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Köszönjük a fotót Molnár Lászlónak!

2019. július

Megtörtént az első légi
szúnyoggyérítés Gyálon.
Mikor várható a második?
6. oldal

3. oldal

Gyalogátkelőhelyet épített
az önkormányzat
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

4. oldal

Rendeződhet végre a Gyál
vasútállomás és környezete
gyáli mi újság
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 12:30 - 17:45
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Július 22 - 28-ig:	
Július 29 - Aug. 04-ig:
Aug. 05 - Aug. 11-ig:
Aug. 12 - Aug. 18-ig:	
Aug. 19 - Aug. 25-ig:	

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

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

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

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
2019. 07
Kedd: 09:00 - 17:00
. 01-től
új ügyfé
lfogadás
Szerda: 10:00 - 20:00
i rend!
Csütörtök: 09:00 - 17:00
Péntek: 09:00 - 13:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Meghívó
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt
Szent István ünnepe és a keresztény magyar államalapítás alkalmából 2019. augusztus 20. (kedd) 11 órakor kezdődő városi
ünnepségünkre.
Helyszín: Gyál, Szent István tér
Program:
10.00: Szentmise a Gyáli Katolikus Templomban
11.00: Ünnepi köszöntő - Erős József alpolgármester
11.15: Kenyéráldás - Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó,
		
Gyimóthy Zsolt lelkipásztor
Közreműködik: a Gyál Városi Fúvószenekar és Dányi Bianka, a
Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete, valamint a Gyáli Arany
Gyermeknéptáncegyüttes és az A-Banda zenekar.

Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság

Gyalogátkelőhelyet
épített az önkormányzat
Új gyalogátkelőket létesített az önkormányzat a
város egyik veszélyesebb kereszteződésébe, a Vecsési út és Széchenyi utca sarkán. A beruházás
2019. június 11-én kezdődött, lapzártánkkor még javában folytak a munkálatok melyek a tervek szerint
lapunk megjelenésével egyidőben fejeződnek be.
A Vecsési úton már meglévő gyalogátkelő áthelyezésre került, és további két új gyalogátkelő létesült.
Kiépítették a zebrákhoz vezető akadálymentes járdacsatlakozásokat, a vízelvezetést, illetve szabályozták a parkolási rendet is, ahol szükséges volt.
A gyalogátkelőket kiemelt közvilágítással látták el.
A beruházás bruttó 12,7 millió forintba került, ami
teljes egészében önkormányzati finanszírozással
valósult meg. A munkálatokat időszakosan félpályás útlezárások mellett végezték, ez az arra közlekedőktől a megszokottnál nagyobb figyelmet, igényelt. A munkavégzés a tömegközlekedésben nem
okozott változást.
Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy
vegyék figyelembe a megváltozott forgalmi rendet, vagyis türelmesen és óvatosan közelítsék meg
az új gyalogátkelőket. Természetesen az új zebrá-

www.gyal.hu

kat táblák is jelzik majd, de a gyalogosoktól is nagyobb figyelmet igényel ezek használata az első
időszakokban, hiszen a rutinból közlekedő autósok
esetleg nem számítanak a gyalogos forgalomra.
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Elhárult az akadály, szilárd burkolatot kaphat
a Móra Ferenc utca és megújul a Gyál állomás
Régóta tervezi az önkormányzat, hogy a 2015-ben
újjáépített Gyál-felső vasútállomás felújítása után a
város másik vasútállomását és annak környezetét
is felújítja. Ezzel kapcsolatosan már több éve folynak a tárgyalások a MÁV-val, de talán már nem kell
sokat várni a magvalósításra.
A terület rendezéséhez az állomáshoz vezető utat
is szeretné rendbe hozni a városvezetés, ennek viszont ezidáig volt egy komoly akadálya. A Móra Ferenc utcára keresztelt Kőrösi úttól az állomás épületéig tartó rövid útszakasz állami tulajdonban volt,

ezért a város önkormányzata nem végezhetett rajta semmiféle munkát máig, ugyanis a napokban
született meg a kormányhatározat, amelynek értelmében az állam a város tulajdonába adja a fent
említett útszakaszt, ezzel pedig elhárul az akadálya, hogy az önkormányzat a többi úthoz hasonlóan szilárd burkolattal lássa el azt.
Mivel a kormány döntése az önkormányzatot is
meglepetésként érte, így az idei költségvetésbe
nem lett betervezve az út felújítása, ezért leghamarabb csak jövő évben indulhat a beruházás.

Közélet

A hónap utolsó néhány napjában is megéri csatlakozni!

•
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Földön maradnak. A témával foglalkozó tudósok
megállapítása szerint egy műanyag zacskó biológiailag nem bomlik le, viszont fény hatására elkezdődik ez a folyamat. Ám a polietilén polimer
lánc UV sugárzásra való reagálásának vizsgálatakor az nem derült ki, hogy a napfény mennyi idő
alatt bontja le a műanyagot, így csak 500 és 1000
év közöttire becsülik az időtávot.
Tanácsok:
• Érdemes a már korábban megvásárolt palackot újra használni, hiszen egy 1,5 literes flakon csapvízzel való megtöltése alig 40 fillérbe kerül.

gyáli mi újság

Sport

Semmelweis nap a magyar egészségügy napja
és egyben legnagyobb ünnepe, melyet július 1-én
tartanak országszerte. Gyál Város Önkormányzata nevében Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester levélben köszöntötte a gyáli
egészségügyben dolgozókat, bölcsődei dolgozókat, idősgondozókat.
A polgármester levelében kifejtette, hogy az
egészségügyben dolgozók helytállása, együttérzése és mosolya nélkül az intézményrendszer csak
egy személytelen nagyüzemi szolgáltatás lenne. A
gyáli orvosok, asszisztensek, védőnők, kisgyerekgondozók, idősgondozók és patikusok napról napra mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesznek tanúbizonyságot, amiért köszönettel tartozunk. Az évről
•

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idén
is csatlakozik a „Műanyagmentes július” kezdeményezéshez, így arra ösztönzi – mások mellett –
élelmiszer-előállítással foglalkozó tagjait is, hogy
ebben a hónapban minél kevesebb műanyagot
használjanak termékeik csomagolásához. Ezek lebomlási ideje ugyanis több száz év, a kevesebb
műanyag pedig hozzájárul a természet megóvásához. A világszerte évről évre egyre népszerűbb kezdeményezés célja, hogy ebben a hónapban próbáljunk meg nem vásárolni semmit, ami
egyszer használatos műanyagból készült. Ugyanis a globálisan felhasznált műanyagok közel fele
egyszer használatos, miközben több száz évig a

Oktatás

KERTváros

Kultúra

Anyakönyv

Hirdetés

Az egészségügyi dolgozókat ünnepeltük

MŰANYAGMENTES JÚLIUS!

Még nem késő!

Portré

•
•
•
•
•

évre egyre inkább csökkenő érdeklődés és létszám
miatt idén a városvezetés úgy határozott, hogy a
közös ünnepség helyett minden érintettnek személyre szóló levelet és ajándékcsomagot juttat el.
A Magyar Védőnők Napját június 13-án ünnepeljük,
amely alkalomból Erős József alpolgármester és
Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő lepte meg
a helyi védőnőket. Gyálon összesen 7 védőnői körzet működik, amely maradéktalanul betöltött.
Ma a Magyarországon dolgozó védőnőket a Magyar Védőnők Egyesülete fogja össze, amely szakmai felügyeletként és kollégiumként is működik.
Isten éltesse az egészségügyben dolgozókat!

Az élelmiszer-vásárlás során papírba, karkartonokba csomagolt terméket ajánlott választani, vagy a bevásárláshoz tanácsos vinni szintén korábban beszerzett szatyrot.
A zöldség- és gyümölcsvásárláskor pedig nejlonok helyett újrahasznosítható zacskókat érdemes használni. Léteznek már magyar gyártók által, külön erre a célra készített zsákok.
De bevásárlóközpontokban is elérhetőek a
többször használatos, párszáz forintos zöldség- és gyümölcstároló tasakok, amelyek tartós anyagból készülnek, zárhatóak és a csap
alatt a benne lévő zöldségek- és gyümölcsök
egyszerűbben moshatóak.
Mosogató szivacs helyett fanyelű, természetes
sörtéjű mosogató kefe.
Tégy egy próbát a mosható intim betéttel!
Mikroszálas törlőkendő helyett textil konyharuha!
Tusfürdő helyett kecsketejes szappan!
Előre jelezd, hogy nem kérsz szívószálat!

www.gyal.hu
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LACI bácsi kerti tanácsai

Mikor várható az újabb légi
szúnyoggyérítés Gyálon?
A lakosság kérésének megfelelően Gyál Város Önkormányzata légi-kémiai szúnyoggyérítést rendelt meg településünkön, amely július 4-én megvalósult. Az eddigi visszajelzések alapján elmondható, hogy sikeres volt
már az első akció is, kevesebb panasz érkezik a hivatalhoz. Pápai Mihály polgármester elmondása szerint a tevékenységet újra megismétlik, hogy zavartalan lehessen
eseténként a kertekben való tartózkodás. A két irtás között minimum három hétnek kell eltelnie, tehát várhatóan augusztus hónap elején esedékes a
következő gyérítés, amelyről a www.
gyal.hu és a Gyál város facebook oldala
számol be. Az alkalmazott készítmény:
Deltasect 1,2 ULV szúnyogirtó szer, hatóanyag: deltametrin. Melegvérűekre,
azaz emberre, háziállatokra ártalmatlan, de méhekre veszélyes lehet, ezért a
gyérítés időpontjairól a méhészeket tájékoztatta az önkormányzat.

időpontja előtt az önkormányzatoknál bejelentkezett
méhészek minden esetben értesítést kapnak.
A szúnyogok elszaporodása ellen a lakosság is tehet
lépéseket. Az alábbi plakáton néhány hasznos ötletet
adunk, mit tehetünk otthonunk közvetlen környezetében a szúnyogok ellen.

Legyen öröm a KERT!
Kertünkben rendszeresen ellenőrizzük növényeinket, s
ha gombabetegségek, kártevők jelentkeznének, azonnal
védekezzünk.Különösen nagy gondot fordítsunk az amerikai fehér szövőlepke hernyóinak elpusztítására. Vágjuk
le a fészkeket és azonnal égessük el. Így lehet, hogy nem
kell vegyszerrel közbeavatkozni. A termőkaros orsó- és
a sövényművelésű fák hajtásait kötözzük le. Készüljünk a
szamóca telepítésére. A kajszi- és az őszibarack szedésére kétágú létrát szerezzünk be, mert ez biztonságosabb.
Óvatosan szedjük a gyümölcsöt, ne dobjuk. A sérült gyümölcsöket válogassuk külön és készítsünk lekvárt, dzsemet belőlük. Szőlőnket vizsgáljuk át és ahol a hajtások a
fürtöket erősen beárnyékolják, úgy igazítsuk el ezeket,
hogy a napfény kellően érje a bogyókat. A túl hosszúra
nőtt hajtásokat csonkázzuk, vagyis tetejüket törjük vis�sza. A hónaljhajtásokat ne távolítsuk el teljesen, hanem
1-2 levélre csípjük vissza. A konyhakertben a paradicsomot szedés után 2-5 vödör vízzel locsoljuk négyzetméterenként. A paprikának nitrogén és foszfortartalmú műtrágyával fokozhatjuk a termésmennyiségét. Folytassuk
a másodvetésű fejes-, kel-, és vörös káposzta palánták
kiültetését. A zöldbabot hetente szedjük. A gyökérzöldségeket kapáljuk és 20-25 mm-nyi vízadaggal öntözzük.
Egyeljük a másodvetéseket. A sóskának is adjunk négyzetméterenként 3 vödör vizet, magszárait pedig törjük
ki, talaját porhanyítsuk. A fejes saláta magvetéseit 20
cm tőtávolságra ritkítsuk, majd öntözzük meg. A virágoskertben a régóta egy helyben lévő tulipán-, jácint-,
nárciszhagymákat szedjük fel, szikkasszuk meg és őszig
tartsuk szellős helyen. A zöldségféléknél vethetünk újból
sárgarépát. Szedjük az érő babot, paradicsomot, uborkát, cukkinit és paprikát. A kúszó zöldségfélék indáit kötözzük. Az ágyás talajra terítsünk szalmát, amivel a föld

Az alkalmazott irtószerek ártalmatlanok az emberi
egészségre?
Igen. A piretroid készítmények melegvérűeken (emberen, háziállatokon, stb.)
való mérgezősége csak több ezerszeres dózisban jelentkezne, hasonlatosan
a legtöbb háztartási rovarirtó szerhez. A
készítmény szabadban néhány óra alatt
lebomlik.

Az alkalmazott irtószerek milyen hatással vannak az állatokra, növényekre?
Háziállatokon és növényeken semmilyen
hatást nem fogunk tapasztalni. Ugyanakkor az imágók ellen használt készítmények más rovarokra – így méhekre –
is veszélyesek, bár az alacsony dózisnak
köszönhetően nem kell teljes rovarpusztulástól tartani. A szúnyoggyérítések
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víztartalmának elpárolgását lassítjuk, a gyomosodást
meggátoljuk. A burgonyatöveket kupacoljuk fel, lombját
kéthetente permetezzük burgonyavész és burgonyabogár ellen. A növényvédelmet, gyomirtást és a rendszeres
öntözést ne hanyagoljuk el. Jegyezzük fel a terméseredményeinket, tapasztalatainkat. A gyümölcs, és szőlőnél:
A fekete ribizli-bokrokat a termés szedésével egy időben metszhetjük. A málna bokrokat szüreteljük, a gyenge vesszőit, miután leértek, távolítsuk el, az erős hajtásokat kötözzük fel. Szedhetjük a cseresznyét, a meggyet és
az őszibarackot. Az őszi-téli termést adó fákon ritkítsuk
meg a sűrűn álló gyümölcsöket. Érő terméseinket védjük a darazsak kártételétől. A dísznövényeknél a gyorsan
növő sövényt nyírjuk meg. Metsszük vissza az elvirágzott rózsahajtásokat. Öntözzük, tápoldatozzuk és tisztogassuk az egynyáriakat és a balkonláda növényeit. Ne
hanyagoljuk el a virágágyakat sem, gyomtalanítsuk, öntözzük, az elvirágzott részeket vágjuk vissza. A szemzett
és oltott növények vadhajtásait, valamint a Jánosnapi
vízhajtásokat tőből metsszük le. Permetezzük a rózsát
a kártevői ellen. A rendszeresen öntözött és nyírt gyepet fej trágyázzuk nitrogén tartalmú műtrágyával.Átültethetjük az új szamóca palántákat. Ne feledkezzünk el
az idei telepítések bőséges öntözéséről és alakító zöldmetszéséről sem. Ügyeljünk rá, hogy az edényes, cserepes növényeink esetleges távollétünkben se száradjanak
ki. A növényházban nevelt uborkát, paradicsomot ismét
trágyázhatjuk, az oldalhajtásokat csípjük ki. Vizsgáljuk
meg a növényház konstrukcióját, a hibákat javítsuk ki,
a rozsdás felületeket fessük át. A kihasználatlan házban
szaporításokat (dugványozást, magvetést) végezhetünk.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke
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TAK és a TKR, avagy városunk
településképének szabályozása
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
májusi ülésén napirendre tűzte és megalkotta a 10/2019.
(V.30.) számú településképi rendeletét, valamint ezt
megelőzően a 100/2019.(V.30.) számú határozatával elfogadta Gyál Város Településképi Arculati Kézikönyvét.
A Településképi Arculati Kézikönyv (rövidítve: TAK) amely
szemléletformáló dokumentum, a települési önkormányzatnak normatív határozatként kell elfogadnia. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kellett határozni a település településkaraktert
meghatározó településképi jellemzőit, a településképi
szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A TAK elfogadása meg kell, hogy előzze a Településképi Rendelet (rövidítve: TKR) megalkotását, miután a kormányrendelet szerint a helyi területi védelemmel érintett
terület és a településképi szempontból meghatározó terület a kézikönyv alapján kerül meghatározásra a településképi rendeletben és annak rajzi mellékletében.
A településképi rendelet állapítja meg:
•

•
•
•

•

•

•
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a településképi követelményeket (amelyek lehetnek területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és
reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények),
az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
részletes tartalmát,
a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek
megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és
reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését
településképi bejelentési eljáráshoz köti,
a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,
a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó
tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket,

•

Közélet

Portré

Oktatás

Sport

településkép védelmi tájékoztatás és konzultáció
településképi véleményezési eljárás
településképi bejelentési eljárás
településképi kötelezés

A rendelettervezet társadalmi egyeztetése a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletünk alapján az
alábbiak szerint megtörtént.
A 2018. március 26.-án előzetes tájékoztatás és véleményezés céljából az érintettek részére lakossági fórumot
tartottunk. A jelenlevőknek a tájékoztatással kapcsolatosan kérdése, észrevétele nem volt.

Mivel a Helyi Építési Szabályzat (rövidítve: HÉSZ) településképi előírásai a Törvény erejénél fogva nem alkalmazhatók, a szükséges módosításokat a HÉSZ-re vonatkozó
külön eljárási szabályok alapján a későbbiekben végre
kell hajtani.
A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi
rendelet – amely 2019. augusztus 05-én lép hatályba és
a szabályit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni – Gyál Város hivatalos honlapjára feltöltésre került.
Fentiekkel kapcsolatos kérdésekkel, illetve bővebb tájékoztatásért kérem, forduljanak városunk főépítészéhez, vagy a
Gyáli Polgármesteri Hivatal építéshatósági csoportjához.
Reméljük, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása szemléletformáló eszközként, a településképi rendelet megalkotása a településképi követelmények meghatározásával elősegíti Gyál városképének,
építészeti minőségének további javulását.
Gyál Város Települési Arculati Kézikönyve elérhető a
www.gyal.hu weboldalon.

gyáli mi újság

Anyakönyv

Hirdetés

A piros napernyős béka

a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös
formai (műszaki) követelményeit.

2019. március 27-én tájékoztatás és véleményezés céljából az érintettek részére ismét lakossági fórumot tartottunk, ahol ismertetésre került a TAK és a településképi
rendelet tervezete. A lakossági fórumon a jelenlevők részéről elhangzott kérdésekre az alpolgármester, a tervező és főépítész szóban válaszolt. A fórumot követően 8
napon belül írásbeli észrevétel nem érkezett.

Kultúra

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Összességében településképi szempontból szabályozza
az építés folyamatát, így ennek megfelelően Gyálon is bevezetésre kerülnek településkép-érvényesítő eszközök:
•
•
•
•

KERTváros

Roxi, a kis béka, a faluszéli tópartján élt. Mindene
megvolt, amire szüksége lehetett, mégis folyton
elégedetlenkedett.
- Minden zöld, a fű, a levelek, a víz, még a ruhám is!
A többiek korholták érte.
- Örülj neki, a zöld a legszebb szín a világon!
Duzzogva ugrott a fű közé. Panka épp ekkor járt
arra, piros fürdőruhájában, fagylaltot nyalogatva.
- Hé, te óriás, majdnem rám léptél!
- Jaj, ne haragudj, nem vettelek észre!
- Na látod, ez az én nagy bajom! Zöld vagyok, mint
a fű, senki sem vesz észre! Ó, ha olyan gyönyörű ruhám lehetne, mint neked, mindjárt kitűnnék a levelek közül!
- Sajnálom, hogy ilyen szomorú vagy, sajnos ruhát
nem adhatok, de a fagyihoz kaptam egy piros napernyőt, azt neked adom!
Azzal levette a fagyin billegő kicsi piros ernyőt és
Roxi kezébe nyomta.
- Na, látod? Nyugodtan napozhatsz és még a nap
sem süt a szemedbe!
- Panka dúdolva tovább sétált, Roxi pedig boldogan emelte feje fölé az ernyőt. Otthon mindenki
megbámulta, mert ilyet még sosem láttak. Breki
esedezve kérlelte:
- Ideadod egy kicsit? Csakhogy megnézhessem
közelebbről.

www.gyal.hu

- Dehogy adom, csupa maszat az ujjad, összefogdosnád vele! Különben is én kaptam!
Dölyfösen felvetette a fejét, szemeit gurgulásan
forgatta és kifeküdt a partra, a napernyőt a homokba szúrta a feje fölött.
- Nem lesz ennek jó vége! - Zsörtölődött Balambér,
a teknős - Úgy virítasz, mint egy tubarózsa! Még a
végén idecsalogatod a gólyát!
- Csak azért mondod, mert irigykedsz! Mondta
Roxi epésen.
A baj már csak olyan, ha sokat emlegetik, valóra
is válik! Most is így történt. Guszti, a kölök gólya
éppen a repülést gyakorolta, amikor valami pirosat
pillantott meg.
- Mi lehet az? Megnézem közelebbről!
Lejjebb ereszkedett és meglátta az ernyő alatt
szundikáló Roxit.
- Hű, micsoda finom falat!
Ügyetlenkedve kisebb köröket írt le a levegőben,
hogy földet tudjon érni. Ez volt Roxi szerencséje,
mert a lavírozó gólyát Balambér észrevette és nagyot rikkantott.
- Azonnal ugorj a vízbe! Hagyd a csudába az ernyőt!
Roxi rémülten látta a közeledő Gusztit. Hatalmas
lendülettel ugrott a vízbe, a zöld sás közé. Zöld volt
minden, a víz, a békalencse, a tündérrózsa levele és
Roxi ruhája. Beleolvadt a sok zöldbe, és Guszti hiába meresztgette a szemét, sehol sem látta. Bos�szúsan vakarta meg csőre tövét, aztán odébb állt.
Úgy tudom, hogy a kicsi piros napernyőt egy pajkos hullám elsodorta, de Roxi egy cseppet sem
bánta. Már nem akar piros ruhát, meg ernyőt, boldog, hogy ilyen szép zöld ruhája van, amiben elrejtőzhet a levelek között.
A mesét a Gyáli Mi Újság
olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író.
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Augusztus 31-ig tart az ebösszeírás
Az ebösszeírás időtartama:
2019. június 1. – 2019. augusztus 31.
Az ebösszeíró adatlapot, amelyet megtalál a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthet a
www.gyal.hu weboldalról egy példányban kell kitölteni, majd a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz az
alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:
•
•
•
•

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

levélben, postai úton,
a hivatal portáján kihelyezett gyűjtőládákba
helyezve,
elektronikus úton az ebosszeiras@gyal.hu
e-mail címre eljuttatva,
a www.gyal.hu/ebosszeiras2019 online felületen.

Vendégszereplés Kibéden

Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.

Ülésezett a
testület
Június 27-én ülésezett a képviselő-testület, melyen az
alábbi döntések születtek:
•
•

•

•
•

•

A szokásos módon a képviselők elfogadták a polgármesteri beszámolót, és a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Elfogadták az épülő sportcsarnok és szálloda mobília
beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárását,
melynek keretében beszerezhető az intézménybe tervezett bútorzatok kivitelezése.
Az idei esztendőben is biztosítja az önkormányzat az
intézményei számára elkülönített felújításra (festési munkálatok, kisebb helyreállítások) szánt mintegy 5
millió forintot.
Gyál Város tulajdonába és kezelésébe került a 4266/4
helyrajzi számú terület, amelyről részletesen külön cikkben számolunk be.
Forgalomszabályozásról döntöttek a képviselők: Bukkanó és „30 km/h sebességkorlátozás jelzőtáblák kihelyezését javasolják a Gesztenye utcában a Kassai
utcától 50 méterre mindkét irányba.
Az éves kereten (19 millió forint) felül további 3 millió forint összeget különít el az önkormányzat gallyazásra, útfelújításra biztosítva ezzel a balesetmentes
közlekedést.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2019. szeptember 26-án tartja.
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Boldog Születésnapot!
Többéves hagyomány, hogy a 90. 95. 100. 105.
életévüket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszöntésben részesíti.
Júniusban egy szépkorú gyáli lakos részesült a köszöntésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére
és az önkormányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a polgármester emléklapjának
átvételére.
Benke Józsefné Olga néni június 22-én töltötte 90.
életévét. Születésnapja alkalmából Erős József alpolgármester köszöntötte a város nevében. Olga
néninek 3 gyermeke, 4 unokája és 5 dédunokája
jelenti a boldogságot. Elmondása szerint a hosszú
élet titka a munka, ami nemesít.
Isten éltesse sokáig!

gyáli mi újság

A Kovács István Pál Dalkör a havonta rendezett műsorokon kívül alkalmanként vendégszerepléseken is részt vesz.
De most először adódott lehetőségünk arra, hogy az egyesület városunk testvér-településén mutatkozzon be.
Május 31. – június 3-ig Dósa Sándor polgármester meghívására közös műsort adtunk a helyiekkel Kibéden. Bár az
első nap nem szerencsésen indult, többórás várakozás
után még a határon innen kiderült, hogy másik járművel
kell folytatnunk az utunkat. Nagyváradról jött értünk autóbusz. A várakozás miatt elmaradt első nap programjait
csak részben tudtuk pótolni. De szerencsések voltunk a nevezetességek megismerésében: Nagy József Elek kísérőnk
szakszerű és személyes kötődéseket is tartalmazó bemutatásában „kincses Kolozsvár” főterén a Szent Mihály templomot, Mátyás király szülőházát, a nevezetes Farkas utcai
templomot, klasszikus és patinás épületek sorát, várfalmaradványokat is láthattuk. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota,
a virágos főtér, a vár, Korondon a kézművesség nevezetességei adták a látnivalót, Szovátát a Medve-tó körülsétálása,
az igényes szálláshely a Fekete Medve Hotelben, és egy kis
piacozás is emlékezetessé teszi. Hazaútban pedig Vajdahunyad és Déva várát is „bevehettük”.
A fő programot persze a vendégszereplés előkészítése,
egy kis ismerkedés Kibéddel, majd a műsoros est jelentette. Kovács Böske művészeti vezető irányításával már
a szálláshelyen volt egy előzetes próba, majd a kibédi
Kultúrházban az akkurátus karmester, Mátyus Vilmos levezényelte az előkészületeket és a műsort. Amatőr énekesekre számított, annál nagyobb dicséretnek számított,
hogy a műsor után szinte csodálattal beszélt az énekesek kulturált énekéről, hangjáról és a választott dalokról, melyeket szinte próba nélkül produkáltak. Megígérte, hogy elkéri a helyi TV felvételét és eljuttatja hozzánk.
A szívet melengető műsorban a dalok jó része könnyekre fakasztotta a közönséget. A műsor mottója ugyanis az
volt, hogy a magyar nyelv, a magyar dal, az igazi magyar
szív nem ismer határokat. Ezt képviselte egyesületünk
Erdély szívében, ezt az üzenetet vittük a kibédi magyarságnak. És ezt képviselte a helyi gyermek magyar nép-

www.gyal.hu

tánc együttes 30 fő táncossal és a kiséretet adó kíbédi
zenekar. Mi tagadás, a meghatódottság a velünk utazó közönséget is érintette. „Kibédre kellett jönnöm, hogy
megtudjam, milyen színvonalas műsort tud adni a dalkör!” – mondta Ida.
A Trianonra emlékezés előestéjén a „Halló, magyar…,”
„Szomorú a nyárfaerdő,” „Darumadár fenn az égen hazafelé szálldogál,” Maros vize folyik csendesen”, „Ott,
ahol zúg az a négy folyó”, „Arad felől fúj a szél”, „Rákóczi
megtérése”, „Él a magyar…”, „Kincses Kolozsváron” stb.
dalok és a lelkiismeretet felrázó vers a szívekbe talált. A
finálé pedig a Pálkerti Zsuzsanna szerzeménye, a „Gyáli
csárdás” volt, amit a polgármester kottával kinyomtatva
a közönségnek kiosztatott, hogy velünk énekelhessék.
Ami nem fért a műsorba, elénekelhették a műsort követő fogadáson, melyen a finom erdélyi töltött káposzta elfogyasztása után együtt fújták vendégek és a helyiek a
nótákat, csárdásokat.
Településeink között a határok további lebontásához tehát igyekeztünk mi is hozzájárulni. Köszönet a műsor szereplőinek, akik színvonalas szereplésükkel felejthetetlen
műsorral ajándékoztak meg bennünket, és méltóképpen
képviselték városunkat: Balázs Anikó, Bata Kálmán, Homoki Tibor, Juhász Margaréta, Királyné Vaskó Erzsébet,
Kovács Böske, Pék László, Rákosi László, Tarsoly Ilona,
Törőcsik Márta előadóknak, valamint a zenei kíséretet a
kibédi zenekarral együtt szolgáltató Paróczi Imrének .
Köszönet Pápai Mihály polgármesternek a személyes támogatásért, a képviselő-testület Oktatási és Kulturális
Bizottságának a támogatásért, személyesen Nagy József Eleknek, az OKB. elnökének, aki jelenlétével is biztosította a program sikeres megvalósulását, a kibédieknek,
Dosa Sándor polgármesternek a szívélyes fogadtatásárt.
És köszönet a velünk tartó utasoknak, civil szervezetek
képviselőinek, hogy hozzájárultak ehhez a sikerhez, fantasztikus csapatot alkotva.
Kovács Istvánné
elnök
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Hogyan látják a képviselők?
Új rovatunkban a helyi önkormányzati képviselőknek adunk lehetőséget, hogy kifejtsék véleményüket városunkról, és a képviselőként végzett munkájáról. Minden képviselőnek ugyan azt a
három kérdést tesszük fel, melyekre írásban várjuk a választ legfeljebb 1500 karakterben, hogy
ezzel is biztosítsuk az egyenlőséget.
A következő képviselő, akit megkérdeztünk, Bácsi Péter a FIDESZ – KDNP képviselője.
Kérdéseink az alábbiak voltak:
- Képviselői tevékenységében mit tett településünkért?
- Hogyan értékeli településünk fejlődését az elmúlt négy és fél évben?
- Hogyan értékeli Gyál teljesítményét a régióban?

Bácsi Péter

(FIDESZ – KDNP)

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

igényét sikerült elősegíteni. Az uszoda szomszédságában egy új játszóteret sikerült kialakítanunk,
amelyre külön büszke vagyok, mert tudom, hogy
a mozgásfejlődést, az egyensúlyérzéket, a koordinációt és kreativitást elősegítő játékok tárháza található itt.
Szintén választókörzetemben valósul meg a városi
sportcsarnok és a hozzákapcsolódó 22 szobás szálloda építése, amelyet 2,6 milliárd forintból építünk.
A sportpálya területén egy nagyobb, mintegy
236 millió forint értékű infrastrukturális bővítés
történt, 2016-ban műfüves focipályát építettünk,
majd egy kosárlabda és egy strandröplabda pálya
is helyet kapott. Ezt követően az élőfüves pálya új
gyepszőnyeget kapott, amelyen azóta is folyamatosan mérkőzések folynak.
Képviselői munkám során a jövőben is támogatni
fogom a városi sportcélú fejlesztéseket.
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FEGY-napló
06.02.

06.14.

Személyi sérüléses baleset történt a Széchenyi utca
és a Zrínyi utca kereszteződésénél. Helyszínre érkező járőreink azt tapasztalták, hogy két személygépkocsi ütközött, az egyik sérült pedig a helyszínről távozott. Járőreink részben a helyszín biztosításában,
részben a helyszínről távozó sérült felkutatásában
nyújtottak segítséget. Mint utóbb kiderült, azért volt
sürgős a távozás, mert a sérült - az egyik jármű sofőrje - engedély nélkül vezette gépjárművét.

Egy szórakozóhelyről érkezett segítségkérés az esti
órákban, mert két vendég összeverekedett. A kiérkező polgárőreink a feleket szétválasztották. Az
egyik résztvevőt a mentők súlyos fejsérülés gyanújával szállították kórházba, a másik felet járőreink a
rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatartották.

06.10.
Szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt érkezett riasztás a Dobó Katica utcából. Kiérkező járőreink és
tűzoltóink a házban két rosszul lett személyt találtak, azonban a szén-monoxid mérgezés gyanúját
nem sikerült méréssel igazolni, továbbá a lakásban
nem üzemelt olyan berendezés, ami a gáz felszaporodását okozhatta volna, ennek ellenére megkezdték az ingatlan átszellőztetését. A két idős embert a mentőszolgálat kórházba szállította.

06.10.
Az esti órákban, Gyál külterületén járőrözve polgárőreink azt tapasztalták, hogy egy fa közvetlenül a járművük előtt az útra dőlt. A helyzet tisztázásakor kiderült, hogy egy kétbalkezes favágó próbált fákat
kivágni és eltulajdonítani az erdős területen, jelentős
mennyiségű fa már összevágva hevert az úttól nem
messze. A rendőrség kiérkezéséig az illetőt a helyszínen visszatartották tagtársaink, majd további intézkedésre a hatóságnak átadták.

06.18.
Egy tagtársunk jelezte, hogy a gyáli új temető melletti körforgalomnál egy autó az árokba hajtott, kidöntve az útjába kerülő KRESZ-táblát. A helyszínre érkező járőreink azt tapasztalták, hogy az autót
egy másik járművel éppen kihúzták az árokból,
majd a járőrautó látványára a segítséget nyújtók
sietősen távoztak. A baleset okozóját (aki saját bevallása szerint is a járművezetéstől eltiltás alatt áll
és a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel
hajtott) a károkozás miatt tagtársaink a helyszínen
visszatartották a rendőrség helyszínre érkezéséig,
majd a helyszín biztosításában nyújtottak segítséget a helyszínelés ideje alatt.

06.19.
Két helyszínre is riasztották tűzoltóinkat Felsőpakonyban, ahol az ingatlanok pincéjét a hirtelen,
nagy mennyiségben leesett esővíz elöntötte. Mindkét helyen kb. 60-70 cm magasan álló vizet kellett
az ingatlanokból kiszivattyúzni.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Tüdőszűrés Gyálon
A szokásos éves tüdőszűrés 2019. augusztus 05től augusztus 28-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában
(Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.

gyék magukkal a szűrővizsgálatra. Amennyiben a
leletre szükség van, saját névre kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében 3 héten belül postán
megküldik.

A vizsgálat ideje:

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A 40 év feletti lakosoknak évente
egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson és
az Egészségügyi Központban (Információs pultnál) kapható csekk, befizetése postán történik a
vizsgálat előtt.

Hétfő, szerda: 11:30 – 17:30
Kedd, csütörtök, péntek: 08:30 – 14:30
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges, valamint - ha
van - az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vi-
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A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges
(nyilatkozat az Egészségügyi Központ információs
pultjánál elérhető). A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál (szakiskolai
szakmai alkalmassági vizsgálat), akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen
ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
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Képriport

A VII. Pünkösdi Utcazenei
Fesztiválon jártunk

A Budapest Bár volt a fesztivál sztárfellépője

Pápai Mihály polgármester
köszöntötte a fesztiválozókat

A Corazón Tánciskola salsa
bemutatót tartott

A legkisebbek is remekül szórakoztak
A Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyüttes bemutatója

Pál István Szalonna és Bandája muzsikált

14

A Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport
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A Gyál Városi Fúvószenekar ismét felejthetetlen koncertet adott
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Iránytű - gyáli zarándokok Csíksomlyón
A nyár alkalmas idő arra, hogy útnak induljunk, és felfedezzük a világot. Ilyenkor gondosan megtervezzük,
merre induljunk, és hogyan térjünk majd haza. Nemcsak
a nyaralás idején fontos azonban, hogy megfelelő útmutatást kapjunk, hiszen egész életünk egy nagy utazás,
amelynek során mindig új helyeket és embereket ismerünk meg, és jobb esetben tudjuk, merre tartunk, mi a
célunk. Milyen jó, amikor megfogja valaki a kezünket, és
vezet bennünket, hogy el ne vétsük a lépést, és jó döntéseket tudjunk hozni.
Mindannyiunk életében lehetnek olyan személyek, akik
meg tudják adni nekünk ezt a biztonságot: szüleink, tanáraink, barátaink vagy az arra hivatott egyházi személyek. Dr. Káposztássy Béla, egyházközségünk vezetője
maga is azok közé tartozik, akik segíthetnek eligazodni életünk útvesztőjében. 25 évvel ezelőtt szentelték
pappá, és június 23-án ebből az alkalomból köszöntöttük. Mentálhigiénés szakemberként gyakran ráérez, mikor milyen tanácsra van szükségünk, a szentmisék igehirdetésével és a hittanokon támogat bennünket abban,
hogy életünk legfőbb kérdéseire hívő válaszokat találjunk. Béla atya életútjáról egy későbbi cikkben kívánunk
részletesen beszámolni, de itt is szeretnénk megköszönni, hogy mindig figyelmeztet bennünket arra, milyen
fontos, hogy biztos alapokra építsünk, tudatosan éljünk,
és ne tévesszük szem elől a célt. Jubileumi miséjében
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arról beszélt, hogy a templom az a hely, ahol Jézussal
személyesen találkozhatunk, ha erre nyitottak vagyunk.
A jeles személyeken túl vannak tehát kitüntetett helyek is a világban, amelyek az eligazodást szolgálhatják. A gyáli katolikus közösség tagjai szívesen keresnek
föl fontos zarándokhelyeket, és gyakran számolnak be
olyan élményekről, amelyek konkrét változást hoztak
életükbe. Filák László vezetésével sok zarándokhelyet
meglátogathattunk már, de az idei év különleges, hiszen
Csíksomlyó volt az úti cél. A katolikusok, és tágabb értelemben az egész magyarság számára különleges jelentőséggel bíró Mária-kegyhely most azért került figyelmünk középpontjába, mert Ferenc pápa is ellátogatott
ide, hogy útmutatást adjon számunkra.
Nagy István - aki egyébként felesége és gyermekei révén katolizált - vonattal indult útnak, és mindvégig érezte, hogy rábízhatja magát Jézus anyja, Mária gondoskodó szeretetére. Mivel Budapesten a pályaudvarok
közelében nem egyszerű parkolóhelyet találni, és Pista bácsi nem használ GPS-t, nagy örömmel tapasztalta,
hogy a Szűzanya vezeti őt, és tanácsokkal látja el, hiszen
„nem késheti le a vonatot”.
Filák László számos hasonló rendezvényen járt már,
és maga is részt vett ilyen alkalmak szervezésében, de
most azt tapasztalta, hogy a szokásosnál jóval több
szempontot kellett figyelembe venni, és sokkal több
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hátráltató körülmény adódott, mint máskor. Az utazás
fáradalmai, a szervezés nehézségei és a szakadó eső ellenére a megérkezés pillanataiban mégis nyugalom és
béke járta át a lelkét, mert úgy érezte, hogy amint beléptek a csíksomlyói kegytemplomba, a Szűzanya oltalmába vette őket.
Szabó Mária doktornő úgy véli, hogy Csíksomlyóra mindenkinek el kell jutni egyszer. Bár a hatalmas tömeg olykor az elveszettség érzését keltette benne, összességében mégis az otthonosság, a biztonság élménye volt
számára meghatározó.
Görömbey Ágnes pedagógus arról számol be, hogy nehezen találtak ugyan helyet, mivel rengeteg ember volt
jelen az eseményen, és a busz sem ért időben a helyszínre, a kivetítőn keresztül mégis láttak mindent, és sikerült hozzájutni a szentáldozáshoz, amiben Isten kegyelme és saját leleményességük is segítette őket: „Nagyon
elfáradtunk a kb. 7-10 km-es gyaloglás következtében,
hisz nem vagyunk már ifjú éveinkben, de elszánt hitünk
megadta a várva várt találkozást Krisztussal!”
Tamási Áron írja: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. A csíksomlyói kegytemplom sokunk számára olyan hely, ahol Istennel találkozva megtalálhatjuk azt a békét, amelyről Ferenc pápa is
beszélt, és amelyet magunkkal vihetünk otthonainkba.
A hazatérő zarándokokat pedig a Szűzanya gondoskodó szeretete kíséri útjukon: „Vándorfecske hazatalál, /
édesanyja fészkére száll. / Hazaértünk, megáldott / a
csíksomlyói Szűzmária”.
Kovács Viktória

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek rendje: vasárnap - 10.00
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │Web: www.gyaliref.hu

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Nyári miserend július 1. és augusztus 19. között:
szombat este nincs mise Gyálon,
de 18.30 kor előesti mise van Felsőpakonyon,
vasárnap 9:30-tól szentmise a gyáli templomban.
Július 30. - augusztus 4.: családi hittantábor Dorogházán
Augusztus 5-9.: napközis tábor
Augusztus 15., 18:00: szentmise Nagyboldogasszony
napján
Augusztus 20., 10:00: ünnepi mise Szent István
tiszteletére
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

www.gyal.hu

Nyáron sincs
megállás!
Szabadtéri sporteszközök kihelyezésével kívánja Gyál Város Önkormányzata a Millenniumi parkban eltöltött időt még élménytelibbé,
tartalmasabbá tenni. Az ajándékokat június
óta használhatják a parkba kilátogatók, melyek használat során elhasználódnak, így azok
pótlása is megtörtént már. A városvezetésnek ez már nem az első közösségépítő, szabadban eltöltött időt népszerűsítő akciója. Korábban már beszámoltunk a hat játszótéren
kihelyezésre kerülő homokozóeszközökről, valamint a télen ajándékozott hópopsikról, melyeket a nagy örömmel használtak a családok
a szánkózódombnál. Az Önkormányzat kéri
a játékszabály betartását, hogy minél több
ideig lelhessék örömüket az eszközökben a
parkba kilátogatók. Kellemes kikapcsolódást
kívánunk!
Polgármesteri Kabinet
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A szívférgességről

Megkérünk minden gazdit, hogy vegye komolyan a
szívférgesség elleni védekezést, mert ez a kór sajnos már nem valami távoli fenyegetés, hanem teljesen elterjedt Magyarországon! Ha a kutyánknál
szívférget diagnosztizáltak, a gyógyszeres kezelés
akár a 60 000 Forintot is elérheti (kutya súlyától
függően), ha műtétre szorul kedvencünk ott már
több százezer Forinttal kell számolni. Szívféreg el-
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Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júniusban 4 haláleset és
38 házasságkötés történt városunkban.

Nagyon fontos felhívnunk a figyelmet arra,
hogy a „szúnyogtámadások” kapcsán ne feledkezzünk el kedvenceinkről sem. Ugyanis a
szúnyogcsípés terjeszt egy, főképp a kutyákra veszélyes fonálféreg lárvát, ami, ha bekerül
kutyánk szervezetébe, és a fertőzést nem kezeltetjük, halálos kimenetelű szívférgességet
okoz kedvencünknél. Mit tehetünk azért, hogy
kutyánk védett legyen ezzel a félelmetes (és
sajnos egyre gyakoribb) fertőzés ellen, és mit
tehetünk akkor, ha már megtörtént a baj?

Szerencsés esetben a teszt nem mutat fertőzöttséget, ebben az esetben a megelőzésre kell hangsúlyt fektetnünk, hogy kutyánk ne is fertőződjön
meg a kórral. A leghatékonyabb védekezési stratégia, ha a szívféreg lárvák ellen védjük kedvencünket, ami történhet rácsepegtetős, úgynevezett
spot-on készítmény vagy szívféreg ellen ható féreghajtó tabletta havonkénti adásával. Javasoljuk,
hogy a megfelelő belső és külső paraziták elleni
védekezéshez használatos szerek kiválasztásához
mindenki konzultáljon kedvence állatorvosával.

Oktatás

Anyakönyvi hírek

Nyilvánvalóan nem árultunk el újat kedves olvasóinknak azzal, ha azt mondjuk, ismét támadnak a szúnyogok, hiszen mindenki a saját bőrén tapasztalja a kis vérszívók fokozott
jelenlétét és mindenki megpróbál valahogyan
védekezni kellemetlen csípéseik ellen.

Az első és legfontosabb teendőnk, hogy kedvencünknél végeztessünk szívféreg tesztet. Ennek a tesztnek az elvégzése már rutin minden
állatorvosnál. Amennyiben a teszt fertőzöttséget
mutat, úgy kedvencünk állatorvosa javaslatot fog
tenni a vér továbbítására, hogy kiderüljön bőr vagy
szívféreggel állunk e szemben. Hogy mely stádiumban jár a betegség, ha szívférgességet állapítanak
meg egy ultrahangos vizsgálattal lehet kideríteni.
Ha az erre a vizsgálatra szakosodott állatorvos kifejlett férgeket nem talál kutyusunkban, akkor mondhatjuk igencsak időben felfedeztük a bajt és gyógyszeres kúrával gyógyítható. Ha már találnak kifejlett
férgeket, akkor a lehetőségekről a vizsgálatot végző állatorvos információt fog adni. E fajta vizsgálatok egyik specialistája dr. Péterfia Dalma.

Portré

Házasságot kötöttek:
06.01.:
- Kereszthegyi Richárd és Hajdu Nóra (házassági név: Kereszthegyi-Hajdu Nóra)
- Tőkés József Péter és Bácsi Henrietta
- Berente Pál és Domokos Éva (házassági név: Berente-Domokos Éva)
- Kocsis Zoltán és Puskás Nikolett (házassági név: Kocsis-Puskás Nikolett)
06.07.:
- Kun Attila és Kucsera Alexandra (házassági név: Kunné Kucsera Alexandra)
- Balogh Róbert és Bodnár Anna (házassági név: Balogh Anna)
- Acsai Zoltán és Szappanos Ildikó (házassági név: Acsai Ildikó)
06.08.:
- Munkácsi Ádám és Szabó Alexandra
(házassági név: Munkácsiné Szabó Alexandra)
- Rozs Ádám és Czipper Adrienn (házassági név: Rozs Adrienn)
- Forgó Csaba Endre és Kalmár Alexandra
(házassági név: Forgó-Kalmár Alexandra)
- Fodor Bertold és Sáfár Anita (házassági név: Fodor-Sáfár Anita)
- Gyenis Tamás és Csernák Adrienn (házassági név: Gyenis-Csernák Adrienn)

leni tablettás védekezést kizárólag szívféregre negatív kutyákon alkalmazzon, máskülönben nagy
bajba sodorhatja kedvencét, ami halálhoz is vezethet. A csepp csak a szúnyogok távoltartásában segít, szívféreg ellen nem véd.
Amennyiben gyáli lakos, megtörtént a baj, és úgy
érzi segítségre van szüksége forduljon bizalommal a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesülethez, lehetőségeinkhez mérten segítünk kedvence
gyógyulásában.

06.13.:
- Fodor Zsolt Ferenc és Nagy Edina (házassági név: Fodor-Nagy Edina)
06.14.:
- Krucsó Attila és Madarász Barbara (házassági név: Krucsó Barbara)
06.15.:
- Szabó Róbert és Szekeres Ildikó
- Nagy Sándor László és Tillinger Magdolna Erzsébet
(házassági név: Nagy-Tillinger Magdolna Erzsébet)

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási
időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.

06.21.:
- Panker Ádám és Szabó Renáta (házassági név: Panker-Szabó Renáta)
06.22.:
- Bárdos Dávid és Csóka Hajnalka Andrea
(házassági név: Bárdos Hajnalka Andrea)
- Kreisz Gábor és Ferincz Vivien (házassági név: Kreisz-Ferincz Vivien)
- Gulybán László és Besenyei Baáta
- Tarsoly Zoltán és Garajszki Zsanett Enikő
(házassági név: Tarsoly-Garajszki Zsanett Enikő)
06.29.:
- Paksi Krisztián és Tóth Melinda (házassági név: Paksi Melinda)
- Brecska Gábor László és Barát Mónika (házassági név: Brecska-Barát Mónika)
- Félegyházi Gábor és Pilter Angéla (házassági név: Félegyházi Gáborné)
- Varró István és Hatvani Krisztina Erzsébet
(házassági név: Varró-Hatvani Krisztina Erzsébet)

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke

gyáli mi újság
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SUDOKU
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a
feladványt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál,
Kőrösi út 112-114.) portájára eljuttatni.
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A júniusi szám helyes megfejtése: három
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A júniusi szám nyertese: Mák Tamás
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Beküldési határidő: 2019. július 25.

Gratulálunk! Nyereménye átvételének módjáról érdeklődjön a Gyáli Polgármesteri Hivatal Polgármesteri kabinet irodáján a 06-29/540-930-as telefonszámon!
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Feladvány: Melyik évtől végzi városunkban a családban nevelkedő gyermekek
		
szakszerű gondozását, nevelését a Gyáli Bóbita Bölcsőde?
Megfejtés:

Emlékszik még rá?
Városunk múltja és jelene

Az
óvoda
Klapka
György utcai épületét 490 millió forintból
építette újjá Gyál Város Önkormányzata,
amelyben 12 csoportszobát alakítottak ki
mosdókkal, öltözőkkel,
ezzel mintegy 300 férőhelyet biztosítva.
A csaknem 1500 m2
alapterületű
intézményben
kialakítottak egy hatalmas aulát, ahol közösségi rendezvényeket,
anyák napi eseményt, versenyeket rendezhetnek, helyet
kapott továbbá egy orvosi szoba különítővel, egy könyvtár, konyha, kiszolgáló helyiségek, öltözők, logopédia,
pszichológus, fejlesztő szoba, sószoba is. Az óvodához
tartozó udvar is teljesen átalakult: megújult a játszótér,
új játszóeszközöket, kerti zuhanyokat, valamint páraka-
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put telepítettek. Az intézmény
energiaellátásának egy részét
napelemek biztosítják,
a hálózati meleg víz
és fűtésrásegítést pedig a napkollektorok
szolgáltatják.
A megfelelő védelmi
berendezések kiépítése prioritásként fogalmazódott meg a városvezetés
részéről,
így modern tűzjelzőt, tűzcsaphálózatot terveztek.
Teljes internet lefedettség (WIFI), kamerarendszer, beléptető rendszer segíti majd a mindennapi munkát. Az óvodába új bútorokat, eszközöket, játékokat is vásároltak.
A gyermekek megfelelő biztonsága érdekében az utcafronti kerítést is kicserélték, a külső környezetet 1300 m2es területen rendezték.

gyáli mi újság

Ha május, akkor „Botra fel!”
Így volt ez az idén is, a CEOSZ május 18-ra hirdette
meg a programot és a gyáli Cukorbetegek Egyesülete az előző két évhez hasonlóan idén is csatlakozott a felhíváshoz, amikor is az ország 34 településén zajlottak ezek a programok.
A Millenniumi parkban felállított sátorban már reggel 8 órától gyülekezett a mozgásra vágyó csapat,
megkezdődött a regisztráció és a vércukormérés.
Vörös Józsefné Erika az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd közösen elénekeltük az
egyesületi dalunkat és kiosztásra kerültek a botok, mindenkinek a testmagasságának megfelelő
méretűek.
Megkaptuk a CEOSZ által biztosított, az idén világoskék színű egyen pólókat.
Idén 42-en (40 fő Nordic Walking csoporttag és 2
fő érdeklődő) jelentkeztünk a programra.
9 órakor bemelegítéssel kezdtünk, melyet
Záborszkyné Kovács Edit gyógytornász vezetett –
majd elindultunk botos sétánkra.
Jól mutatott, szép színfolt volt a zöld gyepen a kék
pólóban „hömpölygő tömeg”.
Séta közben nemcsak a sík terepen, hanem a kizöldült szánkózó dombon is teszteltük erőnlétünket.
Természetesen mindenki a saját egészségi állapotának és korának megfelelő ütemben rótta a köröket. Fontos megemlíteni, hogy az átlagéletkor jóval 60 felett volt, legidősebb „botos” tagunk pedig
már jóval túl van a 80-on is.
Az első rész után erősítő gyakorlatok következtek,
majd újra sétával folytattuk.
A hangulat egyre jobb lett, a napsütés, a friss levegő és a mozgás jótékony hatása már látható volt a
mosolygós arcokon.

www.gyal.hu

A séta végén az elmaradhatatlan nyújtógyakorlatokkal zártuk a mai mozgást. Izomláza így senkinek
nem lett, de a megtett 4 250 méter gyaloglás és a
közel 2 óra elteltével kellemesen elfáradtunk.
Szokás szerint újra vércukormérés történt. A legtöbbünknek kevesebb értéket mutatott a mérő,
mint induláskor, igazolva ezzel a mozgás vércukorszint csökkentő hatását.
Az idei „Botra fel!” is kötetlen beszélgetéssel zárult, majd testileg-lelkileg feltöltődve indult ki-ki a
saját további programjára.
A csapat idén is kitűzte a célt, hogy jövőre is „Botra fel!”
Simonné Kolozsi Kálri

Hirdetmény
Tájékoztatásul közöljük, hogy Gyál Város Önkormányzatának 28/2018. (XI.30.) számú rendelete
alapján a hivatali nyári igazgatási szünet, valamint a
Közszolgálati Tisztviselők Napja miatt a Gyáli Polgármesteri Hivatal az alábbi időpontokban ZÁRVA tart.
Nyári igazgatási szünet:
2019. július 22-től – 2019. augusztus 4-ig.
A Budapest Környéki Törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó valamennyi bíróságon
2019. július 15 - 2019. augusztus 19. napjáig
ítélkezési szünet lesz.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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GARÁZSVÁSÁR!!!
A Király-Szerszám Kft. garázsvásárt hirdet

2019. Július 18-20 között
gyáli telephelyén.

Barkács, kertészeti szerszámok, gépek, munkavédelmi
termékek és még sok más kiegészítő, tartozék közül
válogathat bárki kedve szerint.
Az árakat úgy alakítottuk ki a vásárban szereplő termékekre,
hogy tényleg MINDENKINEK megérje nálunk vásárolni.

Cím: 2360 Gyál, Bánki Donát u. 20.
Központi szám: +36 (29)-746-740
Központi fax: +36 (29)-746-750
Internet: www.kiralyszerszam.hu
E-mail: ertekesites@kiralyszerszam.hu

Aki kedvet érez arra, hogy alacsony áron szert tegyen
hasznos árucikkekre, azt, szeretettel várjuk

Július 18: 8-17 óráig
Július 19: 8-17 óráig
Július 20: 8-13 óráig.
Kollégáink mindenben segítségükre lesznek.
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Irodalmi Szalon
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
augusztus 8-án 18 órára és

szeptember 12-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

dal- és nótaműsor
a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR
rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Ház
díszudvarában
2019. augusztus 3-án, szombaton 17 órakor
Fellépnek: Madarász Katalin vendégénekes,
Tóth Tibiton énekes zenész
és a dalkör énekesei.
Zene: a Délpesti Régió cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével
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Gyáli partnercégünk számára azonnali kezdéssel munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörbe:

Szakképzettséget nem igénylő kisegítői munka

KÚTFÚRÁS

KÚTTISZTÍTÁS

40 év szakmai gyakorlattal

Varga József
fúrómester

Gyál
Telefon: 06-30/630-5641

Főbb feladatok, munkák:
• egyszerű, ﬁzikai természetű tevékenység kézi erővel
• gépek és emberek kiszolgálása
• anyagok, tárgyak, gépek kezelése
• kézi anyagmozgatás, rakodás
• munkaterületek, gépek, berendezések, szerszámok tisztítása
• egyszerűbb feladatok utasítás szerinti elvégzése
• balesetvédelmi, egészségvédelmi, munkaügyi előírása betartása
Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség
• monotonitás tűrése
• álló munkabírás
• egészségügyi alkalmasság

Közélet

Portré

Oktatás

Sport

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.

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

Munkavégzés helye: Gyál
Munkaidő:
2 műszakos munkarend (6:00-18:00 és 18:00-06:00 között, napi
12 óra, 3 nap munka – 3 nap pihenő megosztásban
Információ:
A +36-30/9-445-780 telefonszámon és a tandusz@tandusz.hu
e-mail címen (hétfő - péntek: 08:00-14:00) érhető el.

Recept

Kultúra

Hirdetés

Apróhirdetés

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

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

KERTváros

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

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások
gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol
nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 0630/938-9709, 06-29/340-878.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül
KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
06-20/208-5722, www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@gmail.com.
Hegesztési és lakatos munkát vállalok! Teherautók,
markolók, munkagépek helyszíni minőségi hegesztése, rugalmas időbeosztással, akár hétvégén is.
Auer István - 06-20/333-2946
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Gyál településre
levelek kézbesítésére

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!

KÉZBESÍTŐ

DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet

NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

RAKTÁRI MUNKATÁRS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás, komissiózás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak

(kerékpáros) munkatársat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.

KERTváros

Recept

Kultúra

Hirdetés

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

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

Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

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

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 500

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• a Hoya legellenállóbb
felületkezeléssel ellátott
lencséje mellé dioptriás
napszemüveglencsét adunk
ajándékba

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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20.30 ÓRÁTÓL
15.30
ÓRÁTÓL PROGRAMOK
CORAZÓN TÁNCISKOLA
3 ÉS TÁNCKLUB GYÁL
GYÁLI TŰZMADARAK MAZSORETT CSOPORT
GYÁLI ARANY NÉPTÁNCEGYÜTTES
CSIRIBIRI ZENEKAR
THE BLACK BIRDS ZENEKAR

A RENDEZVÉNY
INGYENES!

KONCERT
15 ÓRÁTÓL KÍSÉRŐPROGRAMOK

LOGIKAI JÁTÉKOK, BEMUTATÓK, EUROBUNGEE,
JÁTSZÓHÁZI PROGRAMOK, BABABIRODALOM, ARCFESTÉS,
CSILLÁMTETOVÁLÁS, HENNAFESTÉS, KALANDJÁTÉKOK
18 ÓRÁTÓL ASZFALTRAJZOLÁSI FLASH - MOB

Támogató:

Rendező:

