mindig aggódva tekint a településen vég-
zett fejlesztésekre, mert a közbiztonság akkoriban még köszönővi-
szonyban sem volt azzal, ahová mára eljutott a település. 

Ezt csak azok a gyáliak értik, akik már azokban az időkben is itt éltek. 
Nem túloz a szerző, valóban veszélyben voltak a közterületen elhelye-
zett padok, fák, buszmegállók, szelektív hulladékgyűjtők és sorolhat-
nám azokat a dolgokat, amik megrongálása a 90-es években bizonyos 
körökben még roppant menő dolognak számított.

Nem mondhatjuk ugyan, hogy a rongálás mára teljes egészében eltűnt 
a településről, de a 25 évnyi fejlődés talán a fejekben is lezajlott, és kö-
szönhetően a rendőrség, a polgárőrség munkájának, valamint a térfi-
gyelő kamerák elterjedésének, ma már csak elvétve fordul elő a szán-
dékos rongálás, az elkövetők személye pedig nem marad ismeretlen, a 
felelősségre vonás során pedig az esetek döntő többségében kiderül, 
hogy az elkövető nem helyi lakos.

Láthatjuk, hogy a településen végbemenő fejlődésnek nem csak anyagi 
korlátokat kellett legyűrnie, hanem az emberek településhez való viszo-
nyulását kellett megváltoztatni. Ma már büszkék lehetünk településünk-
re, büszkék lehetünk értékeinkre, középületeinkre és büszkék lehetünk 
magunkra, itt élőkre, akik nélkül nem vált volna Gyál ilyen szerethető 
kertvárossá.

VS

Az elmúlt 25 évben 
sokat fejlődtünk

A 2019-ben készült tablón nem csak az épületek modernebbek a 25 évvel 
korábbihoz képest, de a festmény színvilága is egy új korszakot feltételez

A festmény a régi városháza dísztermét díszítette, jelenleg pedig a  
polgármesteri iroda falán látható
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Újra vár, a Szamovár!
34 év után tavaly július 31-én bezárt Gyál legnagyobb 
múlttal rendelkező cukrászdája, amely hosszú műkö-
dése során sok szép és örömteli emléket hagyott maga 
után. A cukrászda akkor közösségi oldalán búcsúzott el 
vendégeitől, azzal a reménnyel, hogy egyszer talán fel-
ébreszti valaki Csipkerózsika álmából és visszaadja őt a 
gyáliaknak. Nem is kellett erre sokat várni.

Az idén 35 éves cukrászda 2022. április 2-án  
újranyitotta kapuit!

Zsarnay Eszter, az új üzemeltető fiatalos lendülettel, szín-
vonalas és megújult termékpalettával, kávéval, teával, 
süteménnyel, valamint a sokak által kedvelt, „szökőkutas 
fagyizóból” már jól ismert ízek -és adagok egyesítésével 
vár mindenkit a Rákóczi utca elején lévő Szamovárban. 
Sok sikert kívánunk neki!

Gyál meglehetősen fiatal te-
lepülés, nincsenek nagy tör-
ténelmi múltra visszatekin-
tő épületeink, mint ahogy a 
városunkban működő vállal-
kozások sem büszkélkedhet-
nek több generáción átívelő 
múlttal. Éppen ezért számít 
különlegességnek, ha egy 
családi vállalkozás húsz, har-
minc, vagy akár még ennél is 
több éve folyamatosan mű-
ködik a településen. 
A gyáli Éden Park Étterem és 
Pizzéria idén ünnepli fennál-
lásának harmincadik évfor-
dulóját, és hogy valóban ün-
nepli, azt mutatja az is, hogy 
egész éves programsorozat-
tal készül vendégei számára.

Az étterem egyik tulajdono-
sát, Kovács Kiss Ildikót kér-
deztük az elmúlt 30 évről.

- 1992-ben milyen tervekkel vág-
tak bele az étterem elindításába? 
- A rendszerváltás után tettrekész, 
erős fiatalként óriási lehetőséget 
kaptunk az államtól, hogy vállalko-
zók lehessünk, azóta is hálát adunk 
a sorsnak, hogy ide, ebbe az or-
szágba születhettünk. Mi éltünk is 
a lehetőséggel, de csak egy picike 
20 m2-es kis fagylaltozó-hambur-
gerezővel nyitottuk. Viszont már az 
első perctől fogva tudtuk, hogy itt 
nem szeretnénk megállni és mindig 
a fejlődés hajtott minket előre. Min-
den energiánkat, anyagi lehetősé-
geinket visszaforgattuk a vállalko-
zásunkba. Így mára egy 300 m2-es 
gyönyörű üzlettel, egy hangulatos 
kerthelyiséggel, és 35 fős családi-
as hangulatú személyzettel büsz-
kélkedhetünk és állunk a vendége-
ink szolgálatára.

- Milyen nehézségekkel kellett 
megküzdeni a 30 éves fennállásuk 
során?
- Mint minden vállalkozásban ne-
künk is voltak hullámvölgyeink, 
rossz döntéseink. A 2000-es évek 
elején teljesen tönkre mentünk, úgy-
mond becsődöltünk, de nem hagy-
tuk magunkat, az akaratunk és a ki-
tartásunk hajtott minket tovább és 
tovább. Néha nem tudtuk, jól meg-
ítélni a szolgáltatásunkon belül mire 
lenne igénye a vendégeinknek, de 
mindig a megoldásra törekedtünk. 
Kicsit lassabban haladva, mégis túl-
éltük a 2007-ben elindult gazdasági 
válságot, vagy a ma is tartó világjár-
vány miatti korlátozásokat. Ezek-
ben a nehéz időszakokban, ha néha 
erőnkön felül is, de megtartottuk 
munkaerő állományunkat, hogy az 
újraindulás zökkenőmentes legyen.

- Változott az étterem és a vendé-
gek igénye ez idő alatt?  
Hogyan tudtak megújulni és lépést 
tartani a kor követelményeivel?
- Rengeteget változott a vendé-
gek igénye, hiszen a pacalpörköl-
tet felváltotta a sous vide csirke-
mell, vagy a kólát az ásványvíz és 
a még újabb trendek. Ehhez sok-
szor kellett technológiát váltani és 
ez újabb és újabb gépparkot kívánt. 
Egyre többen vették igénybe a ház-
hozszállítási szolgáltatást, mert eb-
ben a rohanó világban mindenkinek 
kevesebb ideje maradt az otthon-
főzőcskézésre. Elindultak a családi 
összejövetelek és ezeken a rendez-
vényeken ahány vendégsereg, any-
nyi féle egyéni kívánsággal álltuk 
meg a helyünket.

- Milyen programokkal készülnek 
ebben a jubileumi esztendőben?
- Nagyon szeretnénk meghálálni 
a vendégeinknek, hogy 30 éve ki-
tartanak mellettünk és bizony sok 
olyan vendégünk van, akik még ki-
csi gyermekként hozzánk jártak akár 
fagyizni, vagy hamburgerezni. Most 
családapaként, családanyaként is 
a mai napig vendégeink között üd-
vözölhetjük Őket. Ezért, egy egész 
éves rendezvénysorozattal szeret-
nénk meghálálni kitartásukat, így 
minden hónapban valamilyen prog-
rammal igyekszünk meglepni Őket. 

Márciusban egy háromnapos ren-
dezvénysorozatot indítottunk el és 
hívtunk meg közkedvelt sztárven-
dégeket: Csordás Tibit, MC Hawer 
és a Teknőt, Csocseszt, mindhárom 
nap Dj Lotters szórakoztatta ven-
dégeinket és mindhárom nap tar-
tottunk vízi tűzijátékot Kalmár Robi 
barátunk és a Vezúv Tűzijáték Show 
Kft. segédletével. Ez a háromna-
pos rendezvény nagyon jól sikerült 
és nagyon jó hangulatú volt. Vissza-
nézhető fotósorozatunk, videóink 
a weboldalunkon vagy a facebook 
oldalon, vagy akár a Youtube-on.  

Április 23-án várjuk Kefirt a V-TECH 
együttesből és Dj Lotterst, má-
jus 22-én pedig gyereknapi prog-
ramokkal várjuk a kisgyermekes 
vendégeinket és folytatjuk további 
sztárvendégekkel minden hónap-
ban. Készülünk egy retro hónappal 
is a régi idők ízeiből, választékából 
stb. Minden erőnkkel és tudásunk-
kal állunk továbbra is vendégeink 
szolgálatára.  

Minden programról részletesen érte-
sülhetnek a www.edenparketterem.hu 
oldalon vagy a facebook oldalunkon.30 éves az

A 30 évvel ezelőtt indult kis fagylaltozó-hamburgerezőből mára egy
minden igényt kielégítő, 300 m2-es étterem lett, 
ahol egy profi csapat, igazi kulináris élménnyel várja a vendégeket
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Kutya- és macska 
ivartalanítási akció Gyálon!

Örömmel értesítjük a lakosságot, 
hogy az előző évekhez hasonlóan, 
Gyál Város Önkormányzata ismé-
telten támogatja a nemkívánt sza-
porulatok megelőzését Gyálon. 
Egyesületünk 1 millió forint támo-
gatást kapott erre a célra, amit a 
2022-es évben használhatunk fel. 
Az elmúlt években 117 állatot sike-
rült ivartalanítani az önkormányzat 
által biztosított összegből és továb-
bi 90 állatot ivartalanítottunk beér-
kező adományokból. 

Pozitív visszajelzés, hogy olyan szám-
ban jelentkeztek gyáli lakosok ivarta-
lanításra, hogy folyamatosak voltak 
a műtétek az év minden szakaszá-
ban. Szeretnénk, ha a lakosság élne 
a lehetőséggel, mert sajnos a tavaszi 
és kora őszi időszakban nagyon sok 
nem kívánt szaporulat születik Gyá-
lon. A sok megszületett állat, sajnos 
vagy különféle betegségekben hal 
meg, vagy felelőtlenül tovább kerül-
nek más felelőtlen állattartókhoz és 
ott szaporodnak tovább. Sokan kó-
bor állattá válnak, gyakran előfordul, 
hogy betegségeket hordozva fertő-
zik meg az egészséges állatokat. 

Megkérjük a lakosságot, hogy ha 
olyan kutyáról, vagy macskáról van 
tudomása, aki minden évben ellik, 
valamint, ha ő maga rendelkezik 
nem kívánt szaporulatot rendszere-
sen világra hozó állattal, jelezze fe-
lénk, kérjen segítséget. A szegény 
körülmények között élő családoknál, 
valamint, a kóbor, tulajdonossal nem 

rendelkező cicáknál az ivartalanítás 
költségét egyesületünk teljes mérték-
ben átvállalja. Mindezek mellett, saját 
állatnál lehetőség van kedvezményes 
áron való műtétre és részletfizetésre 
is. Úgy gondoljuk ezek után, már csak 
tényleg a szándék az, aminek meg 
kell, hogy legyen a lakosságban. 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy még 
mindig sokan vannak, akik a közös-
ségi oldalakon és a piacon pár he-
tes kutyákat és cicákat próbálnak 
tovább adni, akár ajándékként, akár 
ellenérték megfizetése ellenben.  
Ez mindazok mellett, hogy törvénybe 
ütközik, sok más veszélyt is hordoz 
magával. Szívesen segítünk minden 
olyan lakosnak, aki hozzánk fordul 
segítségért és hajlandóságot mutat 
felelősen, megfelelő gazdát talál-
ni ezeknek az apró csöppségeknek.  
A szaporulatok szüleit ugyancsak 
ivartalanítjuk. Egyesületünk orvosi 
ellátást, féreghajtást követően, chip-
pel ellátva, oltással, szerződéssel, 
ivartalanítási kötelezettséggel, vagy 
ivartalanítva ad örökbe csak állatot, 
és a leendő gazdákkal tartjuk a kap-
csolatot. A rászoruló segítségkérők-
nél ezeket a költségeket átvállaljuk, 
más esetben szívesen segítünk ked-
vezményes árban. 

Az ivartalanítási akcióba minden 
jelentkezőt felveszünk, sürgősségi 
sorrendben végeztetjük a műtéte-
ket. Jelentkezni bármelyik elérhe-
tőségünkön lehet. 

Email: bundasbarat@gmail.com, te-
lefon: 06-70/205-6552, valamint a 
közösségi oldalon üzenetben is vár-
juk a segélykéréseket a Bundás Ba-
rát Állatvédő Egyesületnek címezve. 

Tegyünk együtt Gyál Város fejlődé-
sért, tegyünk együtt a nem kívánt 
szaporulatok megelőzéséért!

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület 

Gyál elnöke

A Gyáli Kertbarát Kör a 2022. évi 
programjában a lakosság és a tag-
ság részére meghirdette a legszebb 
előkert, -díszkert, -konyhakert, és 
-utcarészlet versenyét!

A program célja, a kerteket élettel 
megtölteni, hogy ne legyen egyet-
len elhagyatott, műveletlen kert sem.                                                                                                                                             
Fontos a kertművelő ember munká-
ját megbecsülni, és azt mindenki elé 
példaként állítani. Szeretnénk a la-
kosságot a kiskertek intenzív hasz-
nosítására ösztönözni, biztosítani 
az esztétikai nevelést, az általános 
rendre és tisztaságra törekvést, illet-
ve, hogy kertjükben maguk termeljék 
meg a család szükségletét, hogy ez-
által biztosított legyen a zöldségek, 
gyümölcsök egészséges eredete.
Díszkertek esetében a harmonikus, 
színes, látványos, de értünk megépí-
tett kerteket szeretnénk megismerni.
Az utcarészleteknél egy-egy sza-
kasszal lehet pályázni, és a 2-4 ház-
ból álló szakasz rendezettsége, tisz-
tasága lenne a meghatározó. Itt az 
összefogás nagyon fontos!                                                                                                                                       

Jelentkezés: 2022. április 15-től au-
gusztus 15-ig folyamatosan, 6 db 
10x15 cm fényképpel. 
Saját képnél nincs nevezési díj, ha a 
kertbarát kör végzi a fényképezést a 
nevezési díj 500 forint. 
Kategóriánként az első három nyer-
test tárgyjutalommal és oklevéllel 
díjazzuk, a többi jelentkező emlékla-
pot vehet át.
Eredményhirdetés: 2022. szeptem-
ber 6-án 13.00-órakor, az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár kamaratermében.                                                                    
Bővebb felvilágosítás: a 
gyalikertbarat@gmail.com e-mail cí-
men, a www.gyalikertbarat.hu hon-
lapon, valamint a 06-30/859-2662 
telefonszámon.

Király László elnök

10-éves a  
Gyáli Kertbarát Kör  

„Édenkert 
Magyarország,  

építsük együtt!!!” 
programja

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestületKözérdekű



28 gyáli mi újság

Mire figyeljünk 
a tavasz 

beköszöntével?
A tavasz közeledtével a közlekedés 
is hoz változásokat, melyekre mu-
száj fejben is felkészülnünk! Gon-
dolnunk kell például a sebezhetőbb 
közlekedőkre, gyalogosok, kerékpá-
rosok, motorosok, rolleresek, gyere-
kek egyre sűrűbb felbukkanására.

Az előbbi felsorolásból a motoro-
sokra külön kitérnék, hiszen jármű-
vük súlyával és sebességével nem-
csak saját magukra, de a közlekedés 
többi résztvevőire is veszélyesek le-
hetnek, ha balul sül el egy szituáció.
Tavasszal előkerülnek a télen nem 
használt motorkerékpárok, amik ve-
zetését újra meg kell szokni. A leve-
gő hőmérséklete kora tavasszal már 
gyakran elhiteti velünk, hogy nyárias 
körülményekre számíthatunk az uta-
kon, de az aszfalt ilyenkor még hideg, 
így kevésbé tapadnak jól a gumik, és 
a közlekedés többi résztvevőjének is 
újra meg kell szokni a motorosokat 
az utakon. 

Azt hihetnénk, hogy a szikrázó napsü-
tés is kedvezően befolyásolja a látási 
viszonyokat, de ezekben a hónapok-
ban a nap még aránylag alacsonyan 
jár főleg a napkelte és a napnyugta 
körüli időszakban, így sokkal jobban 
elvakíthatja a sofőröket. 

Gyakran beszélünk az autók téli fel-
készítéséről, arról azonban keve-
sebb szó esik, hogy bizony a tél el-
múltával, érdemes az autókat a 
tavaszra és nyárra is felkészítenünk. 
Talán legkézenfekvőbb, hogy ami-
kor a hőmérséklet tartósan 7 °C fölé 
kerül, akkor érdemes lecserélnünk 
a téli gumikat nyári gumikra. Nem 
érdemes túl korán váltani, mert az 
április még lehet szeszélyes és ko-
moly fagyokat is tartogathat szá-
munkra, azonban sokáig húzni sem 
érdemes a váltást, mert a téli gumik 
meleg időben nem tapadnak meg-
felelően és sokkal jobban kopnak is.

A tavasz kezdetén érdemes kitisztít-
tatni a klímaberendezést, erre talán 
a legjobb és leghatékonyabb meg-
oldás az ózonos klímatisztítás, és ez-
zel együtt érdemes az utastér pol-
lenszűrőit is kicserélnünk.

A lejegesedett szélvédőt türelmet-
lenebb sofőrök az ablaktörlővel pró-
bálják lekaparni, ezzel viszont meg-
sérülnek a törlőlapátokon lévő gumik, 
amelyek rendkívül zavaró módon, 
csíkokat hagynak majd a szélvédőn 
a későbbi használatuk során. Érde-
mes ezeket a gumikat is átvizsgál-
ni és adott esetben lecserélni, hiszen 
esős időben akár balesethez is vezet-
het, ha rosszul látunk ki az ablakon.
Ide kapcsolódik az ablaktörlő fo-
lyadék lecserélse is, hiszen a nyári 
időszakban speciálisan erre az idő-
szakra gyártott folyadékot érdemes 
használunk, amelyben a fagyálló ha-
tás helyett a szélvédőn szétkenődő 
rovarok leoldása lesz a fő szempont.

Sok közlekedő rutinszerűen használ-
ja képességeit, és mintegy megszo-
kásból próbál vezetni, közlekedni, 
célként azt látva, hova kell eljutnia 
legegyszerűbben, leggyorsabban.
Ezt a két dolgot azonban írja fölül a 
legfontosabb dolog: a biztonság!

Gyál utcáira fókuszálva, azt gondo-
lom fontos a gyalogátkelőhelyek-
re figyelni, melyek táblával vannak 
előre jelezve, és a gyalogosnak el-
sőbbséget kell adni! Nem elfelejthe-
tő tényező, hogy nekik a kanyarodó 
járművel szemben is elsőbbségük 
van!

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
amikor a járművek a Kőrösi út „egy-
irányú” szervizútjára csatlakoznak 
be, gondoljanak a kétirányú kerék-
páros forgalomra hiszen itt elsőbb-
séget kell biztosítani részükre!

Drozdik Sándor
gépjárművezető szakoktató

Közlekedjünk tudatosan, okosan, biztonságosan!

„Elsősor-
ban a fejekben kell 

rendet tenni!„
-hiszen, ha mindannyian a szabá-

lyokat betartva közlekedünk, akkor a 
legtöbb közlekedési konfliktus és a bal-

eset elkerülhető.  
Rovatunkkal szeretnénk felhívni a köz-
lekedők figyelmét néhány dologra, ami 
a közlekedést könnyebbé, biztonságo-
sabbá teszi, ehhez pedig Drozdik Sán-

dort kértük fel, aki autós szakok-
tatóként talán a leghitelesebb 

gazdája lehet ennek a 
rovatnak.

DROZDIK HÁZASPÁR 
CSALÁDI AUTÓSISKOLÁJA

Tel: 06-70/9430-853
Web: www.dhjogsi.hu

T
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint márciusban 
10 haláleset és 22 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

03.05:
- Marosi Áron és Molnár Piroska

- Gémes Dániel és Harmati Barbara
- Balogh Tamás és Szekulya Ildikó

- Moder Márton Antal és Szekulya Kitti (Moderné Szekulya Kitti)
03.11: 

- Domokos Imre és Pintér Mária
03.12:

- Bakk Dávid István és Völgyesi Vivien
- Kis Norbert és Benkó Edina (Kisné Benkó Edina)

- Lóczi Richárd és Sarkadi Barbara (Lóczi-Sarkadi Barbara)
- Pencz Richárd és Szabó Virginia (Penczné Szabó Virginia)

- Hetzmann Dénes és Cseszkó Nikoletta Mária 
(Hetzmann-Cseszkó Nikoletta Mária)

03.18:
- Gelencsér János és Bánki Szonja (Gelencsér-Bánki Szonja)

- Székely József és Sztojka Éva (Székely-Sztojka Éva)
- Kósi András és Bánki Judit (Kósiné Bánki Judit)

03.19:
- Petre Balázs és Tóth Timea (Petre Timea)

- Murár Csaba és Kozma Beáta (Murárné Kozma Beáta)
- Cseh Attila és Sajti Zsuzsanna (Cseh Zsuzsanna)

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül február hónapban  
14 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra. 

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
27 100 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Isten éltesse sokáig Juci nénit!
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03.04.
Személyi sérüléses baleset történt a Széchenyi István 
utca - Ady Endre utca keresztedősénél, az egyik jármű 
az útról letérve a sportpálya kerítésének ütközött. Jár-
őreink a helyszín biztosításában nyújtottak segítséget, a 
helyszínről egy főt szállítottak kórházba sérülései miatt.

03.05.

Az előző napival azonos helyszínen, a Széchenyi István 
utca - Ady Endre utca kereszteződésénél történt baleset, 
az ütközéstől az útról lesodródó jármű ezúttal egy lakóház 
kerítésébe csapódott. Személyi sérülés szerencsére nem 
történt, tűzoltóink a sérült járművek áramtalanításában, 
míg polgárőreink a helyszínelés és a műszaki mentés ideje 
alatt a forgalom irányításában nyújtottak segítséget.

03.07.

A kora délutáni órákban járőrünk vette észre, hogy Vecsés 
irányából sűrű, fekete füst szállt fel, ezért felderítés céljá-
ból átment a szomszéd településre, ahol megállapította, 
hogy egy melléképületben keletkezett tűz, amely időköz-
ben már átterjedt a lakóépületre is. Tagtársunk az épület 
átamtalanítása után a rendelkezésére álló kerti slag segít-
ségével igyekezett a lángok továbbterjedését megakadá-
lyozni, amíg a hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek.

FEGY-napló
03.15.
Jelentős károkozással járó baleset történt a késő esti 
órákban a Pesti úton, a Kacsóh Pongrác utcánál, ahol 
egy Budapest felől nagy sebességgel érkező gépkocsi 
vezetője elvesztette uralmát a járműve felett, az útról 
lesodródva több kisebb fát letarolt, majd egy villany-
oszlopot tőből kitörve egy lakóház kerítését megron-
gálva, fejtetőre borult. A gépjármű vezetője - akinél az 
előzetes vizsgálat alapján felmerült az ittasság gyanú-
ja - és utasa karcolásokkal megúszta az ámokfutást. 
A romok eltakarítása után a kitört villanyoszlop cseré-
je több órán keresztül tartott, polgárőreink az útsza-
kasz lezárásában és a helyszín biztosításában nyújtot-
tak segítséget.

03.23.

Lakossági segítségkérésre vonultak járőreink a Balas-
sa utcába, ahol a bejelentő elmondása szerint egy idős 
hölgy a háza udvarán elesett és nem kommunikál. Kiér-
kező járőreink a bezárt kertkapu felfeszítésével, de kár-
okozás nélkül az ingatlan területére bejutottak és ott 
megtalálták a hölgyet, akihez azonnal orvosi segítsé-
get hívtak.

Összeállította:  
Kelecsényi Gábor

A város nevében Nagy József Elek al-
polgármester köszöntötte Juci nénit, 
90. születésnapján, aki Siófokon él, de 
egy éve lányánál tartózkodik, Gyálon. 

Az egykori SZOT Csepel Üdülőben 
dolgozott egész életében szakács-
nőként. Nagyon szerette a munkáját.
Mindennapjaiban szeret kertészked-
ni, olvasni, rendszeres látogatója a 
vasárnapi Istentiszteletnek. 

Juci néni büszke nagy családjára: 5 
gyermeke, 9 unokája, 9 dédunokája 
és 3 ükunokája van.

Juci néni úgy gondolja, hogy a foly-
tonos mozgás a hosszú élet tit-
ka. Mai napig keveset alszik, sokat 
tevékenykedik.

Jó egészséget kívánunk neki, és Is-
ten éltesse még nagyon sokáig!

Oktatás Egészésg Állatvédelem KözbiztonságFejlesztés KözlekedjünkTestületKözélet Közélet InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv ÉletProgram

www.gyal.hu
Aktuális hírek  

első kézből, a város 
hivatalos weboldalán.
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Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó 
építőanyagok értékesítése 
és szállítása, akár 1m3-től!

-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)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, 
MŰKŐ SÍRKÖVEK, 

ÉPÜLET KŐFARAGÓ MUNKÁK
 

Radics Team BT.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.

06-30/432-6792, 345-105
sirkofarago@freemail.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2022. május 19-én 18 órára és

2022. június 16-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Oktatás Egészésg Állatvédelem HirdetésFejlesztés KözlekedjünkTestület InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport Anyakönyv HirdetésKözéletKözérdekű
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszög-
ből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek köny-
nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonál-
jon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 
06-20/564-0606. 

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

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivite-
lezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgá-
latok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. 
Bodnár József 06-30/663-8617.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcse-
re, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csator-
na szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javí-
tása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 
06-70/233-30-47.

Csempézést, padlóburkolást vállalok. 06-20/558-3240

Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Si-
keres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni! 
Telefon: 06-20/397-4055.

Matematika és informatika (kiemelten exel, szövegszer-
kesztés, prezentáció készítés) oktatást, korrepetálást 
vállalok nagy gyakorlattal Gyálon. 06-20/541-6740.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Szenny-, eső-, vízlefolyó veze-
tékek tisztítása profi gépekkel, gyorsan, tisztán, bon-
tás nélkül. Ingyenes kiszállással hétvégén is 0-24. 
06-20/504-8705

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, minden ami kémény.Béléscsöve-
zés gáz- és vegyes tüzeléshez, kéményszegély javítás, 
fedkőcsere, bontás-építés, tetőablak, -ajtó, kéménysep-
rő járda szerelés. 06-20/243-9279

Takarítást, vasalást, egyéb házimunkát vállalok. 
06-70/533-6979.

Apróhirdetés

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 megállapí-
tásra 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!

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.
Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

KRISTÁLYVIRÁG

O P T I K A

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

Oktatás Egészésg ÁllatvédelemFejlesztés KözlekedjünkTestület InterjúOktatásFejlesztés Egészség Sport AnyakönyvKözélet HirdetésHirdetésKözérdekű



   Városi 
Gyermeknap
         Gyálon

május 28-án 
szombaton a piactéren

Programok 10 órától: 
rodeo bika, óriás csúszda, mászófal, söprögető szimulátor, BungeeRun, Gladiátor pálya

A gyáli szervezetek 10 órától várják a téren a családokat: 
arcfestéssel, lufihajtogatással, csillám- és hennatetoválással, kvízjátékokkal,  játszóházzal a könyvtár és a közösségi 

ház szervezésében. Bundás barát örökbefogadós sátor, hangszerbemutató a zeneiskolától, ökosátor a GYÖSZ szerve-
zésében, Játékos tudomány: érzékszervek világa meglepetésprogram, hangszerkészítés hulladékból.

SZÍNPADI PROGRAMOK
16.00 órától vidám, családi koncertprogramok  

a népszerű Iszkiri zenekarral, majd  
Bergengóciából jöttünk: Gubás Gabi gyermekkoncertje

19.00: BEX szuperkoncert
SISKA FINUCCSIVAL és
az ANIMAL CANNIBALS

vendégszereplésével 
Támogató:

www.gyalikozhaz.hu

Rendező:

HELLÓ ANYU PARK
a Liliom óvoda udvarában

Bababirodalom, kisvasút, népi fajátékok, egész nap pihenősarok, 
rajzolás, színezés, kicsiknek ugrálótérjáték, pelenkázó!

17:00-17:50 között VITÉZ LÁSZLÓ BÁBELŐADÁS 
a Fabula bábszínházzal

12 ÓRÁTÓL óránként 

látványos BMX bemutató 

a The Garden Skatepark 

Egyesület közreműködésével, 

ügyességi bringapálya 

és bringás játékok 

mindenkinek!

Egész nap: 

fagyi, lángos, 

édességek, 

minden mi 

szem-szájnak 

ingere!

SISKA FINUCCSI

ANIMAL CANNIBALS

BEX


