fb.com/varos.gyal

@gyal.varos

Ízletes ételek készültek a
9. Gyáli Böllérversenyen
A győztes csapat idén a DPMV ZRT. csapata lett
9. oldal
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Kerékpáros körgyűrű létrehozásáról tanácskozott a FAÖT

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA
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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
Déryné non-stop Gyógyszertár
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

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.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818
Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztály
és Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 10:30 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/544-100
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák
bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége: Tel.: 06-70/334-6094
Hétfőtől – Péntekig 7:30 - 15:30

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadja azokat a gyermekeket, akiknek szülei igénylik a
gyermekük napközbeni ellátását.
A bölcsőde
1-4. csoportja: 2022. 06. 27. – 2022. 07. 22. között nem üzemel,
5-8. csoportja: 2022. 07. 25. – 2022. 08. 19. között nem üzemel,
ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. (Fenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjának nyári
felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.)
Felmerülő kérdéseikre a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetője készséggel válaszol.
Intézményvezető: Losoncziné Szabó Judit
Cím: 2360 Gyál, Klapka György u. 7., Tel.: 06-29/340-375
E-mail: bolcsode.gyal@freemail.hu, Web: www.gyalibobitabolcsode.hu

gyáli mi újság

Gyál is összefogott a menekültekért
A szomszédunkban háború zajlik, országunkba pedig
rengeteg menekült érkezik, többségében kárpátaljai nők
és gyermekek, akik mindenüket hátrahagyva keresnek
menedéket Magyarországon. Ellátásuk érdekében az ország egy emberként fogott össze. Gyál Város Önkormányzata is adománygyűjtést szervezett, ezt Pápai Mihály polgármester jelentette be Facebook oldalán.
Az összefogásnak hála négy nap alatt összegyűlt annyi
adomány, hogy az első autó útnak indulhatott vele a Magyar Máltai Szeretetszolgálat raktárába, ahonnan a segélyszervezet juttatja el a felajánlásokat a rászorulókhoz.
A tárgyadományokon kívül a polgármester saját keretéből 2 millió forintot ajánlott fel az ukrajnai menekültek
megsegítésére, amely összeg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számlájára került.
Az adománygyűjtés tovább folytatódik, egyeztetve a
segélyszervezetekkel lapzártánkkor az alábbiakra volt
a legnagyobb szükség:
• tartós, bontatlan, de azonnal fogyasztható élelmiszer (müzli szelet, ropi, konzerv),
• asványvíz,
• 3 az egyben instant kávé,
• tisztasági szerek (tusfürdő, sampon, szappan),
• WC papír, papírzsebkendő,
• kis kiszerelésű fertőtlenítőszer,
• bébiétel, tápszer, pelenka, popsitörlő, cumisüveg,
• ruházatra jelenleg nincs szükség kizárólag fehérneműre.
Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy csak is kizárólag olyan élelmiszert vigyenek, aminek a szavatossági ideje nem járt le, vagyis olyat, amit maguk is szívesen
elfogyasztanának.

www.gyal.hu

Az első szállítmánnyal 558 db tartós élelmiszer, 3 doboz
nagy nápolyi, 4 doboz kis nápolyi, 226 db műzliszelet,
16 db kindertojás, 11 tábla csoki, 45 kg szaloncukor, 1
karton tej, 15 karton ásványvíz, 8 doboz üdítő, 1 karton
icetea, 191 db tisztálkodási szer, 10 liter folyékony szappan, 23 csomag pelenka, 79 csomag popsitörlő, 11 doboz
tápszer, 85 db bébiétel, 59 doboz bébi ital, 42 csomag
papírzsebkendő, 46 csomag wc papír/papírtörlő.
Köszönet az Iron Mountain Magyarország Kft-nek a gyűjtéshez felajánlott kartondobozokért!

A fehérnemű kizárólag új és bontatlan csomagolású legyen! A szállítás megkönnyítése végett az adomány típusonként csoportosítva kerüljön leadásra!
A gyűjtés ideje és helye:
Gyáli Családsegítő Szolgálat épületében:
2360 Gyál, Rákóczi utca 44. szám alatt.
Az adomány leadási ideje:
Hétfő, kedd, Csütörtök: 08:00 – 16:00 óráig
Szerda: 			
08:00 – 18:00 óráig
Pénteken: 		
08:00 – 13:00 óráig
Szombat: 		
08:00 – 12:00 óráig
Adományozással kapcsolatosan Serke Gabriella rendészeti csoportvezető a 06-70/456-73-55-ös telefonszámon tud segítséget nyújtani.
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Az intézmény jelenleg is teltházzal
üzemel, a fenntartó és a városvezetés pedig azt szeretné, hogy az ellátottak minél jobb körülmények
között vehessék igénybe a szolgáltatásokat. Az idén januárban elvégzett fejlesztés is ezt a célt szolgálta,
amelynek során megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, a bejárathoz vezető rámpától, a belső
ajtók kiszélesítésén keresztül a teljesen átépített wc, mosdó és zuhanyzó helyiségekig minden az itt gondozottak kényelméért készült.

Április 3-án

számítok Önökre!

Dr. Szűcs Lajos
A FIDESZ-KDNP JELÖLTJE
PEST MEGYE 7. VK

A Kertváros Szociális Központ fenntartásában lévő Gyáli Idősek Klubja az ellátottak pszichés állapotának
folyamatos megfigyelése, az észlelt
változások jelentése mellett a családi- és társas kapcsolatok ápolását,
kiépítését, szinten tartását is szolgálja. Fontos a személyre szabott,
évszaki sajátosságokat figyelembe

vevő foglalkoztatás, az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján,
valamint a lelki egészség védelme. A demenciában szenvedőknél
a meglévő képességek megőrzése,
fejlesztése, az állapotromlás gyorsaságának csökkentése, továbbá a
szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása.

Mindig büszkeséggel tölt el, ha Gyált képviselhetem!
A Gyáli Ipartestület által kivitelezett
beruházás bruttó 6,8 millió forintba
került, ami az önkormányzat fenntartásában működő Kertváros Szociális Központ saját költségvetéséből valósult meg.

Rekordközeli véradó volt
az idei első véradáson
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A Magyar Vöröskereszt évente 4
alkalommal szervez véradást településünkön, a korábbi évek tapasztalatai alapján egy-egy ilyen alkalommal átlagosan 60-an jelennek
meg véradóként.

óta kiemelkedően teljesít a véradók létszámát tekintve. Ez a szám
ugyan elmarad az eddigi rekordnak számító 99 főtől, amelyet az
egy évvel ezelőtti véradáson ért el
a település.

Hidvégi Balázs a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes vezetője elmondta, a februári véradáson,
amely idén az első ilyen alkalom
volt, ismét átlagon felüli számú
véradó jelent meg, ugyanis 86 ember adott vért. Többször hangsúlyozta már, hogy Gyál város évek

Hidvégi Balázs ezúton is szeretne
köszönetet mondani a résztvevőknek, a szervezőknek egyaránt.
A következő véradás városunkban
előre láthatóan 3 hónap múlva lesz,
de pontos időpontjáról tájékoztatni
fogjuk a lakosságot.

gyáli mi újság

A választási kampányidőszak számos kérdést vet fel bennünk. Mi fog történni, ha így, vagy úgy döntünk? Mi lesz
a gyermekeinkkel, az idős szüleinkkel, velünk? Gondosan
tervezünk, és reménykedünk abban, hogy biztonságos,
kiszámítható holnapért tudunk cselekedni.
Országgyűlési képviselőként arra esküdtem fel, hogy úgy
képviseljem a választókörzetem településeit, az ott élőket, hogy egy kiszámítható, biztonságos jövő megteremtésében legyek minden itt élő partnere.
Gyál idén ünnepli várossá avatásának 25. évfordulóját.
A városi rang egy különleges ismertetőjegye egy településnek. Nagyobb elvárások, merészebb tervek, új lehetőségek. Az elmúlt 8 évben kiváló munka- és emberi
kapcsolatot alakítottam ki Pápai Mihállyal, a város polgármesterével, és hiszem, hogy ennek a kiváló együttműködésnek köszönhető, hogy az Önök lakóhelye mára egy
komfortos, modern, biztonságos és élhető hely lett.
Országgyűlési képviselőjükként minden erőmmel kiálltam
a település fejlesztése mellett és így olyan eredményeket sikerült elérnünk, mint a Kisvállalkozói Park, a Gyáli Járási Tanuszoda felépítése, a Városi Sportcsarnok és
a hozzá kapcsolódó sporttelep megszületése, a kültéri
fitneszparkok, a játszóterek, vagy akár a felújított iskolák,
óvodák és sorolhatnám az összes közintézményt, amik felújításáért a település vezetőivel együtt azért dolgoztunk,
hogy Önök még inkább szeressenek itt élni. Közös sikerünk volt, amikor 2015-ben az állam tulajdonából a település tulajdonába került a közel 10,5 hektárnyi Peremvárosi
Horgásztó. Kitartó munkánk eredményeként 2021-ben

megszületett az a kormányhatározat, amely értelmében
a gyáli crosspályaként ismert terület 10 hektárnyi része állami tulajdonból, térítésmentesen Gyál Város Önkormányzatának tulajdonába került, ahol a jövőben ifjúsági park
létrehozását tervezzük. Legutóbbi közös sikerünk eredményeként pedig közel 400 millió forint támogatást kapott Gyál ivóvízhálózatának tisztítására, felújítására.
Jónéhány közös tervünk megvalósítása előttünk áll még,
ilyen a vasútfejlesztési stratégia, a kerékpáros kertváros stratégia kidolgozása melyek olyan, a település jövőjét meghatározó beruházások lesznek, amik már most, a
tervezés fázisában is megkövetelik tőlem, hogy elszántan
képviseljem az itt élők érdekeit.

ÖNÖKÉRT DOLGOZUNK!
A kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően Gyálon
• 400 család élt a CSOK igénybevételével,
összesen 3,8 milliárd forint értékben
• csaknem 4 000 nyugdíjas kapott nyugdíjprémiumot és 13. havi nyugdíjat
Ehhez kérem a támogatásukat. Gyál egy jó hely, ahol jó
élni, tegyünk érte, hogy ez így is maradjon, és cselekedjünk közösen azért, hogy még jobbá válhasson!
Április 3-án számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám!
Köszönöm a támogatásukat!
Dr. Szűcs Lajos
Gyál országgyűlési képviselője

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
Megrendelő: Dr. Szűcs Lajos

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
Megrendelő: Fricsovszky-Tóth Péter
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zetője, aki a város 2021. évi pénzügyi
beszámolóját ismertette a jelenlévőkkel. Ahogyan az a beszámolókból is
kiderült, a helyi adók beszedéséből
származó bevétel nagyságrendben az
elsők között áll, és 80%-át a városban
működő 50 legnagyobb adózó által
befizetett összeg adja.
Ezt követően Pápai Mihály polgármester beszámolt a jövőbeni tervekről, a jelenleg is zajló beruházásokról. Az esemény azon túl, hogy közös
gondolkodásra invitálja a résztvevőket, bemutatkozási lehetőséget
is biztosít a vállalkozások számára.
A polgármester elismerésben részesítette azon cégek nagylelkű képviselőit, akik társasági adójuk felajánlásával, vagy egyéb hozzájárulásukkal
városunk beruházásait támogatták a
2020-as és 2021-es években.

Ismét együtt a város
legnagyobb adófizetői
2022. február 4-én, pénteken Pápai Mihály polgármester két év kihagyás után ismét vendégül látta a
város legnagyobb adófizetőit a Városi Sportcsarnokban. Az összejövetelt immár tizenkét éve rendezik
meg azzal a céllal, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi-,
kulturális életét, valamint tájékozódjanak a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet kapjanak arról,
hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. A rendezvényen a meghívott vendégek
mellett részt vett Nagy József Elek
alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, valamint a Gyáli Polgármesteri Hivatal vezetői is.
Az eseményen dr. Szűcs Lajos köszöntötte a résztvevőket, a megjelent vállalatok képviselőit, beszédében emlékeztetett, hogy a magyar
történelemben régi hagyománya
van annak a megbecsült és kitüntetett rétegnek, akit ma nagyadózók-

www.gyal.hu

nak hívunk, hiszen segítségükkel lehet a köz javára fordítani az általuk
megtermelt vagyon egy részét. Kitért arra is, hogy az elmúlt két évre
rányomta bélyegét a koronavírus,
azonban sok új megoldást tanított
akár a nagy cégeknek is ez a különös helyzet, illetve, a nehézségek
enyhítésére, a vállalkozások segítésének érdekében a kormány is számos intézkedést hozott, így például
az iparűzési adó állam által történő kiegészítésével a cégek a munkahelyek megtartására, vagy akár új
munkahelyek létrehozására fordíthatták a megmaradt összeget.
Diera Éva, a Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője beszámolt a város 2020.
évi pénzügyeiről, majd megköszönte
a sokéves együttműködést, hiszen a
tavalyi évben nyugállományba vonult
a polgármesteri hivatal Pénzügyi és
Adó Irodájának éléről. Őt követte előadásával utódja, Mitku-Orosz Krisztina, a Pénzügyi és Adó Iroda új ve-

Polgármesteri elismerésben részesült:
• az Erste Bank Hungary Zrt.,
• az FCC Magyarország Kft.,
• a Dohány Kft.,
• Elzbieta Maria Damiec,
• a Hidi-Top Kft.,
• a Kinamé Kft.,
• a Witzing Tüzépker Kft.,
• a Szász Therm Kft.,
• valamint Somoskői Gábor.
Az eseményen dr. habil. Garai-Fodor
Mónika az Óbudai Egyetem Keleti
Károly Gazdasági karának dékánja,
egyetemi docens tartott bemutatkozó előadást, amely során együttműködésre hívta a cégvezetőket,
hiszen a vállalatok és az egyetemi
hallgatók is profitálhatnak abból, ha
már hallgatóként felfedezik a tehetségeket, akik később sikerekre vihetik a vállalkozásokat.
A város legnagyobb adófizetőinek
fogadása ez alkalommal is fehér abrosz mellett, ismerkedéssel, ebéddel, baráti beszélgetéssel zárult.
A „Nagyadózós” rendezvény tizenkét éve talán a legfontosabb fóruma a városban működő vállalatok és
városunk közti együttműködés elősegítésének. Kezdeményezője, Pápai Mihály polgármester indította el,
melyet azóta a környező települések
vezetői is előszeretettel szerveznek
városukban.
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Rövid hírek a testület döntéseiről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 24-én tartotta meg az ös�szesen huszonkettő napirendi
témával kapcsolatos ülését.
Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt
fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A városvezetők a további fontosabb
döntéseket hozták az ülésen:
Elfogadtak az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveit
A vállalkozások alapfeladatainak
és a fejlesztéseinek elvégzéséhez
szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre az
üzleti tervekben, amelyek a következőképpen alakulnak. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft. kiadásai közel 583 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást,
közútkarbantartást,
temetkezést,
és ingatlanüzemeltetést. Bevételeit
tekintve 280 millió forint a saját bevétel, az önkormányzati támogatás
pedig 272 millió forint, míg a fennmaradó több mint 30 millió forint az
önkormányzati céltartalékok között
szerepel.
A Gyáli Városgazda Kft. feladata a
Városi Sportcsarnok és a szálloda
üzemeltetése, amelynek kiadásait
116 millió forintra becsülik, a bevételt pedig 100 millió forintra.
A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladata a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gyál város területén. A társaság kiadásait tekintve
129,673 millió forinttal számolnak,
bevételeit tekintve 129,5 millió fo-
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rintot terveztek. Ez azt jelenti, hogy
2022-ben is biztosított a szemétszállítás városunkban.
Módosították a tavalyi
költségvetést
A 2021. évi tényszámoknak megfelelően megtörtént a tavalyi költségvetési rendelet módosítása.
Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi
munkatervét
A járványintézkedések befolyásolták a városi nagyrendezvények és
az intézményen belüli szakmai munka megvalósítását. Azonban korábbi
évekhez megszokottan idén is rengeteg színes programot tervezett
a Közház szakmai csapata, amelynek köszönhetően minden eddiginél
több látogatót remélnek a házba.
Új csoport indul a következő nevelési évben a Gyáli Liliom Óvodában
autizmus spektrumzavarral küzdő
gyermekek számára
A legfeljebb 8 fős csoportba csak
és kizárólag gyáli állandó lakóhellyel
rendelkező óvodáskorúak járhatnak,
akik „integráltan nem vagy részben
nevelhetők”, és számukra kiscsoportos nevelés ajánlott.
Kiírták az idei pályázatokat a civil
és sportszervezetek részére,
amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi szervezetek számára.
A pályázatok célja, hogy olyan rendezvények, programok támogassa, melyek hozzájárulnak a szervezet és a
város kulturális programjainak megvalósításához, illetve segítse a város
sportéletének fejlődését szem előtt
tartva a sportfeladatokat, a sporttevékenységet végző személyeket, szervezeteket. Pályázni 2022. április 1-ig lehet. Részletek lapunk 14. oldalán.
Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját

2021. szeptember 15-én Orosz László festőművész munkássága, dr.
Nagy Árpád életútja, Gyimesi István
munkássága, Kovács Zoltán kaktusz
gyűjtő gyűjteménye, a Gyál története című kétkötetes könyv, valamint a
Kodály Zoltán Zeneiskola került felvételre az értéktárba.
Lezártak több, folyamatban lévő
közbeszerzést
Befejeződött a „Gyál parképítés”
tárgyú közbeszerzési eljárás, melynek keretein belül a Víztorony parkot az Everling Építő, Termelő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság építheti meg tartalékkerettel növelt nettó 355 163 338,- Ft
+ ÁFA összegért, míg a Bartók parkot a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és
Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság tartalékkerettel növelt nettó
682 073 820,- Ft + ÁFA összegért.
Az idősek otthona tervezésére kiírt közbeszerzést az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft. nyerte, nettó
90 600 000, – Ft + Áfa összegért
készítik el az engedélyezési és kiviteli terveket.
Egyelőre eredménytelenül zárult az új főzőkonyha építésére kiírt közbeszerzés, melyet várhatóan az év későbbi részében újra
meghirdetnek.
A képviselő-testület zárt ülés keretein belül megválasztotta a 2022.
április 3-i országgyűlési választáson és országos népszavazáson
közreműködő
szavazatszámláló
bizottságok tagjait.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a
www.gyal.hu oldalon.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. március 30-án
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.
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Ízletes ételek
készültek a 9. Gyáli
Böllérversenyen

Több kategóriában is pontozták a versenyzőket,
a győztes csapat idén a DPMV ZRT. csapata lett, gratulálunk nekik!
Február 12-én, immár kilencedik alkalommal rendezte meg Gyál Város
Önkormányzata és az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár a
Gyáli Böllérversenyt. Az idei program a Gyál 25 ünnepi rendezvénysorozat kiemelt eseménye volt.
A verseny a korábbi évekhez hasonlóan reggel 7 órakor kezdődött,
így aki kíváncsi volt, hogyan zajlik
egy igazi, „falusi” disznóvágás, annak érdemes volt korán kelnie, hiszen egyszerre többet is megtekinthetett, idén ugyanis 8 csapat indult
a megmérettetésen.
Az esemény Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Pápai Mihály
polgármester köszöntőbeszédével
indult, majd Scheik József főszervező és a zsűri tagjai intéztek bátorító
szavakat a versenyzőkhöz.

kel mindig nagy öröm a találkozás és
az együtt töltött idő minden perce.
A csapatok a hagyományokhoz híven, de humánusan a helyszínen
szúrták le az állatokat, majd kezdetét vette a feldolgozás és a „disznótoros” ételek készítése. A megmérettetésen rangos, szakértőkből álló
zsűri döntötte el, melyik csapat alkotott 2022-ben egyszerre hagyományos és újszerű ízeket.
A nézőként kilátogatóknak idén is
lehetőségük volt disznótoros ételeket, italokat kóstolni, vásárolni a büfében, illetve az árusoknál.

Idén a versenyben nem indultak, de
vendégként részt vettek az eseményen határon túli testvértelepülésünk, Kibéd község delegáltjai, akik-

www.gyal.hu
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jogszabályoknak megfelelően az ingatlantulajdonos kerül
eljárás alá, kötelezve az ingatlana megtisztítására. A tulajdonjog felelősséggel jár, illetve különböző kötelezettségeket, terheket is ró a tulajdonosra. Az ingatlan tulajdonosát
felelősség terheli az illegális hulladéklerakás, vagy elhagyás
megelőzéséért.
A hulladékgazdálkodási hatóság nem nyomozó hatóság, az
ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha megtett
minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését, vagy elhagyását megakadályozza, és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának, vagy az ingatlan tényleges használójának
személyét.

2022. április 19-től április 23-ig (K-Szo) 8:00 és 13:00
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem
vesz át a begyűjtő cég.

Használt elektronikus eszközök

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Szórakozás Közbiztonság Anyakönyv

A jogellenesen elhelyezett hulladékot érintő jogszabályok

Gumiabroncsok

2022. április 23-án (szombaton) 8:00 és 13:00 óra
között a víztorony melletti téren adható le az elektronikai hulladék.
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hiánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai, alkatrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül
ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai,
egyéb háztartási kis- és nagygépek).
Nem minősül elektronikai hulladéknak:
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok műanyag háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok műanyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompres�szortól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták, CD/DVD lemezek, nyomtató festékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjtési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot
leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400 m2nél nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor
megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco, Auchan…
stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszállítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgáló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni
vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó vásárlási
utalványt köteles adni (pl. 10% kedvezmény az új készülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bárminemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Interjú

Fontos változás, hogy a büntető törvénykönyv eddig csak
azon hulladékügyekben állapított meg szankciót, amelyben
maga a hulladék alkalmas az emberi élet, a testi épség, az
egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy ezek összetevői, illetve
az élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. Az elkövetési
tárgy továbbá – minősített esetben – a hulladéktörvény szerinti veszélyes hulladék.

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális
hulladékelhelyezés elleni küzdelem. A szántóföldeken, erdőkben, erdőszéleken, köz- és magánterületeken, utak mentén lerakott hulladék mennyisége egyre több. Az azokat odaszállítók
egyre gátlástalanabbak és néha már üzletszerűen végzik jogellenes tevékenységüket, otthagyva ökológiai lábnyomukat az
általuk beszennyezett területen.
2021. március 16. napján lépett hatályba a Kormány 124/2021.
(III. 12.) Korm. rendelete a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről, mely alapján immáron a területi hulladékgazdálkodási hatóság - Gyál esetében a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási
és Bányafelügyeleti Főosztály – folytatja le a jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében a hatósági eljárásokat.
Gyál Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan
szorosan együttműködik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, akik eltávolítják a közterületen
talált illegális hulladékot, amennyiben annak korábbi tulajdonosa nem beazonosítható, vagy a már eljárásban kötelezett
személy önkéntesen nem tesz eleget a hulladékmentesítési
kötelezettségének. A városban széleskörű a hulladékgyűjtés,
-kezelés és -leadás lehetősége. Az önkormányzaton és lakossági önkénteseken túl civil szervezetek, cégek, vállalkozások,
oktatási- nevelési intézmények is elhivatottak a város tisztasága mellett. Lényeges, hogy aki a közterületet, a közforga-
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lom céljait szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi szabálysértést követ el. Feljelentést a
Gyáli Rendőrőrsön tudnak a lakosok tenni, köztisztasági szabálysértésben a jegyző nem járhat el, azonban a szabálysértés nem zárja ki a hatósági eljárás megindítását.
Fontos figyelemmel lenni arra, hogy minden ingatlantulajdonos, vagy használó köteles az ingatlana előtti, az útburkolat
széléig tartó területet rendben tartani.
A magánterületen található hulladék – el nem kerített szántókon, mezőkön stb. – ügyében az illetékes megyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági eljárás keretében kötelezi a hulladék korábbi tulajdonosát a szemét elszállítására.
Fontos, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 1/A. § (2) bekezdése alapján a hulladék
tulajdonjogát másra átruházni jogszabály szerinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő hulladék átadás,
átruházás nem eredményez tulajdonváltozást, a hulladék
eredeti tulajdonosa és az átvevő birtokos egyetemlegesen
felelős a hulladék kezeléséért. Ezen bekezdés alapján a lakosok hiába adják át akár költözéskor, vagy lomtalanításkor
a feleslegessé vált lomot, hulladékot, amennyiben az más ingatlanán „bukkan fel” ugyanúgy felelőséggel tartozik érte.
Sajnálatos módon az esetek többségében nincs a hulladékban azonosításra alkalmas dokumentum, így ilyenkor

www.gyal.hu

A 2021. március 1-jén hatályba lépett módosítások szerint, aki
arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen jelentős
mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (2) bekezdése alapján a rendőrség eljárásának megindítása már nem függ
attól, hogy a kihelyezett hulladék veszélyes hulladék-e, a hulladék mennyiségének ténye befolyásol. Jelentős mennyiségű hulladék az 1 000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó
mennyiségű hulladék.
Megkérjük a lakosságot, hogy vegyék igénybe a Gyál Város Önkormányzata által szervezett hulladékgyűjtési akciókat, melyek az idei évben is megrendezésre kerülnek.
Az elektronikai hulladék és gumiabroncs ingyenes leadására évente két alkalommal, a veszélyes hulladék ingyenes
leadására pedig évente egy alkalommal van lehetősége a
gyáli lakosságnak.
Amennyiben közterületen hulladékot találnak, kérjük Önöket
tegyék meg bejelentésüket a hulladeklerakas@gyal.hu e-mail
címen a hulladék pontos GPS koordinátáinak megadásával.
Magánterületen elhagyott hulladék esetén kérjük jelezzék a
problémát a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályának postai úton vagy elektronikus (ügyfélkapu,
zoldhatosag@pest.gov.hu) formában.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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Tudnivalók a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásával, és országos népszavazással kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők általános választásának (a továbbiakban:
választás), és a Kormány által kezdeményezett országos népszavazásnak (a továbbiakban együtt: szavazás) az időpontja 2022. április 3.,
vasárnap.
A választáson az Országgyűlés 199
képviselőjének megválasztására kerül sor. 106 országgyűlési képviselőt
egyéni választókerületben, míg 93
országgyűlési képviselőt országos
listán választanak meg. Az egyfordulós választáson az a jelölt szerez
mandátumot, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.
A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi
lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként
szereplő választópolgár egy egyéni
választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában
egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára
szavazhat.
Szavazatát csak személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve
átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti átjelentkezésre kijelölt szavazókörben), a szavazóhelyiség címét a választási értesítő
tartalmazza.
Ugyanezen a napon, azaz 2022.
április 3. napján négy kérdésben
országos népszavazásra is sor kerül.
A népszavazás a közvetlen demokrácia egyik eszköze. A népszavazás
akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen
szavazott, és akkor eredményes, ha
az érvényesen szavazók több mint
fele az egyes kérdésekre azonos választ adott. A Kormány által kezde-
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ményezett népszavazáson az alábbi kérdésekben foglalhatnak állást a
választópolgárok:
1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást
tartsanak?
2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekek
számára nemi átalakító kezeléseket
népszerűsítsenek?
3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be?
4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Gyálon a megszokott 18 szavazókör
fog működni az alábbiak szerint:

fokozottan felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét,
és amennyiben azt tapasztalják,
hogy okmányuk 2020. március 11.
előtt lejárt, annak pótlásáról még a
szavazás előtt gondoskodjanak.
A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a
személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló – fentiekben részletezettek szerinti – érvényes igazolványok megléte.
A választópolgár a szavazólapok átvételét a szavazóköri névjegyzéken
saját kezű aláírásával igazolja. Azt
a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni,
a szavazatszámláló bizottság vis�szautasítja, és nem gyakorolhatja
választójogát.

Szavazókör
száma

Szavazóhelyiség címe

1/2/3/4

Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola)

5/6/7/8/9/10

Kossuth Lajos utca 48-52. (Zrínyi Miklós Általános Iskola)

11/12/13

Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár)

14/15/16

Bartók Béla utca 75. (Bartók Béla Általános Iskola)

17/18

Erdősor utca 65. (Érdi SZC Eötvös József Technikum)

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon
megközelíthető. Átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a 11. számú
szavazókör.
Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy
lejáró okmányok érvényesek, így
2022. június 30. napjáig, azaz a
szavazás napján érvényes az okmány, ha 2020. március 11-én vagy
utána járt le.
Érvényes
okmány
bemutatása nélkül szavazni nem lehet, így

Az országgyűlési választásokon
Gyálon a cikk megírásakor az alábbi
egyéni jelöltekre, illetve listákra lehet szavazni.
Nyilvántartásba vett egyéni
képviselő-jelöltek:
- Balogh István / MEMO
- Iván Petra / MKKP
- Fricsovszky-Tóth Péter / DKJOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMPPÁRBESZÉD
- Szabóné Papp Klára / MI HAZÁNK
- Bocz Dániel / NORMÁLIS PÁRT
- Dr. Szűcs Lajos / FIDESZ-KDNP

gyáli mi újság

Nyilvántartásba vett országos
pártlisták:
- DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZPLMP-PÁRBESZÉD
- NORMÁLIS PÁRT
- MKKP
- MEMO
- IMA
- MI HAZÁNK
- FIDESZ-KDNP
Az átjelentkezéssel szavazók a
saját egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeikre adhatják le szavazatukat, és nagyon fontos, hogy
ők a választásra szolgáló szavazólapjaikat betegyék az erre a célra kapott zöld borítékba és azt
ragasszák is le, mert ennek hiányában a leadott szavazatuk
érvénytelen.
Érvényesen szavazni egyéni országgyűlési képviselőre csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Országos pártlistára/nemzetiségi listára
érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára
lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). A négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog
szerepelni, és érvényesen szavazni
csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdés melletti IGEN vagy a
NEM válasz feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal (pl. X
vagy +) lehet.
Kérjük Önöket, hogy a koronavírus
világjárvány miatt a szavazás napján érvényes védelmi intézkedéseket mind a szavazóhelyiségben
történő sorban állás, mind a szavazás során tartsák be, védve ezzel a szavazatszámláló bizottsági tagok, a többi szavazó és saját
egészségüket is! Ezen előírásokról
a szavazóhelyiségek bejáratánál
kapnak tájékoztatást!

www.gyal.hu

Kérelmek benyújtása
I. ÁTJELENTKEZÉS:
2022. március 25. napján
(pénteken) 16 óráig
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás
napján Magyarország területén,
de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen
tartózkodik. A választópolgár
2022. március 25. napján 16 óráig benyújtott átjelentkezési, vagy
olyan mozgóurna kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér
mozgóurnát – amelyet egyúttal –
átjelentkezési kérelemként is kell
kezelni, a választópolgárt a Helyi
Választási Iroda (a továbbiakban:
HVI) felveszi a település – átjelentkezők számára – kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol
a választópolgár szavazni kíván
(ezzel egyidejűleg törlésre kerül
a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Az átjelentkezés
visszavonható, annak levélben,
vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március
25-én 16.00 óráig, személyesen
vagy elektronikus azonosítással
elektronikusan április 1-jén 16.00
óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
II. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS KÉRÉSE:
2022. március 25. napján
(pénteken) 16 óráig
Külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét 2022. március 25. napján 16 óráig kérheti a választópolgár, ha a
szavazás napján külföldön tartózkodik. Ebben az esetben külföldi magyar nagykövetségén
vagy főkonzulátusán szavazhat.

2022. március 30. napján 16 óráig
lehet kérni a külképviseleti névjegyzékből való törlést, ezen kérelem alapján a választópolgár
visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe, és lakcíme szerint szavazhat.
III. MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE:
2022. április 3. napján
(vasárnap) 12 óráig
Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A kérelmet
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
március 30-án 16.00 óráig, míg
személyesen, vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton
április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00
óráig elektronikus azonosítással
elektronikus úton a HVI-nél, vagy
papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely
miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár
a mozgóurnát a lakcímétől eltérő
címre is kérheti.
A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, illetve
Gyál város hivatalos honlapján
a www.gyal.hu/valasztas/ menüpont alatt, illetve a Gyáli Polgármesteri Hivatalban működő
Helyi Választási Irodától is kérhet részletes felvilágosítást.
2022. március 1.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző, HVI vezető
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A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása,
melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek.
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő
programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan
civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló
programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2022.
évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorában
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására
6.000 e Ft áll rendelkezésre.
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2022. április 28-i ülésén.

Környezetünk

Választás

Interjú

Szórakozás Közbiztonság Anyakönyv

sport célú támogatás elnyerésére
A pályázat célja:
sporttal foglalkozó szervezetek, civil szervezetek működésének támogatása, kiemelt figyelemmel az utánpótlás-nevelésre, Gyál város hírnevének öregbítésére,
valamint kiemelkedő sportteljesítmények elismerése,
versenyekre való felkészülés támogatása.
A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő
eredményességű sportolók.
A pályázat anyagi fedezete:
Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorában sport célra 10.000 e Ft áll
rendelkezésre.
A pályázat elbírálása:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2022. április 28-i ülésén.

A pályázatok követelményei:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/pályázó szervezet: nevét, címét, adószámát/adóazonosító jelét, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, a
nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb
forrás összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági
nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és
Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel,
igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett,
tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
2022. április 1-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-114.),
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, illetve e-mailen a
nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, vagy postai úton április 1. napjáig postabélyegzővel ellátva
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

14

Gazdaság

Kerékpáros körgyűrű tervezéséről tanácskoztak
az agglomerációs települések vezetői

célú támogatások

civil szervezetek szabadidős
és kulturális tevékenységének támogatására

Közélet

gyáli mi újság

Január 26-án ismét Gyálon
ülésezett a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), ahol a társulás
költségvetésének elfogadásán túl a Budapest Fejlesztési Központ szakembereinek
előadását is meghallgathatták a települések vezetői.

Kelen Csaba, a Budapest Fejlesztési Központ regionális és közlekedésfejlesztési projektigazgatója, valamint
munkatársai, Kerényi Tamás és Kertész Viktor a Kerékpáros Kertváros elnevezésű stratégia tervezési fázisában
ismertette az elképzeléseket a résztvevőkkel, majd a vélemények, javaslatok
megbeszélésére is lehetőség nyílt.
A Kerékpáros Kertváros stratégia
célja, hogy az agglomerációban ja-

vuljanak a kerékpározás feltételei: az
agglomerációs településen élők kerékpárral biztonságosan meg tudják
közelíteni a legközelebbi vasút, hév-,
vagy buszállomást. A szomszédos
települések, illetve a Budapesttel
közvetlenül határos települések és
a főváros között reális alternatíva a
végig biciklin megtett utazás, ezért
a stratégiának fontos feladata, hogy
az agglomerációs kerékpárút-hálózat is összefüggő rendszert alkosson, és szervesen kapcsolódjon a fővárosi hálózathoz is. A kerékpáros
infrastruktúra fejlesztéséhez hozzátartozik a tárolás és karbantartás
feltételeinek javítása is.
Mindez nem csak a közlekedési módok közötti kényelmes és könnyű
váltást, a fenntarthatóbb közlekedési módok elterjedését, de a klímavédelmi célokat, valamint az aktív és
egészséges életmód elterjedését is
szolgálja.
A Kerékpáros Kertváros startégiával
kapcsolatos prezentáció megtekinthető a www.faot.hu oldalon.

Ingyenes interaktív vállalkozói fórumot tartott az iparkamara
Az előadások során a résztvevők aktuális információkhoz jutottak a magyar és nemzetközi gazdasági helyzetről, az európai uniós támogatások szabályozásáról,
az aktuális pályázati lehetőségekről, azok feltételeiről, valamint a hazai üzleti biztonság megteremtésének
eszközeiről.
Az eseményen dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
és Nagy József Elek Gyál város alpolgármestere is köszöntötte a résztvevőket.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara február 22-én, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartott ingyenes, interaktív vállalkozói fórumot.
www.gyal.hu

A fórumon előadást tartott dr. Vereczkey Zoltán, a Pest
Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, dr. Vincze Gábor, a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, prof. dr. Nógrádi György, külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.
Az esemény végén a résztvevőknek lehetőségük volt
kérdéseket is feltenni az előadóknak.
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Városunk bevételének
80%-át adja az az 50 nagyvállalat, akik Gyálon végzik tevékenységüket, sok gyáli embernek adnak munkát, de ismerjük őket
mindannyian? Új rovatunkat azzal
a céllal indítottuk, hogy megismerjük azokat a cégeket, akik adójukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy
településünk fejlődhessen,
gyarapodhasson.

Bemutatkozik a
CooperVision
A CooperVision és tevékenységünk rövid bemutatása
A CooperVision a multinacionális
CooperCompanies Inc. orvostechnikai segédeszközöket gyártó vállalat egyik tagja, amelyet a New York-i
tőzsdén is jegyeznek (NYSE: COO).
Mélyen elköteleződtünk amellett,
hogy kontaktlencséink segítségével
valóban javítsuk az emberek életminőségét, és nap mint nap segítsük
az emberek látásminőségének javulását. Ez mozgat bennünket minden
nap, ez vezérli működésünket.
A cég története 1958-ban kezdődött, amikor egy wallstreeti ügyvéd, Parker Montgomery meglátta
a lehetőséget egy akkor már csaknem 20 éve a piacon lévő gyógyszerészeti vállalatban, és megvásárolva, felesége leánykori neve után
Cooper Laboratoriesnek nevezte
el. Montgomery vezetésével a cég
gyorsan erősödni kezdett, így 1978ban már szét is lehetett bontani
több különálló üzletágra, így jött létre a CooperVision. A CooperVision
látástechnikára szakosodva lobogójára tűzte, hogy a kontaktlencse viselők számára minél szélesebb körű
és kiválóbb minőségű termékskálát
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kínáljon. A CooperCompanies másik
ága a CooperSurgical női egészségügyi termékekkel és termékenységi
orvosi szolgáltatásokkal támogatja a
családok egészségét.
A
kaliforniai
székhelyű
CooperCompanies nagyjából 11 000
munkavállalót foglalkoztat világszerte és több, mint 130 országban
használják termékeiket.
Hogyan kerültünk Gyára?
A magyarországi kontaktlencsegyártás ötlete több mint 20 éve
kezdett formálódni. Korábbi anyavállalatunk, az angliai Sauflon
Pharmaceuticals a 2000-es évek
elején kezdett a kelet-európai helyszín keresésébe, egy nagy volumenű gyár telepítéséhez. Több keleteurópai ország „versenyéből” került
ki győztesen a gyáli körzet, mert
multinacionális vállalatként, illetve gyárként is kiemelt fontosságú
volt az infrastruktúra hálózati minősége, az autópálya illetve a repülőtér közelsége, amely megkönnyíti és meggyorsítja az alapanyagok
beszerzését, illetve a kész termékek elszállítását is. Szempont volt
az is, hogy a későbbiekben lehető-
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ség legyen bővíteni a gyár területét.
Ezen megfontolások mentén kezdődtek el a magyarországi tárgyalások 2003-ban, és alig 5 évvel később 2008-ban útnak indult az első
Gyálon gyártott kontaktlencse a vásárló felé. 2014-ben vásárolta fel a
gyárat a CooperVision, és azóta a
folyamatos bővülésnek és fejlesztésnek köszönhetően ma már közel 1 400 munkatárssal dolgozunk
együtt.

Értékeink

A gyáli lakosok aránya az összes
dolgozó közül körülbelül 10-12%, sajnos a Covid-19 miatt nem tarthatunk
helyi toborzó napot, vagy nagyobb
létszámú rendezvényt, ami megkönnyítené a gyáliaknak a cég megismerését és jelentkezésüket.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy
óvjuk a környezetünket és minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatásunkat. Fenntarthatóbb működést
szeretnénk lehetővé tenni a munkavállalóink számára, amelynek fő területei a víz- és energiatakarékosság
és az újrahasznosítás, ez utóbbi a
100%-hoz közelít a gyártásban használt alapanyagaink tekintetében.

Termékeink
A CooperVision termékei a piacon
rendkívül széleskörű megoldásokat
kínálnak kontaktlencseviselőinknek.
Napi cseréjű és havi viselésű lencsék, kedvezőbb és prémium árkategóriában, egyfókuszú, vagy
multifokális és tórikus (közkeletűbb
elnevezéssel cilinderes) lencsék is
választhatók a látásélesség javításához. Nagyon büszkék vagyunk
legújabb, MiSight elnevezésű termékünkre, amelyet a gyermekek
körében egyre gyorsabban terjedő
rövidlátás kezelésére fejlesztettünk
ki, illetve a digitális világ igényeire szabott Biofinity Energys termékünkre. Magyarországon a Clariti
márkájú napi kontaktlencsék gyártásán van a fő fókusz.
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Elkötelezettek vagyunk a fejlődés
és a fejlesztés mellett, ezért gyártási kapacitásunk növelése mellett
nagy hangsúlyt fektetünk kutatási, fejlesztési tevékenységeinkre is,
hogy a legmagasabb színvonalú minőséget garantálhassuk partnereink
és vásárlóink számára. Minden tevékenységünket szakértelemmel és elszántsággal végezzük.

Nyitott
kultúrával
rendelkezünk,
a cégünk egyszerre kicsi és nagy
cég, számos országban jelen vagyunk, de közben megőriztük azt a
vállalkozószellemet, ami egy csapatként tud bennünket előrevinni. Támogatjuk a sokszínűséget, örülünk a
különböző szemléletmódoknak és innovatív ötleteknek. Törekszünk a partnerségi kapcsolatok kialakítására ügyfeleinkkel és vásárlóinkkal egyaránt.
Díjak, elismerések, innovatív
fejlesztések
2013-ban két rendkívüli szakmai elismerést kaptak termékeink. Egyrészt az Optician Awards alkalmá-

val a CooperVision Proclear napi
multifokális kontaktlencse kapta az
„Év kontaktlencséje” címet. Másrészt „Silmo d’Or” díjat nyertünk az
akkor nemrég bevezetett MyDay™
napi eldobható lencsénkkel.
2019-ben ismét óriási megtiszteltetésben részesült a CooperVision:
a Brit Kontaktlencse Szövetség
(BCLA) rangos díjjal jutalmazta az
innovatív MiSight® 1 day kontaktlencsét. A rövidlátás egyre égetőbb
probléma, a forradalmi MiSight®
napi lencsével (amit világszerte már
több mint 10 000 gyermek visel jelenleg) azonban hatékonyan meg lehet előzni a rövidlátás kialakulását
vagy lassítani a romlását.
Büszkék vagyunk rá, hogy világszerte támogatjuk a fiatal tehetséges szemészhallgatók szakmai fejlődését.
A CooperVision által indított FORCE
rendezvénysorozat döntője, amelyben
egyetemisták kutatásai szállnak versenybe egymással, évek óta a gyáli telephelyünkön létesített CooperVision
Innovációs Központban talál otthonra.
A CooperVision FORCE „Az Év Hallgatója díj” egy teljes kiküldetési csomagot jelent, egy, a kontaktlencse-iparág
területén megrendezésre kerülő nemzetközi találkozóra.
Jövőbeni céljaink
2021 januárjában kezdődött gyárunk modernizációja, amely több
éves projekt és célja egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és hatéko-

gyáli mi újság
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nyabb gyártó telephely létrehozása.
A projekt célja, hogy biztonságos
és korszerű munkakörnyezetet hozzunk létre, a gyártási folyamataink újragondolásával és továbbfejlesztésével pedig hatékonyabban
állíthassunk elő még jobb minőségű termékeket, amelyek tökéletesen megfelelnek vevőink igényeinek.
Mindezekkel hosszú távon biztosítjuk cégünk versenyképességét és
dolgozóink jövőjét.
Emellett a következő időszakban
előttünk áll egy nagy váltás. Az elterjedt LEAN szemléletet szeretnénk bevezetni, amelynek középpontjában az emberek munkájának
tisztelete, az optimális és biztonságos folyamatok és hasznos rendszerek állnak. Szívből reméljük, hogy
munkatársaink élete is napról napra könnyebbé válik a fejlesztéseknek
köszönhetően.
Tájékozódnának az aktuális állásajánlatainkkal kapcsolatban?
Cégünk számos helyen hirdet, legyen szó akár fizikai, akár szellemi pozícióról. Többek között a gyáli önkormányzat honlapján is, de az
aktuális lehetőségek megtalálhatók
több álláskeresési portálon (Jooble,
Indeed, Profession, LinkedIn) illetve kialakítottuk és folyamatosan fejlesztjük a Facebookon található karrieroldalunkat, ahol szintén
olvashatók aktuális pályázati lehetőségeink (https://www.facebook.
com/coopervisionkarrier).

17

Közérdekű

Fejlesztés

Testület

Környezetünk

Választás

Pályázat

Interjú

Közélet

Közélet

Gazdaság

Környezetünk

Választás

Lezárult a jelentkezés
a Gyáli Faültetési
Programra

Interjú

Szórakozás Közbiztonság Anyakönyv

MŰANYAG: PET palackok, egyéb PET jelzésű műanyag
hulladékok (pl. tisztára mosott egyszer használatos ételes dobozok), tisztára kiöblített tejfölös, joghurtos poharak, külön a fém fóliájuk, egyéb PP jelzésű műanyag
hulladék, HDPE, LDPE jelzésű kiöblített illatszeres, tisztítószeres műanyag flakonok;
FÉM: fém italos dobozok és gáztalanított fém dezodoros
palackok, alufólia;
Továbbá: társított italos kartonok, tejesdobozok.

Gyál Város Önkormányzata idén is meghirdette a
Gyáli Faültetési Programot, melynek keretében február 28-ig térítésmentesen lehetett facsemetét igényelni. A városvezetésnek kiemelten fontos a folyamatosan növekvő zöldfelületek arányának gyarapítása,
aminek pozitív hatása kedvező lesz Gyál lakossága
számára az életminőség javulásával és a környezeti megújulással (pl. Víztorony melletti-, Bartók iskola
mögötti terület parkosítása).
A Gyáli Faültetési Programnak köszönhetően idén is
ingatlanonként 1 db hárs-, kőris-, vagy juharfa csemetét igényelhettek azok az ingatlantulajdonosok, akik
vállalták a fa lelkiismeretes gondozását. A városvezetés a fa fajták kiválasztásánál szemelőtt tartották a
klímaváltozást, így figyelembe vették, hogy olyan őshonos fák kerüljenek elültetésre, amelyek lassabb növekedésükkel nem szivattyúznak ki a talajból egyszerre sok vizet, ezzel is védve talajvizeink mennyiségét.
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték felmérni az érintett ingatlanok előtti közterületet és kijelölni a fák helyét, és
az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve elültetik a facsemetéket. A programra idén 139 ingatlantulajdonos
jelentkezett. A szakemberek a lakosság türelmét kérik,
hiszen ilyen mennyiségű fát időbe telik majd elültetni,
de a tervek szerint ebben a hónapban minden igénylő sorra kerül. A nagyszabású fásítási akció ezidáig öt
ütemben valósult meg, amely eredményeként összesen 1 000 db facsemete kerül elültetésre.
Azok a fák, amelyek a lakossági igénylés során nem
találtak gazdára az önkormányzat nem hagyta veszni, hanem a város közterületein, parkjaiban, közintézményeik kertjében kerültek elültetésre, az 5 év alatt
tehát 1 000 darab fa biztosan elültetésre került.
A városvezetés az elkövetkezendő években is folytatni kívánja a programot, amely népszerű a lakosság
körében.
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Szelektív hulladékgyűjtési kisokos
Ezekre érdemes figyelni egész évben

A lakosság felől többször felmerült már az
igény, hogy a nyári hónapokban, a megnövekedett hulladék mennyisége miatt sűríteni kellene a szelektív hulladék elszállításának
időpontjait a városban.
Tavalyi évben Horváth Gábor, a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, körbejárva
a problémát, arra a következtetésre jutott, hogy a szállítás gyakoriságának sűrítése helyett gazdaságosabb és
célravezetőbb megoldás lehet, ha tudatosítjuk a lakosság körében, milyen módszerekkel lehet csökkenteni a
kukákba kerülő hulladék mennyiségét.
Az FCC Magyarország Kft-t, a hulladék kezelésével megbízott céget kérdeztük, milyen lehetőségeik vannak a
háztartásoknak arra, hogy pénztárcabarát megoldást
találjanak a problémára. A válaszból az is kiderül, sokan elfelejtkeznek róla, hogy a többletként jelentkező
szelektív hulladékot átlátszó zsákban a kuka mellé helyezve, minden plusz költség nélkül elszállítják.
A hulladékkezelő cég tapasztalatai szerint, mennyire tartják be a lakosok a szelektív gyűjtés szabályait,
vagyis azt, hogy mik kerülhetnek a kommunális és szelektív kukákba?
A tapasztalat az, hogy változó az emberek hozzáállása:
• vannak, akik nagyon ügyesen és precízen válogatnak,
• vannak, akik jóhiszeműen próbálkoznak, de még így
is kerül nem hasznosítható hulladék a szelektívbe, és
• van, aki úgy gondolja, hogy ami nem fér a kommunális kukába, azt valahogy belerejti a szelektívesbe,
hogy megszabaduljon tőle.

gyáli mi újság

Akik oda nem való hulladékkal szennyezik el a hasznosítható anyagokat, tulajdonképpen nehezítik, ellehetetlenítik a hasznosítást. A hulladéktömeg azon része is átesik
a költséges válogatási procedúrán, aminek nem kellene.
Végül a nem hasznosítható rész pont ott köt ki, ahová
enélkül is került volna, mint hasznosíthatatlan szemét.
Sajnos azonban fordított helyzet is előfordul, a kommunális kukákba is szokott kerülni olyan hulladék (főleg
PET palack, fém italos doboz), aminek a szelektív kukában lenne a helye.
Pontosítsuk, hogy a kommunális kukákba mik kerülhetnek, illetve a szelektív kukákba miket tehetünk!
Hogy mit lehet, és melyik kukába rakni, a gyűjtési naptár
elején pontosan le van írva. Lássuk!

MI KERÜLHET A VEGYES HULLADÉKBA?
Vegyes háztartási hulladék, így például: zsíros, ételmaradékos papír, műanyag vagy egyéb csomagolás; nem
újrahasznosítható műanyag: PVC, kis mennyiségben
polisztirol, folpack, celofán, egyszer használatos több
anyagból készült kávés poharak (papír fóliabéléssel),
hőpapír, használt pelenka, papír zsebkendő, textilhulladék, kávézacc, egyéb száraz, darabos szerves hulladék
(pl. ételmaradék, csont) stb.

MI KERÜLHET A SZELEKTÍV HULLADÉKBA?
PAPÍR: tiszta papírhulladék, könyvek, füzetek (spirálkötés nélkül!), kartondobozok;

www.gyal.hu

Hogyan spórolhatunk a szelektív kukák
helykihasználásával?
A hellyel bizony úgy lehet spórolni, ahogy bármely más
kuka esetében is, vagyis, hogy a hulladék térfogatát lapítással, tömörítéssel csökkentjük. PET palackok esetében például kupak nélkül, laposra taposva; kartondobozok esetében szétvágva, lapra hajtva helyezzük azokat a
sárga kukába.
Környezetvédelmileg az elsődleges cél azért mindig az
legyen, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, tehát például csomagolás nélkül vásároljunk termékeket.
Ez elérhető az egyre több csomagolásmentes boltban,
vagy például piacon, szupermarketben vásárolva saját, tartós használatú szatyorba vagy zöldséges zsákba
tehetjük a gyümölcsöt, zöldséget; de sok helyen (szupermarket, hentes) elfogadják már, ha saját kis dobozba kérjük a felvágottat a felvágottas pultból a papír-fólia
kombinált csomagolóanyag helyett.
Ha mégis csomagolóanyagos terméket kell venni, hát
keressük a visszaváltható csomagolást, ha van erre
lehetőség!
Ha nem tudunk csomagolásmentesen vásárolni, akkor
legalább minimalizáljuk a csomagolási hulladékot azzal,
hogy például többször felhasználjuk a csomagolóanyagot, akár ugyanazon, akár egyéb célra.
És mivel mindig lesz azért valamennyi csomagolási hulladék, válogassunk gondosan, és a helytakarékos tárolás, szállítás érdekében hajtsuk, lapítsuk azokat!
Amennyiben valakinek többlet hulladéka keletkezik a
szelektív hulladékokból, ami már nem fér bele a sárga
kukába, milyen módon és milyen feltételekkel tudja elszállíttatni azt?
Az újrahasznosítható anyagokból keletkező többlethulladékot átlátszó zsákban, a gyűjtés napján a sárga kuka mellé lehet helyezni, így kollégáink többletköltségek nélkül
elszállítják, ami esetleg már nem fért a szelektív kukába.
A zöldhulladékos zsák nem megfelelő erre a célra, kérjük, azt a zöldhulladék gyűjtésére használják fel. A többlet szelektív hulladékhoz bármely átlátszó zsák használata elegendő. A lapra hajtott karton kötegelve is a kuka
mellé rakható (pl. költözésből megmaradt több, nagyobb kartondoboz, ha már nincs rá szükségünk).
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A gyáli
zenekar ismét a 			
színpadon!
Több, mint 10 éve közism
ert városunkban egy
rockzenekar, amely most új vid
eóklipekkel hívta föl
magára a figyelmet. Korábban
rendszeresen vállaltak
koncerteket Gyál szerte, sőt éve
ken keresztül voltak
résztvevői a városi utcabál ünn
epségek nagyszínpadi
produkcióinak.

Vajon mi
a hosszú
házasság
titka?
Közel két évtizede Angliából indult útjára az a kezdeményezés, amely Valentin nap környékén a házasság és
a család fontosságára irányítja a figyelmet. Mára négy
kontinens 21 országában, közöttük 2008 óta hazánkban
is ünneplik a házasság hetét, amelynek apropóján esküvői fotó kiállítást és kerekasztalbeszélgetést szerveztek
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Bretus Imre az intézmény igazgatója elmondta: immár
második éve tesznek közzé felhívást a gyáliak körében,
melyben arra kérik őket, hogy osszák meg életük egyik
legszebb pillanatának emlékeit és küldjék el a házasságkötésükkor készült esküvői fotóikat, esküvői ruháikat és
egyéb emléktárgyukat. A kiállítás megszervezését és sikerét Velkei Erikának és Bakó Lillának a közösségi ház
munkatársainak köszönhetjük.
A kiállítás megnyitójára szervezett kerekasztal beszélgetésen a hosszú, boldog házasság titkát keresték a résztvevők. Az est végére mindannyian egyetértettek abban,
hogy a szeretet és a megbecsülés mellett a humor a jó
házasság legfontosabb esszenciája.
A résztvevők őszintén osztották meg személyes élettörténetüket, amik között volt vidám és szomorú történet
egyaránt. A beszélgetés moderátorai Farkas Évi színművész és Bretus Imre voltak.
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A formáció trió felállásban kezdte
működését, később
több tagcsere következtében elő
fordult, hogy 5-en is
álltak a színpadon, de most ism
ét trióban állnak a világot jelentő deszkákon, kapta
hírül szerketőségünk.
A banda újra reflektorfénybe ker
ült és idén ünnepeli
első gyáli koncertjének 10. évford
ulóját.
Ez a zenekar pedig nem más, min
t a Gyálon is jól ismert
MADSEN MODELL, akik „10 év
Arizona” címmel, 2022
március 19-én lépnek színpadra
a SIVORY GANG vendégzenekart követően a gyáli Ariz
ona pubban.
Ezt követően nagyszabású kon
certet adnak a gyáli
Arany János Közösségi Házban
is, két vendég zenekar
társaságában 2022. május 7-én.
Mindkét vendég a rajongók körében szintén közked
velt formáció, akik magas színvonalú produkciójukkal
izzítják majd a hangulatot a Modellek előtt.
Fellépők lesznek:
• Hit The Road Acoustic Band
- akusztikus rock kézzel, lábbal
• CrazyGranat
• Madsen Modell
Erre az eseményre jelképes jeg
yárak érvényesek, hiszen az alábbi árakon három kon
certet is kap a hallgatóság, aki ellátogat a Közházba.
Jegyek kaphatóak a közösségi
ház információs pultjában (elővételben: 2.000,- Ft, a
helyszínen: 2.500,- Ft),
illetve a JEGY.HU rendszerében
.
A zenekar valamennyi eseményér
e szeretettel várja a
rockzene rajongóit és a karosszék
ből felugrani vágyó,
élő zenét kedvelő minden kedves
érdeklődőt.
További érdekességek és informá
ciók:
www.madsenmodell.hu
www.facebook.com/MadsenMo
dell

www.gyal.hu
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Bemutatjuk Karácsonyi Ibolyát, állandó meseírónkat
a legjobban, de szeretem a novellákat, amik történeteket mesélnek el,
a mese pedig végtelen lehetőség álmaink, vágyaink kifejezésére. A mesében nincs lehetetlen, benne az
igazság mindig győz.

„

A mese
a gyerekek
lelki tápláléka
Lapunk hasábjain többször
találkozhattak már Karácsonyi Ibolya író meséivel.
Az írónőt sokan ismerik a városban, hiszen hosszú évekig dolgozott óvónőként,
2019-ben pedig Gyál Város
Önkormányzata Gyáli Közművelődési Díjjal jutalmazta
tevékenységét. Cikkünkben
munkásságáról kérdeztük.
Korábban óvónőként dolgozott.
Miért választotta ezt a pályát?
Családomban egyetlen gyermekként
nőttem fel, mindig vágytam testvérek után, talán ezért szerettem a kisebbeket gyámolítani. Később felnőtt fejjel megértettem, hogy ez az
én utam, a gyerekek világa, őszinte
szeretete az én világom. Édesanyaként és óvónőként teljesedett ki az
életem, ekkor éreztem, hogy megérkeztem, hivatásomban otthonra leltem. Ez időben született meg a Liliom Óvoda és én vele együtt óvónővé
váltam. Itt voltam pályakezdő és innen mentem nyugdíjba.

22

Írói munkássága országosan elismert. Melyik művére a legbüszkébb és miért?
A Viharos utak című novelláskötetemben található Emlék című írásomat találom a legérdekesebbnek.
A háború borzalmas napjairól szól.
Engem az ártatlan civilek sorsa foglalkoztatott. Szerencsére személyes
tapasztalatom nem lehetett, de szüleim, nagyszüleim sokat meséltek
róla. Mélyen megrendített a kiszolgáltatottság, a rettegés, a bizonytalanság, amit el kellett szenvedniük.
Ezért született ez az írás és még néhány hasonló témájú történet. Többek között néhány Gyálon történt
esemény is.
Hogyan került kapcsolatba az írással? Melyik műfajt kedveli igazán?
A gimnáziumi tanárnőm fedezte fel
az íráshoz való vonzódásomat. Nagyszerű pedagógus volt, sőt annál sokkal több. Bölcs szeretettel tanított és
nevelt. Rengeteg útmutatást, biztatást kaptam tőle. Mindegyik műfajt
kedvelem. A versek mindig őszinték,
szívből születnek, talán ezt kedvelem

Úgy tudjuk, hogy az írás mellett
dokumentum értékű fényképeket
is készít városunkról. Mióta él Gyálon? Milyennek látja a települést?
A fotózás a másik nagy szerelmem.
Nagyon érdekes, mert csak nyugdíjazásom után kezdtem foglalkozni
vele. Fotós szemmel az ember egy
kicsit másként látja a világot. Észreveszi az apró részleteket, ami mellett elsétálunk, pedig gyakran ezek
az apróságok teszik szebbé a világot. Jó visszanézni, egy-egy eseményt, fontos pillanatot, az arcon
tükröződő érzelmeket.
1960 óta vagyok gyáli lakos, az akkori fotókat összehasonlítva a maival, híven tükröződik a hatalmas
fejlődés. Láttam, ahogyan alvó községből várossá fejlődtünk. Már nem
kell kerekes kútból vödörrel meríteni
a vizet, van vezetékes víz, gáz, vannak szilárd burkolatú útjaink. Én annak idején kilométereket gyalogoltam nap-mint nap az állomásig, mai
szemmel nézve furcsa, de jó érzéssel tölt el, hogy kitekintve az ablakon látom elsuhanni a buszt. Gyönyörű létesítmények épültek azóta,
megújultak az iskolák, óvodák.
Jó látni a dinamikus fejlődést, hogy
virágzó kertvárossá váltunk!
A városi gyermekkönyvtárban
minden hónapban mesemondó
délelőttöt tart Mesevarázs címmel.
Mit jelent Önnek a mese? Honnan
az elhivatottság?
A Városi Könyvtár szervezésében
minden hónapban megrendezésre kerülő Mesevarázs rendezvényén
meghívott előadóként veszek részt
2017 óta. A Mesevarázs Jenei Miklósné ötlete alapján született, mely azóta a könyvtár lelkes munkatársainak
együttműködő munkája alapján érte
el mai formáját. A mese a gyerekek
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lelki tápláléka. Óvónőként tisztában
vagyok a fontosságával. Pályafutásom alatt gyakran találkoztam a gyerekek különféle apró, de számukra
hatalmas lelki problémáival. A mesében megoldást találhatnak gondjaikra, erőt ad, arra tanít, hogy a jó győz
és Ő is győzhet. Lehetne még részletezni a számtalan fejlesztő hatását,
de tapasztalatból tudom, hogy az
évek alatt az azonnal született mese,
- ami róluk szólt - számos feszültséget, bizonytalanságot oldott fel.
A Mesevarázson jó látni a tiszta csillogó tekinteteket a felénk áradó őszinte szeretetet. Mindig felfrissül a lelkem, szinte visszarepít az időben és
megújulok tőle. Szívmelengető pillanatok, amik nélkül lelkileg sokkal szegényebbek lennék.
Az elhivatottság? Ezt tanították a
szüleim, tanáraim: „Ha csinálsz valamit, csináld jól!” Nem lehet fél szívvel
pedagógusnak lenni, e szép hivatást
csupán munkának tekinteni. A gyermek bízik a felnőttben és ezzel sohasem lehet visszaélni! Rengeteg szeretetre van szüksége, hogy egészséges
felnőtté váljon. Szeretetük őszinte,
amitől szárnyakat kap az ember és
ettől lesz igazán elhivatott, sőt jóval
több, mert ereje a szívből táplálkozik.
Az íráson és fotózáson kívül mivel
tölti szabadidejét?
Szeretek kirándulni, a természet
mindig lenyűgöz, amit meg is örökítek, fotóban, versben, vagy más
formában. Szeretek olvasni és főzni
szeretteim számára.
Üzenne valamit a Gyáli Mi Újság
olvasóinak?
Legyenek rendszeres olvasói a Gyáli Mi Újságnak, mert minden korosztály találhat benne olvasnivalót.
Az állandó rovatok mellett más aktuális eseményről, programokról találhat tájékoztatást. A Gyálon történt események lokálpatriótaként
közelállnak az emberek szívéhez,
fontos, hogy érezzék, jó itt lenni, jó
itt élni, jó gyálinak lenni!

www.gyal.hu
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Gyáli bkse MECCSNAPOK GYÁLON
Kézilabda
03.20. 16:00
Leány Serdülő III. osztály-H
Gyáli BKSE - Jászberényi TF DSE
03.20. 18:00
Női Ifjúsági III. osztály-F
Gyáli BKSE - Jászberényi TF DSE
Jöjjön el, és szurkoljon a Gyáli
BKSE csapatának!
Gyál, Ady Endre utca 22.

A változtatás jogát fennatartjuk!

Labdarúgás
03.21. 19:30
öregfiúk, III. osztályú
Gyáli BKSE - Monori SE
03.26. 16:00
U17 közép „A” csoport
Gyáli BKSE - Halásztelki FC

03.27. 09:00-13:00
OGYB FU13 - VIII. csoport (Budapest, Pest)
03.29. 16:30
Fiú Serdülő III. osztály-C
Gyáli BKSE - Vecsés SE
04.03. 09:00-13:00
OGYB LU14 terület - VIII. Alsóház
04.07. 17:45
Leány Serdülő III. osztály-H
Gyáli BKSE - Domony KSE
04.09. 09:00-12:00
OGYB FU11 - IX. csoport (Budapest, Pest)

04.02. 10:00
U16-os bajnokság, III. osztály
Gyáli BKSE - Dömsöd SE

04.10. 09:00-13:00
OGYB FU13 - VIII. csoport (Budapest, Pest)

04.04. 19:30
öregfiúk, III. osztályú
Gyáli BKSE - Margitszigeti FC

04.09. 15:30
Fiú Serdülő III. osztály-C
Gyáli BKSE - Salgótarjáni SKC

04.09. 10:00
U17 közép „A” csoport
Gyáli BKSE - II. ker UFC

04.09. 17:30
Férfi Ifjúsági III. osztály-C
Gyáli BKSE - Salgótarjáni SKC

04.09. 16:00
III. osztályú felnőtt bajnokság
Gyáli BKSE - Dömsöd SE

04.10. 18:00
Női Ifjúsági III. osztály-F
Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.10. 10:00
U13-os bajnokság, IV. osztály
Gyáli BKSE - Mogyoródi KSK

04.27. 17:30
Fiú Serdülő III. osztály-C
Gyáli BKSE - Bp. Elektromos SE

04.22. 17:30
U16-os bajnokság, III. osztály
Gyáli BKSE - Üllői SE

04.30. 13:30
Leány Serdülő III. osztály-H
Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.23. 10:00
U17 közép „A” csoport
Gyáli BKSE - BVSC-Zugló

04.30. 15:30
Női Ifjúsági III. osztály-F
Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.23. 16:30
III. osztályú felnőtt bajnokság
Gyáli BKSE - Ócsa VSE

04.30. 17:30
Férfi Ifjúsági III. osztály-C
Gyáli BKSE - Mogyoródi KSK
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Háborús helyzet – Hogyan segíthetjük
gyermekinket a hírek feldolgozásában?

Bizonyára mindenki számára szorongást okoznak az elmúlt napok eseményei. Megrendülhet a biztonságba, igazságos világba vetett hitünk,
mely egyaránt hatással lehet a mindennapi életvezetésünkre és a jövőképünkre is. Mivel még a járványhelyzetből sem lábaltunk ki, ezért nem
csoda, hogy az egyik szomszédos
országot sújtó háború híre sokakat
megrendít, köztük a gyermekeket is.
A mai digitalizált világban nem lehet
elrejteni az információkat a legkisebbek elől sem, akarva, akaratlanul találkoznak rideg tényekkel. Azt gondolhatjuk, hogy a gyerekek nem igazán
érzékelik a körülöttük zajló eseményeket, azonban elég egy fél mondat, egy elkapott szülői beszélgetés
vagy hírfoszlány ahhoz, hogy megjelenjen a szorongás. A közvetlen közelünkben kialakult helyzet, a hírekkel
kapcsolatos bizonytalanság pedig fokozott feszültséget jelenthet. Éppen
ezért még nagyobb szükségük van
arra, hogy felnőttként, szülőként biztonságot nyújtsunk számukra.
Az alábbiakban igyekszünk támpontokat adni ahhoz, hogy hogyan beszéljünk a gyerekekkel a háborúról, illetve hogyan segítsük a
szorongásoldást.
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Mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy
felnőttként kezelni tudjuk a saját feszültségünket. A gyermekek többnyire „lekövetik” szüleik és a hozzájuk
közel álló felnőttek érzelmi állapotát,
ezért nagyon fontos, hogy ne csak a
negatív reakciókat lássák. Ha azt tapasztalják, hogy a szüleiken eluralkodik a pánik, akkor nagyon könnyen
megijedhetnek és szélsőségesen reagálhatnak. Ennek elkerülése érdekében ügyeljünk a saját mentális
egészségünkre! Igyekezzünk a kiegyensúlyozott hír-, és médiafogyasztásra, próbáljunk tudatosan figyelni
a pozitív információkra is. Erősítsük
meg magunkban és bennük is, hogy
bár érthető a szorongás, azonban mi
nem vagyunk reális veszélyben!
Emellett kiemelten fontos, hogy elérhetőek legyünk, amikor szükségük
van rá. A lehetőségeink szerint biztosítsunk olyan légkört számukra, ahol
van helye a kérdéseiknek. Az őszinteség ebben a helyzetben is alapvető igényük, akkor is, ha szomorúságot
vagy félelmet tapasztalnak a szülőn.
A negatív érzelmeket, feszültséget
mindig könnyebb kezelni, mint a titkokat. Fontos tehát, hogy ne hallgassuk
el előlük a valóságot, ugyanakkor ne
terheljük őket feleslegesen a részletekkel. Próbáljuk meg minél inkább korlá-

tozni a médiafogyasztást! Figyeljünk
arra, hogy ne menjenek folyamatosan
a háttérben a hírek, mert sok erőszakos jelenettel találkozhatnak, melyek
nagyon felkavaróak lehetnek számukra. Érdemes ezekben a napokban több
időt szánni a beszélgetésekre, figyelembe véve az életkori sajátosságokat. Másképp beszélhetünk egy serdülővel a konkrét tényekről, és másképp
kell elmagyaráznunk egy óvodásnak,
hogy mit is jelent a háború (pl. mesék
segítségével). Az is előfordulhat, hogy
a gyerekek nem akarnak beszélni az
érzéseikről, a halálról vagy akár kifejezetten elzárkóznak a háború témájától. Ilyen esetben nem szabad erőltetni
a beszélgetést, hanem inkább játékban, rajzban, az idősebbeknél pedig
a figyelem biztosítása által lehet oldani félelmeiket. Ezen kívül igyekezzünk
megtartani a napi rutint, a játékosságot, mely szintén a biztonság megőrzését segíti elő.
Ha azt tapasztalják, hogy minden
igyekezet ellenére nehéz kezelni a
feszültséget, vagy eluralkodik a félelem a gyermekeken, akkor érdemes
szakember segítségét kérni!
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–
Mindset
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(mindsetpszichologia.hu)
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02.03.

02.10.

Lakossági segítségkérésre vonultak tűzoltóink a Károlyi
Mihály utcába, ahol egy fa villanyvezetékre dőlt. Tűzoltóink a kb. 6 méteres faágat láncfűrész segítségével eltávolították, a veszélyhelyzetet megszüntették.

Felsőpakonyba riasztották tűzoltóinkat az éjszakai órákban, egy gépjárműben keletkezett tűz, ami egy melléképületre és több másik járműre is átterjedt és további
épületeket - köztük egy lovakkal teli istállót - veszélyeztetett. Tűzoltóink a kiérkező fővárosi hivatásos egységekkel közösen a lángokat megfékezték, a tűz továbbterjedését megakadályozták.

02.04.
Egy élelmiszerüzletből érkezett segítségkérés, mert egy
férfi kéreget és agresszívan viselkedik a vásárlókkal.
A helyszínre siető polgárőreink a kedélyeket lecsillapították és a kéregetőt felszólították, hogy szüntesse be a vevők zaklatását és távozzon az üzletből. A férfi a felszólításnak eleget tett, így rendőri intézkedésre nem volt szükség.

02.10.
Lakossági bejelentés érkezett, hogy erős füstöt látnak a
Pesti úton, illetve később a Gesztenye utcában. A helyszínre vonuló járőrünk megállapította, hogy az egyik
helyszínen faágakat, a másik helyen kerti hulladékot égetett az ingatlan tulajdonosa. Tekintettel arra, hogy Gyál
város területén a hulladék mindennemű égetése tiltott,
mindkét tulajdonost felszólítottuk a tűz eloltására.

02.19.
A Kőrösi úton történt baleset, egy személyautó az útról
letérve egy fát kidöntött, majd egy ház kerítésének csapódott és kigyulladt. A helyszínre érkező polgárőreink és
tűzoltóink a járműben utazók kiszabadításában, a jármű
eloltásában, valamint a közúti forgalom irányításában
nyújtottak segítséget. A jármű vezetője menet közben
epilepsziás rohamot kapott, azért veszítette el az uralmát a járműve felett. A balesetben sem a sofőr, sem utasa nem sérült meg komolyabban, a járművezetőt azonban megfigyelésre kórházba szállították.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Ismét Kalmár Róbertet választották vezetőjüknek a FEGY tagjai
dr. Sógor Zsuzsanna, a százados asszony, a Gyáli Rendőrőrs parancsnok helyettese.
Az egyesület elnökének újra Kalmár Róbertet szavazta
meg a tagság, aki 2008 februárjától vezeti az FEGY-et,
előtte 3 évig alelnökként, azt megelőzően pedig 3 évig
a felügyelő bizottság elnökeként vett részt az egyesület életében.

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagitézménye
Cím: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
Telefon: 06-30/494-8244
E-mail: pmpsz.gyal@gmail.com

Szabó Janka, pszichológus

Szórakozás Közbiztonság

FEGY-napló

A pedagógiai szakszolgálat alábbi elérhetőségein tudnak igényelni
pszichés támogatást:

Tábit Sarolta,
klinikai szakpszichológus,
tagintézmény-igazgató

Interjú

Kalmár Róbert kérdésünkre elmondta, hogy Gyál közbiztonsága az elmúlt években, évtizedekben egyértelműen
sokat javult, ami a rendőrség hatékony felderítő munkáján kívül az egyesület mindennapos járőrszolgálatának is
köszönhető.
A közgyűlésen a hivatalos beszámolókat követően
átadásra kerültek azok az elismerések, melyeket a
szolgálatban töltött idő, illetve kiemelkedő munkájuk alapján kaphatnak meg az egyesületi tagok.
Tisztújító közgyűlést tartott február 25-én a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a közösségi házban. Az eseményen részt vett Nagy József Elek, Gyál város alpolgármestere, Szabó Gyula alezredes, a XX. Kerületi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka, Gere Imre ezredes, a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,

www.gyal.hu

Az egyesület terveiről is faggattuk az újraválasztott elnököt, aki elárulta:
– Egyesületünk dédelgetett álma az önálló székház, ügyeleti központ és tűzoltó szertár kialakítása, ami bízom benne, hogy ebben az évben megvalósul.
Igaz, ehhez az elszabadult építőanyag árak miatt vállalkozói, vagy magánszemélyek támogatására is számítunk, mivel az általunk összegyűjtött pénzösszeg elképzelhető, hogy kevés lesz.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Közterületi fák
gallyazása

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint februárban
4 haláleset és 17 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

A jó idő beköszöntével elkezdődnek a kerti munkálatok,
mind a magánkertekben, mind a közterületen. A különböző növények, többek között a fák gondozása hálás
feladat, hiszen például egy szakszerűen elvégzett metszéssel egészséges, erős fát tarthatunk életben. A közterületi fák gallyazását a lakók - ha szeretnék - maguk is
elvégezhetik, ez nem engedélyhez kötött tevékenység
(ellentétben a közterületi fák kivágásával), ugyanakkor
a fák csonkítása büntetést von maga után.
A közterületen lévő fák lakosság általi gallyazása főként
akkor indokolt, ha annak egy-egy ága például rálóg a
háztetőre, elszáradt, vagy esetleg a járda, vagy úttest
fölé lóg, így akadályozza a gyalogos, vagy autós közlekedést. Ez utóbbi esetben a gallyazás mindenképp annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, akinek ingatlana előtti közterületen az érintett fa található. Nem
mindegy azonban, hogy milyen módon vágjuk vissza
a fák ágait, ugyanis a megcsonkítás, esetleg főágától
megfosztás a fa kivágásával lehet egyenértékű, mely a
fa pusztulásához vezethet, és ez növényvédelmi eljárás
kezdeményezését vonhatja maga után.
Ugyanakkor a balesetveszélyes fákkal kapcsolatos
problémákat (korhadt, vezetékbe nyúló), valamint a fakivágási kérelmeket mindenképpen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell bejelenteni, benyújtani (a kérelem formanyomtatványa városunk honlapján
megtalálható). A bejelentést minden esetben a helyszínen kertész szakember vizsgálja ki, majd ezt követően
kerülhet sor további intézkedésre.

02.11.:
- Csipkés Krisztián és Fucsku Marianna (Csipkésné Fucsku Marianna)
02.12.:
- Fülöp György és Rostás Tünde
- Ladányi Bálint és Stomfai Vivien (Ladányiné Stomfai Vivien)
- Zsabka Lajos és Vincellér Brigitta (Zsabka Lajosné)
- Dian Dániel és Pap Vivien (Dinanné Pap Vivien)
02.25.:
- Misca Marius Claudiu és Asztalos Nikolett (Misca Nikolett)
- Csontos Lajos Péter és Säckl Zsuzsanna Brigitta
(Csontosné Säckl Zsuzsanna Brigitta)
02.26.:
- Vizler Tibor és Kulikovszki Dominika (Vizler Dominika)
- Márton Zoltán és Vinnai Katalin (Mártonné Vinnai Katalin)
- Németh Krisztián és Krivánszki Nikolett (Némethné Krivánszki Nikolett)

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA – 2022
„A vers a lélek fényűzése”
(Csukás István)

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

A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
26 400 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

2022. április 12-én, kedden 14:00 órakor
az Arany János Közösségi Házba
a költészet napi ünnepségére.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Prémné Nógrádi Veronika
elnök

Isten éltesse János Bácsit még nagyon sokáig!
Gyál Város Önkormányzata nevében Nagy József Elek alpolgármester a Gyáli Szépkorú Program
keretében köszöntötte Forgó János bácsit, aki 90. születésnapját
ünnepelte.
Az alpolgármester átadta a Gyáli Szépkorú Program keretében bevezetett, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint kézbesítette azt
az oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. április 21-én 18 órára és
2022. május 19-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Tehát összességében egyrészt szeretnénk köszönetet
mondani azon lakóknak, akik a közterületi fák gallyaFarkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
zását maguk végzik el, másrészt felhívjuk figyelmüket a
gallyazás szakszerűségére.
								
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Jani bácsi 1961-ben költözött Gyálra feleségével és fiával, majd a Csepel Műveknél kazángépészként dolgozott 40 éven át. Munkája mellett

www.gyal.hu

gyümölcsöst művelt egykori szülőhelyén, Csongrádbokroson.
Jani bácsi igazi ezermester, saját házát önmaga építette. A gyáli katolikus templom építésében is aktívan
részt vett, 144 napot dolgozott rajta.
Egy unokája és egy dédunokája van,
akikről büszkén mesél.
Jani bácsit véleménye szerint, a
munka tartotta aktivitásban. Köszöntése során feltett kérdésre, miszerint mi a hosszú élet titka, humorosan csupán annyit felelt:
„Nem szabad abbahagyni a légzést!”
Jó egészséget kívánunk neki, és Isten éltesse még nagyon sokáig!
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SÓDER
DEPÓ
GYÁL
Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!

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

-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)

Radics Team BT.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.
06-30/432-6792, 345-105
sirkofarago@freemail.hu
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06 30 213 9985

www.gyal.hu
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek kön�nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember.
06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapításra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára
biztosítjuk a szemfenék fotózást a Next Sight Nexy gépünkkel,
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre
is lehetőség van
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,
színlátás korrigálása Colorlite lencserendszerrel
A kiemelkedő szaktudás a kellemes, családias és hozzáértő
kiszolgálással párosul! Várjuk szeretettel!
KRISTÁLYVIRÁG

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

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

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Csempézést, padlóburkolást vállalok. 06-20/558-3240
Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Sikeres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni!
Telefon: 06-20/397-4055.
Matematika és informatika (kiemelten exel, szövegszerkesztés, prezentáció készítés) oktatást,
korrepetálást
vállalok
nagy gyakorlattal Gyálon.
06-20/541-6740.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644,

szerkesztoseg@gyal.hu
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