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HEFLER GÁBOR ATYA
VÁROSUNK ÚJ

DÍSZPOLGÁRA
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Testvértelepülésünkkel ünnepeltük az államalapítást

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

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Déryné non-stop Gyógyszertár
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Gyógyszertár
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8 500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

2

Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Hefler Gábor atya városunk új díszpolgára
it a Gyáli Téli Tárlatokon. Hefler atya lételeme a közösség és a
kapcsolatteremtés, mindenkihez megtalálja az utat, a városvezetéssel is jó kapcsolatot épített ki.
Hefler Gábor atya így ír magáról: „1948-ban születtem egy Budapest melletti nagyközségben, paraszti családban. Azon elhatározás ébredt bennem tizenkét éves koromban, hogy a katolikus papi
életformát kell választanom. Ebben az elhatározásban mindvégig
kitartottam és ma is nagyon megelégedettnek érzem magam ebben a hivatásban.”

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

Hefler Gábor a kitüntetés átvételét követően a következő beszédet mondta:
„Tisztelt Polgármester Úr! Gyál Város Elöljárói!
Tisztelt Gyáli Polgárok!

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

Meghívó
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt az 1956os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésre.
Időpont: 2022. október 21. 17.00 óra
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Beszédet mond Nagy József Elek alpolgármester.
Közreműködnek: Jegercsik Csaba, Erkel Ferenc-díjas színművész
és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói.
A megemlékezést követően fáklyás felvonulás a Templom térig,
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.
Tisztelettel:
Pápai Mihály
polgármester
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2022. augusztus 20-án az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében, ismételten átadásra került a város legrangosabb kitüntetése, a Gyál Díszpolgára Cím, melyet 2022-ben
Gyál Város Önkormányzata, Hefler Gábornak adományozott, kiemelkedően jelentős hittudományi
munkája és példamutató emberi magatartásának
elismeréseként.
Hefler Gábor 1948-ban született Ócsán. Tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, majd az egri Hittudományi Főiskolán végezte.
Hefler Gábor papi hivatásának gyáli szolgálata 1991-től 2015-ig
tartott. Vezetésével a több mint kilencezer hívet számláló egyházközség ismét megerősödött, és tevékenysége új színekkel gazdagodott. Ahol plébánosként szolgálatot teljesített, ott templomot
épített, vagy renovált.
Az egyházközség története során leghosszabb ideig Gyálon
szolgáló Hefler Gábor plébános 24 évnyi munkássága alatt generációk nőttek fel a „gyáli pap”, Gábor atya keze alatt. Mindig
energikusan és nagy szakértelemmel látott munkához, fontosnak tartotta a közösségek megerősítését, a felnövekvő generációk oktatását. A templombúcsú napján rendezett körmenet, a
nagyheti keresztút és a pünkösdi missziósnap mindig emlékezetes marad.
Gábor atya lelki vezetőként is fontos volt a katolikus közösség
számára. A templom játszókertjének kialakítása, a Szent József
Idősek Klubja igazi közösségi terekként szolgáltak. Papi hivatása mellett nagy lendülettel vetette bele magát a művészetekbe, fest, szobrászkodik, zenél. Rendszeresen láthatták alkotása-

www.gyal.hu

A napokban jártam Gyálon, hogy tájékozódjak erről a mai
napról. A polgármesteri hivatal fogadó termében kaptam három újságot. Mindhárom újságban egy-egy díszpolgárral készített interjú szerepel a címoldalon. Eltűnődtem
azon, hogy is kerülök én ebbe a névsorba?
Gyimesi István polgármester úr elvezette a települést a várossá válás méltóságára. Kovalik Irénke két iskolát is elindított útjára. Dr. Major László neves orvos.
Az említett újságban van egy szép cikk Kovács Viktóriától a Mindenki keresztjéről. Ebben van egy briliáns Pilinszky idézet. Nos, ennek a cikknek a segítségével talán meg
tudom fogalmazni a feltett kérdésemre a választ. Lehet,
hogy csak magamnak, de az is valami.
Számomra és a Krisztust követők számára a kereszt az
Élet Fája. Nemrég kellett megáldanom egy felújított keresztet, melyen nagyon szép tűzzománc Krisztus test látható. Erre is azt mondtam, hogy ez a szép alkotás az élet
fájává nemesíti ezt a keresztet. Mert ki látott még szép
holttestet? Ez pedig szép, mert már nem is a halált, hanem
az életet hirdeti.
Nos ilyen a Mindenki keresztfája is. Szépen megmunkált
fa, nem közönségesen levágva és keresztbe téve, hanem a
fa végén egy stilizált virágra emlékeztető kialakítás látható. A Krisztus test is szépen lekezelt öntvény. Az egész ragyog a fényképen. Szép kép, bizonyára ezt is Kovács Viktória készítette.
Nos ennek a keresztnek az elődjét még én készíttettem a
Szálka nevű fatelepen, mely a település északi részén volt.
Én az egész munkásságommal, a vidám, tettre kész magatartásommal, minden alkotásommal az életet kívántam
hirdetni, szolgálni. Sikerült a két védtelen életkorú emberek számára egy-egy kis intézményt létrehozni. Van egy
kislétszámú bölcsőde, és van egy nappali ellátású idősek
klubja Gyálon munkálkodásom nyomán. Ezt tekinthetjük
akár jelképesnek is: Legyen Gyálon sok kisgyermek, és sok
gondtalan idős ember, akiket a közösség megbecsül, segít.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Szívből gratulálunk a díjazottnak!
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Testvértelepülésünkkel
ünnepeltük az államalapítást

KÖZÉLET
Az idei ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Gyál testvértelepülése, az erdélyi Kibéd község polgármestere, Dósa Sándor is, aki Gyál
várossá avatásának 25. évfordulója
alkalmából köszöntötte a jelenlévőket, majd egy zászlót ajándékozott a településnek, amelynek különlegessége, hogy Gyál és Kibéd
zászlaját egyaránt ábrázolja.

Hagyományaink szerint a Szent István téren szokták megtartani Szent István Ünnepe és a keresztény magyar államalapítás tiszteletére rendezett városi ünnepséget Gyálon, idén
azonban az esős időjárás miatt rendhagyó módon az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színházterme adott
helyet a rendezvénynek.
A hosszú ideje tartó aszály után senki sem bánta a helyszínváltozást, hiszen a csapadékra éppúgy szüksége
van a gabonának, amelyből a jövőbeli kenyér is készül, mint minden
más élőlénynek.
Többek között erről is beszélt Pápai
Mihály polgármester, aki ünnepi beszédében párhuzamot vont településünk elmúlt 25 éve, illetve Szent
István tettei között:
„Államalapítónk törvényeket alkotott, templomokat épített és
intelmeket intézett fiához.
Az egyház írástudó, igehirdető és közösségteremtő erő, törvények nélkül pedig nincs élet.
Gyál, az elmúlt évtizedekben az
intézményeit teremtette meg,
az infrastruktúrát építette ki és
megannyi civil szervezetet indított el az úton azért, hogy ez a
mára 25 ezer főt számláló település egy egység, egy lélek legyen, együtt tudjon gondolkodni, együtt tudjon fejlődni.”

A kenyérszentelés szolgálatát
Gyimóthy Zsolt református lelkipásztor és Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó látták el.
A város lakosságán kívül az eseményen részt vett Nagy József Elek alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Pap Krisztina aljegyző asszony, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára, önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil szervezetek vezetői, valamint testvértelepülésünk Kibéd község küldöttségének tagjai.

Az ünnepi műsor közreműködői voltak Mohai Gábor előadóművész,
a Gyáli Arany Néptáncegyüttes, valamint a Gyál Városi Fúvószenekar.
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Gálaesttel ünnepelte az önkormányzat
városunk 25. születésnapját
A gálaestet augusztus 20-án, a közösségi házban tartották, Gyál várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából, a településünk közéletében kiemelkedő szerepet betöltő vendégek meghívásával.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nagy József
Elek alpolgármester; Dósa Sándor, testvértelepülésünk,
Kibéd község polgármestere és a kibédi küldöttség tagjai; Rozgonyi Erik címzetes főjegyző; Gyimóthy Zsolt lelkipásztor; Gyál város díszpolgárai: Gyimesi István nyugalmazott polgármester, Kovalik Józsefné nyugalmazott
intézményvezető asszony, Ft. Takaró Károly református
püspök, nyugalmazott dandártábornok, Dr. Major László
orvos-közgazdász; a képviselő-testület tagjai; a helyi civil- sport és társadalmi szervezetek képviselői.
Pápai Mihály polgármester ünnepi beszédében településünk negyedszázados fejlődését mutatta be egy lát-

A gálaest zárásaként a méltán népszerű Virtuózok
klasszikus zenei tehetségkutató műsor kiemelkedő
felfedezettjeit láthatták a színpadon, akik felejthetetlen műsort adtak elő.

Az eseményen átadásra került a város legrangosabb kitüntetése, a Gyál Díszpolgára Cím, erről lapunk 3. oldalán olvashatnak részletesen.

Átadták a
Gyál Kiváló
Sportolója Díjakat

ványos prezentációval, amelynek mottója:
„Kövesd a múltat! Rendezd a jelent! Tervezd a jövőt!”.

A koncert után Pápai Mihály polgármester mondott pohárköszöntőt, melyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik településünkért dolgoztak, hiszen az elért
eredmények, közös sikereink. Majd Gyimesi István nyugalmazott polgármester is megragadta a lehetőséget és
elismerő szavakkal köszönte meg utódjának, Pápai Mihálynak, hogy annak idején végig kísérte pályája során,
végig segítette polgármesteri tevékenységét, ma pedig
lelkiismeretes munkájának köszönhetően itt tarthat településünk, amire méltán lehet büszke minden lakója.

Az est nyitányaként a Gyáli Arany Néptáncegyüttes és a csíkszeredai Borsika Néptáncegyüttes közös előadásában erdélyi és moldvai magyar táncokat, dalokat élvezhettek.

Az önkormányzat 2003-ban alapította a Kiváló Gyáli
Sportolói Díjat, hogy méltóképpen elismerje azoknak
a kiemelkedő sportmunkát végző személyeknek és közösségeknek a teljesítményét, akik a mérhető eredmények mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.
A díj átadására a hagyományok szerint az augusztus 20hoz közeli napokban, a városi utcabálon kerül sor, idén
tehát augusztus 27-én osztották ki az elismeréseket.
A Gyál Kiváló Sportolója Díjakat Pápai Mihály polgármester és Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke adta át Tóth Csaba Benjamin Muay Thai
harcművész, valamint Madarászné dr. Mező Boglárka
kerekesszékes vívó, paralimpikon részére.

Tóth Csaba Benjamin
Gyermekkora óta aktívan vesz részt különböző küzdősportokban. A fő sportága Muay Thai (Thai-boksz), amely egy
Thaiföldről származó pusztakezes harcművészet, a „nyolc
végtag művészete”. A sportágat 2021-ben a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság teljes jogú olimpiai sportként ismerte el.
Tóth Csaba Benjamin ezen kívül K-1 szabályrendszerű versenyeken és mérkőzéseken is rendszeresen részt vesz.
A sporthoz való szeretete, kitartása, alázata példaértékű
és követendő lehet a mai fiatal generáció számára.
A család sportszeretetét mi sem példázza jobban, mint
az, hogy édesapjával a Millenniumi parkban szombatonként nyílt önvédelmi edzéseket tartanak, mely mindenki
számára díjtalan, kortól függetlenül van lehetőség kipróbálni ezt a fajta mozgásformát.
Fontosabb győzelmei:
•
•
•
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2015-ben felnőtt amatőr Muay Thai magyar bajnok, K-1 amatőr világbajnok és profi magyar bajnok Figth code szabályrendszerben.
2019-ben Koh Samuin profi Muay Thai tornán első hely.
2020-ban Thaiföldön Muay Thai szabályrendszerben a mérkőzés 4.
menetében győzelmet aratott, illetve K-1 szabályrendszerben a Budapesten megrendezett 5. Superfight Serises Hungary Gálán pontozásos diadalt aratott.

www.gyal.hu

Madarászné dr. Mező Boglárka
1987-ben született. 2003-ban, tizenöt évesen egy baleset
következményeként került kerekesszékbe. A folyamatos
rehabilitációs kezelések mellett folytatta a gimnáziumot,
majd ezt követően a debreceni jogi egyetemre jelentkezett. Az élete teljes mértékű megváltozását viszonylag hamar „elfogadta” és mindig előre nézett, az aktuális problémák megoldására koncentrálva, céljai elérésére törekedett
(amely a mai napig sem változott meg). Az egyik egyetemi professzora javaslatára próbálta ki a vívást, amelyre az
egyetemi évek alatt inkább hobbiként, az egyetem elvégzése után már komolyabb szándékkal tekintett.
Megfogta a vívás dinamizmusa, a mentális és fizikai
igénybevétel párhuzamos jelenléte. 2018 szeptembere
óta a válogatott tagjaként folyamatosan részt vesz minden megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyen biztató eredményeket szerezve egyéni és csapat versenyszámokban is.
Tekintettel arra, hogy minden kerekesszékes vívónak két
fegyvernemet kell űznie, a kard, mint fő fegyverneme
mellé 2018 szeptemberében második fegyverként a tőrt
választotta.
Vallja, hogy a befektetett munka meghozza a sikert és
ha az ember egyszer megérzi a siker ízét, valamint látja, hogy a befektetett időnek és energiának megvan az
eredménye, akkor tovább tud küzdeni.
A BRFK-n jogászként dolgozó világbajnok vívó 2021-ben
a magyar női tőrcsapat tagjaként bronzérmet nyert a tokiói Paralimpián, ezen kívül kard egyéniben hatodik, tőr
egyéniben hetedik helyen végzett.
Fontosabb győzelmei:
•
•

2018-ban a Terni (Olaszország) Európa Bajnokság: egyéni kard
ezüstérem, kardcsapat bronzérem, tőrcsapat bronzérem
2021-ben a Tokiói Paralimpián: női tőr csapat 3. helyezés, tőr
egyéni 5. helyezés
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Az önkormányzat ötödik éve biztosítja ingyenesen a taneszközcsomagot a gyáli általán os iskolás diákoknak
864 óvodás, 1 360 általános iskolás és 338 középiskolás gyermeknek kezdődött el szeptember elsején a
2022/2023-as tanítási/nevelési év városunkban.
A tanévkezdés nagyobb anyagi kiadást jelent az óvodás és iskolás
korú gyermeket nevelő családoknak. Gyál Város Önkormányzata viszont igyekszik enyhíteni a szülők
terheit, ezért 2020-tól a Gyáli Élet
Program részeként minden gyáli általános iskolásnak, elsőtől nyolcadik osztályig ingyenesen biztosítja a
tanszercsomagot, illetve az óvodakezdési csomagot.
A 2017-ben bevezetett Gyáli Élet
Program az országban egyedülálló
támogatási rendszer, amelynek keretében az önkormányzat a születéstől
az óvoda- és iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulandók programon át, egészen
a „szépkorig” elkíséri a gyáli polgárokat. Az életprogram része a Gyáli
Óvodakezdési -és Iskolakezdési Program. Az óvodás és iskolás csomagok
tartalmát a gyáli pedagógusokkal
egyeztetve állították össze.

8

A Gyáli Iskolakezdési Program a
2020/2021-es tanévtől kezdve az elsőtől nyolcadik osztályos tanulók
szülei számára hatalmas segítséget
jelent, hiszen minden gyermek ingyenesen megkapja azt a tanszercsomagot, amely a tanév során szükséges
minden eszközt tartalmaz. Ezzel, és
a kormány által biztosított ingyenes
tankönyvcsomaggal együtt, jelentős
mértékben csökkennek a családok
iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásai.

a diákok, akik a város egyetlen középiskolájában kezdik meg tanulmányaikat, ajándékcsomagot kapnak
hasznos kiegészítőkkel, amelyek segítségükre válnak tanulmányaik során. Idén a mintegy 110 középiskolát
megkezdő diák csomagja összesen
880.000 forintba került.

Hogyan alaku
l
a 2022/2023
-as
tanév rendje
?

Gyál Város Önkormányzata az óvodakezdési csomagokra és az iskolai tanszercsomagokra összesen
mintegy 34 millió forintot fordított,
azonban a csomagokra jogosult családok ennél jóval nagyobb összeget
takaríthattak meg, figyelembe véve
a csomagok piaci értékét, ami magasabb, mint ahogy az önkormányzat
beszerezte azokat.

A 2022/202
3-as tanév rendjéről sz
óló kormányrendele
t alapján
az iskolai év
szeptember 1-jén kezd
ődik, és
2023. június 15
-ig tart.
Ezen belül az
első félév
2023. január
20-ig tart
majd, az isko
lák január
27-ig értesítik
a diákokat és a szülők
et a félévi eredménye
kről.

A támogatásban nem csak a gyáli intézménybe járó gyermekek részesülnek, hanem azok is, akik nem gyáli
intézménybe járnak, de gyáli állandó
lakóhellyel rendelkeznek. Az ő tanszercsomagjaikat a polgármesteri hivatalban vehették át a jogosultak.

Az őszi szün
et: október 29-től
november 7-ig, a té
li szünet:
december 22
-től 2023.
január 3-ig,
a tavaszi
szünet: 2023
. április
6-tól április 12
-ig tart.

A városvezetés a gyáli középiskolásokról sem feledkezik meg, azok

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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•

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában 2 tanterem PVC burkolat cseréje bruttó 2 000 000 forint összegből valósult meg.

•

A Gyáli Bóbita Bölcsődében két gondozási egységben, belső csoportszobákban 4 db elválasztó,
tömör ajtó cseréje történt, amelyeknek költsége
bruttó 1 870 710 forint volt. Az új térelválasztó ajtók nagy üvegbetéttel készültek, mely segíti a kisgyermeknevelők munkáját a biztonságosabb felügyeletben, illetve kellemesebb, barátságosabb a
csoportszoba, a terek átláthatósága által.

•

A Gyáli Liliom Óvodában a konyha folyosójának fehér csempével való burkolására, az öntöző
rendszert ellátó kút tisztításra, valamint a menekülési irányfényjelzők cseréjére került sor bruttó
1 950 000 forint összegben.

•

A Gyáli Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájában az udvari játszódomb homokkal való feltöltésére, új udvari játékok telepítésére, illetve a
menekülési irányfényjelzők cseréjére került sor.
A továbbiakban folyamatban van 2 iroda, csoportszoba, felnőtt, illetve gyermek öltöző festése, valamint villanyszerelési munkálatok a bruttó 2 042 800
forint keretösszegből.

•

A Gyáli Tátika Óvoda az autista csoportszoba lábazat javítását, menekülési irányfényjelzők
cseréjét, új udvari játékok telepítését, illetve 3
csoportszoba, iroda és szélfogó festését végezte el bruttó 1 733 400 forint összegből.

•

A Gyáli Tulipán Óvoda bruttó 2 863 695 forintot kapott, melyhez az óvoda 2021. évi szabad
maradványából bruttó 3 038 630 forintot hozzátett, az aulájában lévő, több mint 15 éves PVC
burkolatának cseréjéhez. Az infláció, illetve a kivitelező ajánlatában szereplő anyag hiánya miatt, a fenti összegből nem lehetett kivitelezni a
PVC burkolat cseréjét, ezért Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli augusztusi ülésén úgy döntött, hogy további bruttó 2 899 306 forintot biztosít az önkormányzat
2021. évi szabad maradványa terhére, melyből a PVC burkolat cseréje már megvalósítható.
A munkálatok így szeptember közepére készülnek
el, az óvoda működésének lehető legkisebb zavarása mellett. Ezt követően az intézmény a 2021. évi
szabad maradványából további 674 370 forintot
az udvari játékok felújítására fordítja.

Felfrissült csoportszobák,
megújult közösségi terek várták a gyermekeket

Nyári intézményfelújítások
városszerte
A nagyobb intézményfelújítási munkálatokat, hagyományosan a nyári időszakra ütemezik a városban. A városvezetés számára kiemelkedően fontos a nevelő környezet
rendben tartása, amely hozzájárul, hogy a
gyáli intézményekbe járó gyermekek megfelelő körülmények között tölthessék nevelési/
tanulmányi éveiket. Hosszú évek óta jelentős
mértékű nyári felújításra nem volt szükség,
ami köszönhető az intézményekben mindennapjaikat töltő felnőttek és gyermekek odafigyelésének, gondoskodásának az állagmegóvás érdekében.
Intézményfelújításra az önkormányzat költségvetésében tervezett összeg bruttó 13 487 400 forint volt, melyet a felújítási igények felmérése után 2 973 205 forint-
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tal kiegészítettek. Így az intézmények részére összesen
bruttó 16 460 605 forint került átadásra, amelyből az
alábbi munkálatok elvégzése valósulhatott meg:
•

•

A Gyáli Ady Endre Általános Iskolában 6 tanterem, mosdók, öltözők, illetve az első emeleti folyosó oldalsó falának festése valósult meg, bruttó
2 000 000 forint összegben. Ezen keretösszegen
felül az egyik alsós tanteremben a PVC burkolat
balesetveszélyessé vált, a javítási munkálatot Pápai Mihály polgármester, polgármesteri keretéből
biztosította bruttó 998 855 forint összegben.
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában 4 tanterem, földszinti és emeleti aula körfolyosó, illetve lépcsőház teljes festése, valamint a technika folyosó oldalsó falának olajlábazat festése valósult
meg, bruttó 2 000 000 forint összegben.

gyáli mi újság

Az önkormányzat összesen bruttó 24 071 766 forintot biztosított az intézmények felújítására.

www.gyal.hu
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Gyáli gyerekek
a Balatonparton
Idén nyáron is önkormányzati támogatással nyaraltak a gyáli gyermekek a
Balatonon

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az előző évekhez hasonlóan – a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatásán túl, idén
is elkülönített egy keretösszeget a gyáli általánosés középiskolás gyermekek, valamint testvértelepülésünk, Kibéd község iskolás gyermekei révfülöpi
nyaraltatására.
Idén 211 diák 8 napot tölthetett Révfülöpön, a Baji
József Üdülőtáborban, az önkormányzat 2,8 millió
forinttal járult hozzá programjuk színesítéséhez.
A táborozó gyermekeket összesen 21 pedagógus felügyelte, akik munkáját az önkormányzat ajándékutalvánnyal köszöni meg.
A táboroztatásban áldozatos munkát végző pedagógusoknak is köszönhető, hogy évről-évre élményekben gazdag nyári üdülésen vehetnek részt a gyáli
diákok.

11

SPORT
KÖZÉRDEKŰ

2022

Képviselő-testületi beszámoló
Veszélyes hulladékok
díjmentes leadása
Gyál Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a városban élők számára, hogy a háztartásaikban összegyűlt veszélyes hulladékot az alábbi időpontban és
helyen, díjmentesen leadhassák.
Időpont: 2022. szeptember 24. szombat, 8-13 óra
között.
Helyszín: Gyál, Dobó Katica utca 51. szám alatti
telephely.
A veszélyes hulladék átvételi szolgáltatást kizárólag
gyáli lakosok, eredeti lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával vehetik igénybe.
Az alábbi háztartási mennyiségű veszélyes hulladék
típusokat adhatják le:
• festékek, lakkok
• oldószer, hígítószer
• növényvédőszer maradék
• spray-s flakon
• veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg
• fáradt olaj
• pala hulladék
• bitumenes hullámlemez
• akkumulátor
• festékpatronok, tonerek
• fénycsövek
Az alábbi hulladékot nem áll módunkban átvenni:
• ipari mennyiségű és jellegű hulladék
• nem beazonosítható vagy felsorolásban nem szereplő veszélyes hulladék
• elektronikai hulladék és gumiabroncs
• építőanyag hulladék (vakolat, cement, ragasztóanyag, egyéb por állagú építőanyag)
Fontos, hogy a veszélyes hulladék típusok egymástól
elkülönítve adhatók csak le, emiatt megkérjük Önöket, ne keverjék azokat össze!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közterületre bárminemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást von maga után!
Kérjük, legyen partnerünk, tegyünk együtt Gyál
tisztaságáért, óvjuk együtt a környezetünket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete augusztus 24-én tartotta meg az
összesen tíz napirendi témával kapcsolatos
rendkívüli ülését, ahol az alábbi döntéseket
hozták:
Döntöttek a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban
Az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű a szakellátások és az orvosok helyben tartása, a jó minőségű
egészségügyi ellátás biztosítása. A városvezetés határozott véleménye, hogy a járóbeteg-szakellátás fejlesztésével, annak magas szintű biztosításával a fekvőbeteg
ellátás egy része kiváltható, vagyis a magas színvonalú járóbeteg-szakellátással a települési polgárok nem
kerülnek olyan helyzetbe, hogy fekvőbeteg ellátásra
szoruljanak.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a helyi egészségügyi ellátórendszer, ezen belül is a járóbeteg-szakellátás fejlesztése és
szolgáltatási színvonala emelése mellett, és továbbra is
fontosnak tartja a járóbeteg szakorvosi órák számának
biztosítását, továbbá egyetért azzal, hogy Gyál Város
Önkormányzata a járóbeteg-szakellátást a következőkben saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye, a
Városi Egészségügyi Központ útján biztosítsa. Ezzel egyidejűleg Pápai Mihály polgármester, Dr. Szécsényi-Nagy
Balázs intézményvezető és Dr. Dobosi Zsolt főigazgató megállapodást köt, amely szerint a gyáli szakrendelések átvétele kapcsán átadás-átvételre kerülő kapacitások mennyisége havi 4.173.454 német pont.
Közbeszerzési eljárás indul a „Gyál főzőkonyha, iroda
és műhely építése” tárgyú projekt megvalósítására.
A képviselő-testület korábban elfogadta a „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú projekt Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. általi megvalósításának
szükségességét, és ehhez átadta a szükséges, rendelkezésére álló engedélyt és terveket.
Azért, hogy a projekt megvalósítható legyen, szükséges,
hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közbeszerzési eljárás keretében kiválassza a
kivitelezést végző vállalkozót, továbbá ehhez a szükség
szerinti közbeszerzési szakértőt, és a kivitelezés lebonyolításában szükség szerint részt vevő műszaki ellenőrt is, illetve, ha szükséges elvégeztesse az előzetes régészeti és lőszermentesítési feladatokat, és mindehhez
rendelkezésére álljon majd a megvalósításhoz szükséges
anyagi fedezet. A fentiek megvalósításához az önkormányzat biztosítja, a pénzeszköz támogatásként történő átadásával a ténylegesen felmerülő költségeket legfeljebb 15 000 000 forint összeg erejéig. Az ezen felül
szükséges költségek a 2023. évi költségvetés terhére, a
közbeszerzési eljárás lezárása előtti képviselő-testületi
döntés szerint kerülnek biztosításra.

gyáli mi újság
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Helyrehozatalra került a Bartók konyha épülete.
A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jelenleg a Dobó
Katica utcai és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában üzemelő konyhákon biztosítja a napi 2 000 adagot meghaladó
ételt a közétkeztetéshez. A Bartók iskolában található főzőkonyha aljzata 2022. nyarán olyan mértékben megsül�lyedt, ami veszélyeztette az üzembiztos működését, a közétkeztetést, valamint a biztonságos munkavégzés feltételei
sem álltak fenn, ugyanis a süllyedés érintette a gázcsöveket is, valamint fennállt a további beszakadás veszélye.
A közétkeztetés szeptemberi indulásához elengedhetetlenné vált a hiba azonnali feltárása és az aljzat javítása.
A feltárások következtében megállapítást nyert, hogy a
sérült csatornahálózat áztatta a talajt, ami annak beszakadását eredményezte. A konyha helyreállítási összköltsége 2 376 000 forint+Áfa volt, amelyre a pénzforrást
Gyál Város Önkormányzata biztosította.
146 db tablet eszközt kapnak a gyáli általános iskolák
Gyál Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város oktatási intézményeiben tanuló diákok magas színvonalú oktatására, digitális ismereteik fejlesztésére.
A három gyáli általános iskolába, több mint öt éve vásárolt tablet készülékek elavultak, amely indokolttá tette újabb eszközök beszerzését. A táblagépek beszerzésének teljes költségét, összesen bruttó 21 504 402 forint
összegben Gyál Város Önkormányzata finanszírozta.
Kamera rendszer kiépítésére kerül sor az újonnan épülő Bartók- és Víztorony park területére
Gyál Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a
város közbiztonságára, a bűnmegelőzésre, bűnüldözésre, a városlakók biztonságérzetének növelésére, továbbá az önkormányzati és városi értékek megőrzésére, így
az önkormányzat által újonnan megépítendő Gyál Víztorony Park és Bartók Park védelme érdekében ezen helyszíneken térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a működő térfigyelő rendszerbe történő integrálása szükséges.
A két park megfigyelésére 6-6 db kamera kihelyezése javasolt, amellyel Gyál város térfigyelő-rendszere 34 dbról 46 db térfigyelő pontra növekszik.
Támogatják az idén alapításának 75. évfordulóját ünneplő Gyáli Református Egyházközösség gyülekezetét,
amely alkalomból 2022. szeptember 18-án ünnepséget rendeznek. Az ünnepség méltó módon történő lebonyolítását 750 000 forint összeggel támogatta a
városvezetés.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. szeptember 29-én
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

www.gyal.hu

Használt
gumiabroncsok és
használt elektromos
eszközök leadása
Gumiabroncsok
2022. október 3-tól október 8-ig (H-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
2022. október 8-án (szombaton) 8:00 és 13:00 óra
között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen
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!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Átadták az óvodak ezdési csomagokat
Az augusztus 15-ei héten átadták a Gyáli Élet Program egyik leghangsúlyosabb elemének számító
ovis csomagokat, amelyeket a Gyáli Óvodakezdési Program tartalmaz.
A gyáli önkormányzati fenntartású óvodákban ös�szesen mintegy 250 óvodakezdési csomagot osztott ki Pápai Mihály polgármester, Nagy József
Elek alpolgármester, valamint Lendvay-Kiss Anita,
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna és Vinnai Tibor önkormányzati képviselő.
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai
jogviszonyt, vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek
és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.
A támogatás formája egyszeri 13 000 forint értékű
csomag. Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása
a gyermek óvodakezdéséről, úgy a Gyáli Óvodakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével és
annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényel-
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hető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe
venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét
szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek,
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek
elhelyezésre került.

Az óvodakezdési csomagok tartalma:
•
•
•
•
•
•
•

színes ceruza, hegyező,
gyurma,
zsírkréta,
két darab kéztörlő,
egy flízelt lepedő,
ágyneműhuzat garnitúra,
egy rövidnadrág és egy póló is helyet kapott, maga a csomag pedig tornazsákként is
használható.

A program 2017-es indulása óta az óvodakezdési
csomagból mintegy 1 700 darabot osztott ki az önkormányzat a jogosultak között. Ez mintegy 23 millió forintot jelent, amely összeg így az óvodát kezdő gyermekek családjánál maradhatott.

www.gyal.hu
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I
N
I
K
I
B
Az Aranyszamár Bábszínház elő

adása
A gyáli kötődésű Madsen Modell

zenekar

Színpadon a Shadows Band

KÉPES BESZÁMOLÓ
A SZÜLETÉSNAPI
UTCABÁLRÓL

AB/CD zenekar

16

lója Dí jról a 7. oldalon

írunk

TANKCSAPDA

Ferenczi György és a Racka Jam

A pólóágyúnak mindig nagy sikere van

A Gyál Kiváló Sporto

A Gyáli BKSE kiemelkedő csapatai elismerést kaptak.
Lapunk júniusi és júliusi számában olvashattak róluk
részletesen.
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ahol direkt az ő kedvéért zártak le
egy szakaszt. Rekordjai felállításához telefonon kapta a segítséget,
navigálást. Az autóval 45 km/órás
maximumsebességgel haladt. Ez
lett a harmadik Guinness-rekordja,
emellett további három országos
rekordot is tart.

Nyári edzőtáborok a Gyáli BKSE
szakosztályainál
A nyár ellenére a Gyáli BKSE szakosztályainál a pihenés mellett az
edzésekre is maradt idő. Az edzőtáborok kiválóan alkalmasak arra,
hogy a nyári időszakban is szinten tartsák tudásukat a sportolók,
az együtt töltött idő pedig a csapatszellemet és az összetartozást
erősíti. Lássuk, hogyan telt a nyár a BKSE szakosztályainál:
Kézilabda

Labdarúgás

Július hónapban 120 gyermek táborozhatott a Gyáli Sportcsarnokban. A három hét bejárós, majd az egy
hét bentalvós táborok korosztályok szerint alakultak.
A napi többszöri edzés alkalmával a fókusz az egyéni
képzésen és a technikai elemek gyakorlásán volt. Ezen
kívül csapatépítő programok, élménypedagógiai játékok, kvíz színesítették a programot. A gyerekeket minden héten egy-egy sztárvendég lepte meg, mint Tomori
Zsuzsanna, Hársfalvi Júlia, Szöllősi Szabolcs válogatott
kézilabdázók. A vendégeket rengeteg kérdés és sok-sok
csillogó szempár fogadta.

A labdarúgók augusztus 5-11-ig Balatonszemesen edzőtáboroztak. Az utánpótlás közel 10 éve itt kezdi meg a
felkészülést az őszi szezonra. A táborba 65 gyermek, 8
edző, valamint 2 kísérő indult útnak. A táborban a napi
három edzés mellett, jó hangulatú programokban, az
időjárásnak köszönhetően rengeteg fürdésben volt részük az ifjú sportpalántáknak.

Mazsorett

Kosárlabda
Augusztus utolsó hetében a kosarasok napközis edzőtáborban vettek részt. A 14 Lovag és Amazon teljes erőbedobással csinálta végig a másfél hetes felkészülést.
A munka mellett volt Activity, csapatépítő játékok, közös
fagyizás és pizza party, amivel lezárták a tábort. Mindenki elfáradva és sokat fejlődve, sok jó emlékkel tért haza
nap mint nap.

Augusztus 8. és 12. között a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tornatermében zajlott a mazsorett szakosztály versenycsapatának edzőtábora, amelyben 10 fő vett
részt. Az öt nap során elsősorban az egyéni képességek felmérésén és fejlesztésén volt a hangsúly. Rengeteg gimnasztikai gyakorlatot végeztek, csiszolták meglévő bottechnikai tudásukat és persze új elemeket, mini
koreográfiákat tanultak. Sokat erősítettek, nyújtottak és
persze egy kis fagyizás is belefért az időbe.

Karvai Sándor (jobbra), aki születése óta
vak, Gyálon él feleségével és már több
Guinness-rekordot tudhat magáénak

Autó, motor, busz és
jetsky után a kamion
vezetésben is Guinnessrekorder lett Sándor
Karvai Sándorról már olvashattak a
Gyáli Mi Újság hasábjain, ő az élő bizonyíték arra, hogy valóban nem létezik lehetetlen, csak mindenhez a
kellő elszántság kell. Sándor születése óta vak, de motort, buszt, jetskyt,
elektromos autót is vezetett már.
A Főkefe-Kézmű-Erfo marketingosztályán dolgozik, ez a cég foglalkoztatja a legtöbb megváltozott
munkaképességű embert Magyarországon. Többek között bútort,
táskákat és papíripari termékeket
is gyártanak, emellett kiemelt figyelmet fordítanak a társadalmi
szemléletformálásra.
Sándor egy igazi életigenlő ember,
szereti a kihívásokat és mindig új célokat tűz ki maga elé. Guinness- és
Világrekorder. Az első rekordja volt,
amikor a Hungaroringen 220 m-es
távot tett meg motorral, később a
Hungaroring feléig is eljutott, majd
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egy teljes kört tett a pályán, amel�lyel Guinness-rekordot ért el. Néhány évvel később egy buszt vezetett szintén a Hungaroringen, két
évvel később jetskit vezetett 1600
méteren át, ebből is Guinness-rekord lett. Nem mellesleg minden
addiginél nagyobb kihívást jelentett
számára, hiszen a vízen nem volt
számára semmi támpont, elveszítette a térérzékét.

Legutóbb hatalmas álma válhatott
valóra, ugyanis egy kamiont vezethetett. A Mex Rádió hatodik születésnapján az őcsényi reptéren egy
jótékonysági kamionos találkozó
volt, amin Etessy Anettnek gyűjtöttek, aki hét éves kora óta izomsorvadásban szenved. Sándor egy
40 tonnás, automata váltós kamiont vezetett, pótkocsival, sikerült három kört megtennie vele, 30
km/h sebességgel haladt, felesége, Anita is vele tartott. A telefonos navigálás ezúttal is segítségére volt. Ezzel nemcsak Világrekord,
de Guinness-rekord is született.
Elmondása szerint hatalmas élmény
volt a kamionvezetés.
Természetesen Sándor nem áll meg
a rekordok teljesítésével, legújabb
ötlete az, hogy egy vonatot is vezethessen, bízik benne, hogy minél hamarabb sikerül elérni a kitűzött célt,
már tárgyalásokat folytat a MÁV-val.
Sok sikert kívánunk!

Irodalmi
Szalon
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

október 20-án 18 órára és
november 17-én 18 órára

Ezek után sem állt le, egy Nissan típusú elektromos autót vezethetett
a 71-es főúton Balatonszepezdnél,

az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe
az Irodalmi Szalon
következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő
és a könyvtárosok
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Isten éltesse Őket sokáig!
Dr. Fa Ferencnét és Dózsa Sándornét köszöntötte 90. születésnapjuk alkalmából Nagy József Elek alpolgármester,
Gyál Város Önkormányzatának nevében. Több éves hagyomány városunkban, hogy a 90., 95., 100. születésnapjukat
ünneplő szépkorúakat a városvezetés személyesen meglátogatja és átadja a Gyáli Szépkorú Program keretében bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint kézbesíti azt az oklevelet is,
mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.
Dr. Fa Ferencné
Ilona néni 1968. márciusban költözött Gyálra.
1986-ban nyitotta meg a
Boróka büfét, amit 1992ig vezetett. Férje Dr. Fa
Ferenc a település körzeti orvosa volt. Ilona néni
nyugdíjazásáig férje mellett dolgozott, mint adminisztrátor és asszisztens.
Házasságukból három lányuk és egy fiúk született.
Kilenc unoka és egy dédunoka büszke mamája.
Munka és a háztartás
mellett nagyon szeretett
kertészkedni, kézimunkázni. Csodálatos horgolt terítői az otthon díszei.
Mozgása jelentősen nehezített, ennek ellenére aktív
szerepet játszik a család életében.

Dózsa Sándorné
Irén néni 1962-ben költözött Gyálra családjával.

Hibabejelentő
applikációt fejlesztett a
városüzemeltetési kft.
Gyál, az innovatív kertváros. És, hogy mennyire így van ez,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. legújabb applikációja, ami
azért jött létre, hogy a településen észlelt hibákat, hiányosságokat gyorsan, egyszerűen, innovatív módon tudja jelezni a
lakosság az illetékesek felé, akik ezáltal hatékonyabban tudják javítani azokat.

20 évig a 100-as Postahivatalnál dolgozott, innen
is ment nyugdíjba.
Irén néni életét háromszor is újrakezdte, de
lendülete, tenni akarása
mindig csak jókedvűen
előre vitte.

kiterjeszteni, ahol a gyáliak is tudnának közvetlenül bejelentéseket tenni.
Az alkalmazással a bejelentés leegyszerűsödik, nincsen szükség telefonálásra, email írásra és nincsen félreértés, ugyanis a beküldött fényképek és
a rögzített GPS koordináták egyértelművé teszik a feladatot.

Három gyermeke, hat
unokája, hét dédunokája és két ükunokája
született.
Szabadidejében szívesen kertészkedik, imádja a
virágokat.

Felhívás BOR- és PÁLINKA versenyre!
A Gyáli Kertbarát Kör Vezetősége és Tagsága
2022. október 7-én (pénteken) 13.00 órakor rendezi a
VI. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” BOR- és a
III. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” PÁLINKA VERSENYT.

Zsigovits Gábort, a városüzemeltetési kft. nemrégiben újraválasztott
ügyvezetőjét kérdeztük az új, Gyál
KáptaLAN – Bejelentő applikációról:
-Hogyan született meg az applikáció ötlete?
Vezetői pályázatom hangsúlyos eleme, volt, hogy a digitalizációt minél
szélesebb körben szeretném bevonni a városüzemeltetéssel kapcsolatos
munkánkba, hogy a mindennapok részévé válva segítse a hatékonyságot.
A cégen belül kezdtünk el először alkalmazni egy feladatkezelő rendszert,
ahol a munkatársak elektronikusan,
akár közvetlenül mobiltelefonon értesülnek az elvégzendő feladatokról
és ebben a rendszerben történik az
elvégzett munkák dokumentálása is.
Ezt követően merült fel, hogy a rendszert hasznos lenne a lakosságra is

Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
(2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
A nevezési lap beküldési határideje:
2022. szeptember 23. (péntek) 10.00 óra
Nevezési díj: 3 500 forint/minta.
A nevezési lap és a nevezési feltételek átvehetők az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár recepcióján, illetve a Gyáli Kertbarát Kör
székhelyén: 2360 Gyál, Bogáncs köz 4/1.
Telefon: 06-30/859-2662
E-mail: gyalikertbarat@gmail.com
Honlap: www.gyalikertbarat.hu
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
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-Mit kell tennie annak, aki használni szeretné a bejelentő
applikációt?
Az alkalmazás elérhető minden mobiltelefonos platformon. Letöltést
és regisztrálást követően egyszerűen, néhány lépéssel elvégezhető egy
bejelentés.
-Milyen funkciók érhetők el benne?
A bejelentés típusai kizárólag a kft.
feladatkörébe tartozó ügyeket tartalmazza, amely ügytípusokat tervezzük a későbbiekben folyamatosan bővíteni. Jelenleg bejelentést
lehet tenni a parkokkal, játszóterekkel kapcsolatos ügyekben, úthiba,
hulladék, kóbor kutya észleléseket.
-Ha bejelentek valamit az appon,
mi történik a másik oldalon? Hogyan jelenik meg a bejelentésem a
városüzemeltetésnél? Mennyi idő
alatt foglalkoznak a bejelentéssel
és kapok-e valamilyen visszajelzést
akár arról, hogy megkezdték a feldolgozást akár arról, hogy sikerült
elhárítani a bejelentett problémát?

A bejelentések közvetlenül az adott
ügy felelőséhez érkeznek be, vagy
akár több munkatárshoz, ha különböző részfeladatokat szükséges
benne elvégezni. Az ügyek iktatása automatikus, nincsen közvetítő,
nincs szükség információ átadásra,
vagyis nincsen elfelejtett ügy. A bejelentéseket és azok állapotát a felhasználók folyamatosan nyomon
követhetik az alkalmazásban, így
kapnak visszajelzést is.
-Mik az eddigi tapasztalatok?
Augusztus közepén indult a rendszer, elég új még, de már száz feletti a regisztrálók száma, apránként
érkeznek a bejelentések is. Nagyon
fontos, hogy minél több ember
megismerje és használja. A folyamatosan fejlődő város egyre több feladatot ad társaságunknak. A létrehozott értékeket szeretnénk minél
tovább megőrizni, fenntartani, amihez nagy segítséget nyújt, ha a hibákról minél hamarabb értesülünk
és ehhez szeretnénk kérni a gyáliak
segítségét is egy-egy bejelentéssel.
-Tervezik-e bővíteni az alkalmazás
funkcióinak sorát?
Az alkalmazás közvetlenül társaságunknak lett kifejlesztve, vagyis nem
egy kész, rég óta működő termék
lett megvásárolva. Ebből fakadóan
biztosan érkeznek majd visszajelzések, módosítási, bővítési igények, valamint terveink között is szerepelnek
funkció bővítési javaslatok, amelyekkel jobbá tehetjük a rendszert.
-Úgy tudom folyamatban van egy
újabb hasznos alkalmazás fejlesztése is, mit lehet róla tudni?
A digitalizáció eléggé meghatározza a mindennapjainkat, és nagyon
sok mindenben tud segíteni. A bejelentő applikáció mellett már tesztelési fázisban van egy temető alkalmazás, amely segít megtalálni a
sirhelyeket és el tudja navigálni a látogatókat a temetőkben.
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Új vezető a könyvtárban
mindig is fontos volt nekem. Gyálon
pedig, a város könyvtárában is ezek
mentén szeretnék dolgozni.
Milyen változások történtek a
könyvtárban?

Júliustól új vezetője van a méltán népszerű városi könyvtárnak, Hüttner Szilvia. A szakember feladatai közé tartozik, hogy új, olvasóbarát alapokra helyezze a dél-pesti régió
egyik legkorszerűbb, 65 ezer kötetes, 21. századi szolgáltatásokat nyújtó közösségi értékét. Fejlessze és bővítse a nevelési, oktatási intézményekkel az együttműködést, növelje a
könyvtárhasználók számát, és minden gyáli számára hozzáférhető digitális helytörténeti gyűjteményt építsen.
Kérem, mondja el az olvasóknak, hogyan került a könyvtárosi
pályára.
A könyvtárosi pályámat a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Haller úti fiókkönyvtárában kezdtem. Mivel nagyon fontosnak gondolom, hogy a
gyermek- és fiatal felnőtt korosztály is korán ismerkedjen meg az
olvasás örömével, úgy döntöttem,
hogy iskolai könyvtárosként szolgálom a könyvtár ügyét. Az elmúlt
tíz évben gyermekek és könyvek között dolgoztam. Három felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Könyvtáros-
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ként és magánemberként egyaránt
fontosnak tartom az élethosszig tartó tanulást, amely saját életemen
is jól nyomon követhető. Eredetileg szőlő-gyümölcs termesztőként
végeztem, és néhány évig kertészként dolgoztam. Később az élet a
könyvtárba terelt, és azóta is könyvtárosként tevékenykedem. Felsőfokú végzettségeimet tekintve könyvtáros, könyvtárpedagógia tanár és
biblioterapeuta vagyok. Az olvasás
mellett a két legkedvesebb hobbim
a festés és a túrázás. Tapasztalataim, a könyvek és a gyermekek szeretete, valamint a tudás tisztelete

A nyár minden szempontból a rendrakással telt. Új, olvasóbarát nyitvatartási időt alakítottunk ki, számos új szolgáltatási elemmel várjuk
az olvasókat. A kollégák – Puskás-Lázár Beatrix, Baráth Enikő és
Bakó Lilla – is nagy lendülettel láttak
munkához. Szellősebbé, áttekinthetőbbétettükaszabadpolcosállományt.
Az olvasók így gyorsabban tudják kiválasztani kedves olvasmányaikat. Leválogattuk azokat a szakkönyveket,
amelyeket már régóta nem kölcsönöztek, ezek továbbra is elérhetőek,
de raktárba kerültek. A szépirodalmi
köteteket több csoportra bontottuk,
a verseken, ifjúsági regényeken és a
kötelező olvasmányokon kívül helyet
kaptak a vidám könyvek, a romantikusok, a krimik – ezen belül a skandináv krimik – a háborús könyvek, a
sci-fi és fantasy irodalom és a vámpíros könyvek is. Kialakítottunk egy
ifi sarkot, ahol a számukra érdekes
szakirodalmat, érettségire felkészítő
könyveket, képregényeket tettünk a
polcokra. A kuckó otthonosságát fokozva szőnyeget és babzsákokat helyeztünk el. Ezek az apró, de fontos
változások is az olvasóbarát könyvtár
felé vezetnek.
A munkája során mit tart a
legfontosabbnak?
Egyrészt a helytörténeti dokumentumok feldolgozását, amelynek kiemelt szerepe van a helyi értékek
megóvásában és a helyi identitás
erősítésében, illetve a digitalizálásuk, a könnyebb kereshetőség érdekében. Másrészről az olvasás népszerűsítését, amely globális szinten
is kihívás a mai „kütyüzős” világban.
Ennek érdekében már szeptembertől útnak indítjuk könyvajánlóinkat.
Szeretnénk, ha ebbe bekapcsolód-
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nának az olvasóink is, és maguk is
írnának egy-két gondolatot, hogy
a könyvtárból kikölcsönzött könyvet miért ajánlanák mások számára. Az olvasóvá nevelés kapcsán
még nagyobb figyelemmel célozzuk
az óvodás és kisiskolás korosztályt,
együttműködve nevelőkkel, tanárokkal, szülőkkel.
Milyen újdonságokra lehet
számítani?
Többféle újdonságot tervezünk,
ezek közül néhánnyal már most találkozhatnak a könyvtárba látogatók.
Ilyen például az iskolakezdési akciónk. Minden új beiratkozó gyermek
szüleinek ingyenes beiratkozást
kínálunk egy évre. Változtattunk a
könyvtár nyitvatartásán, így szerdán
és pénteken este 7 óráig várjuk az
érdeklődőket (kedden és csütörtökön: 9-16 óra, szerdán és pénteken:
12-19 óra szombaton: 9-13 óra között). Példaként említhetem még az
új könyvek számára kialakított részt.
Erre a helyre kerülnek a frissen beszerzett könyvek is.
Mi lesz a megszokott
programokkal?
Természetesen a jól bevált programokat, amelyekre igény van, továbbra is folytatjuk, mint például a Mesevarázs, a diavetítések, az Irodalmi
szalon. Az olvasóvá nevelést nagyon
fontosnak gondolom, az olvasó ember előtt nincs megoldhatatlan akadály az életben. E tekintetben továbbra is szeretnénk fenntartani és
még inkább aktívabbá tenni az óvodákkal és iskolákkal az együttműködést. Fontos fejlesztések történtek,
korszerű számítógépek állnak az olvasók, tanulók rendelkezésére, Manda és Nava pont is a könyvtár, ami
segíti a tudatos médiahasználat elsajátítását. Rendszeres kiállítások és
ismeretbővítési programok várják
majd a látogatókat. Hiszem, hogy a
tudás, a tájékozottság versenyelőny
a felgyorsult világban. Ez a tudás és
tájékozottság a gyáli könyvtárban –
amely egyben egy nyugodt, meghitt családbarát kuckó is – fellelhető,
a könyvek révén pedig mindenkinek
kinyílik a világ.

www.gyal.hu
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Nyári, őszi, téli programok
a Közházban
Az idén nyáron is gazdag programokat kínált a közösségi ház, és kínál majd az őszi-téli évadban is. Vakációindító
családi nap, Gyáli-wood II. Mozifesztivál és kertmozi estek,
kilenc tematikus gyermektábor, koncertek és nótadélutánok várták a szórakozni vágyókat.
A szünidős programokat gazdag családi nap indította az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Június 18-án 10 órától ingyenes kisvonat, arcfestés, óriás buborék-show, ékszerkészítés, és finom fagyi várta a
családokat, gyermekeket. Majd a Manó swing koncertet hallgathatták meg
a legkisebbek, később az Európában több országban is rendszeresen fellépő Simorág Tánccirkusz látványos előadás volt látható. Aznap rendeztük
meg a II. Gyáli wood mozifesztivált, ahol a nagysikerű Mancs, mentőkutya
története elevenedett meg a mozivásznon. A programon részt vettek a film
alkotói is. Az aulában „Én és a kutyusom” címmel nagysikerű kiállítás nyílt.
Kertmozi, mert a Mozi örök
Gyálon 2021 óta van rendszeres klubmozi, a színházteremben korszerű vetítőgép, és van kertmozi is a nyári időszakban. Állandó mozitörténeti kiállítás várja a látogatókat, relikviákkal, mozitörténeti dokumentumokkal.
Június-júliusban a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti Kollégiumának
támogatásával Gyáli Aréna Kertmoziprogram öt kiváló - hazai és nemzetközi - sikerfilmet láthattak a Közházban, valamint egy mozitörténeti kiadvány is elkészülhetett. A vetítéseken az alkotók is részt vettek, hol rendezők, hol producerek, hol színművészek a közönség örömére.
Fejlesztő és szabadidős táborok
Múlt évben még hét, az idén már kilenc gyermektáborban, közel 150 gyermek töltötte tartalmasan a nyári szünidőt. A Közházban lévő táborok
hangsúlyosan nem gyermekmegőrzők, hanem olyan táborok, ahol a gyermek kikapcsolódva tanul, játszva fejlődik. A tematikus táborok között volt
olyan, amely az állatvédelmet, a közlekedésbiztonságot, a mesekultúrát
állította a középpontba. Volt olyan, amely a zenekultúrát, a képzőművészetet, a színművészetet. A mesetáborban az ország egyik legfelkészültebb terápiás szakembere foglalkozott a gyermekek lelkével és fantáziájával. Az idén már három könyvtáros tábor várta a lelkes gyermekolvasókat
és elsőként sporttábort is hirdetünk.
Zene minden mennyiségben
A nyár folyamán nagysikerű koncertet adott a megújult Gyál Városi Fúvószenekar. A teltházas esemény igazi zenei csemege volt mindazoknak, akik
szeretik a klasszikus és könnyed dallamokat, ritmusokat. A zenekarnak új
szakmai vezetése van és az új lendület a közönséget is magával ragadta,
a szűnni nem akaró taps volt a zenészek jutalma. A Kovács István Pál Dalkör is hozzátett a nyári hangulatokhoz, szokott módon, színvonalas nótaműsoraik a senior közönségnek voltak kedvesek.
Őszi programok, meglepetések
Az őszi-téli évad is számos programot kínál majd. Szeptembertől ismét lesz
gyermekszínházi bérletsorozat, színházi és zenei szuperprodukció, stand up
comedy, megünnepeljük a Kaleidoszkóp Színpad 20. születésnapját, több
színvonalas kiállítás is nyílik, folytatódnak a Gyál 25 programok, várjuk Önöket
a Szüreti és Márton napi mulatságra, év végén pedig az Adventi ünnepekre.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÍVmelengető

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint augusztusban

is, akik hosszabb ideig elkötelezett hűséggel vesznek
részt vagy szolgálnak a szentmisén, megtörténik, hogy
valamely életesemény nemcsak lelkileg próbálja meg
őket, hanem idővel a liturgiáról való elmaradásukat is
eredményezi.

9 haláleset és 31 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
08.06:

Tudatosítva és a helyükön értékelve az emberi tényezőket, jobban kell figyelnünk Isten kegyelmi jelenlétére,
törekednünk kell egy ebből táplálkozó mélyebb, belső
állandóságra.

Jelenlét
Abban, hogy valaki részt vegyen a szentmisén, a legkülönfélébb motivációk játszhatnak
szerepet. Van olyan például, aki a szépen beszélő, szépen miséző pap miatt megy misére. Van, akinek fontos a társaság: az idősebbek megbeszélik a napi híreket, a fiatalabbak
életük párját keresik, vagy a barátokkal akarnak együtt lenni. Egy pappal is megtörténhet, hogy misézik ugyan, de leginkább azért,
mert ez a kötelessége.
Az emberies szempont nem kitörlendő a liturgiáról való
gondolkodásunkból, hiszen, ha Jézus látható, emberekből álló egyházat akart, akkor mindezt bennfoglalva ő is
akarhatta.
Mégis gyakran azt látjuk, hogy az emberi tényezők kedvezőtlen változásával a liturgián való részvételi hajlandóság is alábbhagy, nemritkán megszűnik. Olyanokkal

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje a nyári időszakban:
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- Bocsi Bence Dávid és Szabó Kitti Éva (Bocsi Kitti Éva)
- Paczók Lajos és Makra Krisztina Piroska (Paczók-Makra Krisztina Piroska)
- Seres Zsolt és Kiss Edina (Seres-Kiss Edina)

Ha nem is jó érzés, amikor mise után nem tudok barátokkal beszélgetni, vagy nehezen elviselhető alakokkal együtt
kell Isten elé járulnom, Vele ennek ellenére mégis találkozhatok. Ha nem is jó, amikor a pap nem úgy misézik, prédikál, amint azt joggal elvárhatnám, Istennel ennek ellenére mégis találkozhatok. Találhatok egy morzsányi valamit.
Valahogy nem számít, hogy az igét hogyan prezentálták,
ha bennem van egy irány, ha tudom, hogy hol a helye bennem. Csendben imádkozom, és Isten szerényen meghúzódik a sorok között.

08.12:
- Bálint Nándor és Éliás Ivett (Bálint-Éliás Ivett)
- Richter Roland és Csóka Alexandra Zsanett (Richter Alexandra Zsanett)
- Lébár Mihály Ferenc és Forgács Szimonetta (Lébárné Forgács Szimonetta)
- Godó Tamás Frigyes és Kunovics Dorottya Anna
(Godóné Kunovics Dorottya Anna)
08.13:
- Nagy András és Szarka Amanda Cintia (Nagy-Szarka Amanda Cintia)

Felajánló könyörgésünk azt mondja, hogy ahányszor
csak Krisztus áldozatának emlékezetét celebráljuk, megváltásunk műve folytatódik. Itt és most a jelenembe beléphet Isten, megszólíthat, felrázhat. Az üdvtörténelem
nem letűnt korok régisége. Isten itt és most gyakorolja
üdvözítésünk művét. Üdvözítő cselekvése jelen idejű és
folytonos, és én ebbe az egyház közösségében a liturgia
által is bekapcsolódhatok.

- Földi István és Kurucz Viktória Marianna (Földiné Kurucz Viktória Marianna)
- Szabó Tamás és Ruha Julianna (Szabó Julianna)
- Márkus Péter Máté és Csiki Antónia Tünde
- Mátyás Balázs Gergely és Nagy Melinda
08.19:
- Sákovits Tamás József és Léhi Judit (Sákovits Judit)

S ha esetleg jó párszor érzem is úgy, hogy nehéz a lényegre figyelnem, hogy sánták-bénák-vakok gyülekezete vesz körül, vagy egyszerűen csak nem érzek semmit,
félretéve a lelket gyakran szétszóró emberi tényezőket,
észrevehetem a jelenlévő Istent. S ettől a pillanattól jelen vagyok.

08.26:
- Koszovácz Patrick Alex és Szvercsek Bernadett (Koszovácz-Szvercsek Bernadett)
- László György és Vereb Vivien
- Szabó Tamás István és Déri Anikó (Szabóné Déri Anikó)
08.27:

Jelenlévő Isten, jelenlévő ünneplők. És megváltásunk
műve történik, folytatódik.

- Balázs Zsolt és Mátyás Réka (Balázs-Mátyás Zsolt és Balázs-Mátyás Réka)
- Polgár Zsolt Gábor és Ábri Éva Györgyi (Polgár-Ábri Éva Györgyi)

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

- Tenyeri Mihály és Szebenyi Andrea Rozália (Tenyeri-Szebenyi Andrea Rozália)
- Rimele Gergő és Biró Anikó (Rimele-Biró Anikó)
- Tóth Tamás és Titkos Virgínia (házassági név: Tóth Virgínia)

Gyáli Református Templom

Július 11-től nyári miserend van érvényben.

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

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

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül augusztus hónapban
17 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
30 650 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

www.gyal.hu
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FEGY-napló
08.01.
Lakossági jelzés érkezett a Munkácsy utcából, hogy egy fáról leszakadt ág villanyvezetékre dőlt. Tűzoltóink megállapították, hogy a faág egy távközlési vezetékre dőlt rá, így
áramütés veszélye nem áll fenn, ezért motoros láncfűrésszel
a veszélyes ágat eltávolították. Az időközben kiérkező fővárosi hivatásos egység jóváhagyta tagtársaink intézkedését.

08.01.
A Gesztenye utca melletti erdős területről érkezett riasztás tűzeset miatt. A 2-3 ezer négyzetméteres területen,
a száraz aljnövényzetben felcsapó lángokat tűzoltóink a
fővárosi hivatásos tűzoltókkal közösen, mintegy másfél
órás munkával fékezték meg.

08.19.
A nyári időszak legnagyobb tűzesetéhez vonultak tűzoltóink a Pestszentimre és Pestszentlőrinc közötti
Péterhalmi erdő területére, ahol a kiszáradt aljnövényzet
kapott lángra. Az érkező vihar előszele miatt a lángok
gyorsan terjedtek és mintegy 58 hektáros terület vált a
lángok martalékává. Összesen 14 gépjárműfecskendő és

SZABADIDŐ
SPORT

közel száz tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén, az
oltási munkálatok közel 10 órán keresztül tartottak.

08.20.
Szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt kért segítséget
a mentőszolgálat a Petőfi Sándor utcából, ahol egy középkorú hölgy lett rosszul. A helyszínre vonuló tűzoltóink
az ingatlan területén magas szénmonoxid-koncentrációt
mértek, így értesítették a gázszolgáltatót és megkezdték
az ingatlan átszellőztetését. A sérültet a mentők kórházba szállították. Ez az eset is rámutatott arra, hogy fontos
lenne a szémonoxid-érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt lángot használnak fűtésre, főzésre.

Gyál Város Önkormányzata ünnepséget rendez
az Idősek Világnapja alkalmából
2022. szeptember 30-án, pénteken 10 órakor az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.

08.26-27.

Várjuk azon szépkorú házaspárok jelentkezését,
akik idén ünneplik házasságuk 50., 55., 60., 65., 70.
évfordulóját. A jubilálók fogadalomtételére anyakönyvvezető előtt kerül sor az ünnepségen.

A kétnapos, jubileumi városi rendezvény biztosításában
összesen 16 fő polgárőr tagtársunk, továbbá a FEGY Ifjúsági Tagozat további 15 tagja vett részt. A rendezvényen komolyabb rendbontás nem történt, intézkedésre egy esetben került sor, már a rendezvény befejeztét követően.

Jelentkezésüket szeptember 20-ig várjuk
a 06-29/540-968 telefonszámon.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

Augusztustól új forgalmi rend él a Somogyi Béla utcában
A terveknek megfelelően halad városunk egyik legnagyobb beruházása, a víztorony melletti park építése,
amelynek során az Arany János utca – József Attila utca
- Széchenyi út – Dobó Katica utca által határolt terület
teljes egészében megújul.
A parkot korábban kettéosztotta a Somogyi Béla utca
Széchenyi utca – Arany János utca közti szakasza, amely
annak érdekében, hogy a létesítendő parkban biztonságos és zavartalan legyen a kikapcsolódás, forgalom elől
elzárt terület lett 2022. augusztus 15-től.
A Somogyi Béla utca ezen rövid, pár tízméteres szakasza
a jövőben az új park részét képezi majd, természetesen
a környezetéhez illeszkedő burkolattal és kialakítással.
Tehát az addig folytatólagos Somogyi Béla utcát két részre osztották, déli része a Kőrösi úttól az Arany János utcáig
tart, az északi része pedig a Széchenyi utcától a Deák Ferenc utcáig tart az újonnan kialakult forgalmi rend szerint.
Kérjük az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, a kihelyezett közúti jelzéseket figyelembe véve, azok
szerint közlekedjenek a kérdéses szakaszon, a KRESZ szabályainak maradéktalan betartásával.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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HIRDETÉS

SÓDER
DEPÓ
GYÁL
Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!
-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,
0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)
-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985
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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, javítása (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
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.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 06-70/233-30-47.
Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Sikeres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni!
Telefon: 06-20/397-4055.

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

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

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

Angol nyelvtanítás Felsőpakonyon, általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel.:
06-70/533-6979.
Teljeskörű villanyszerelést és tisztasági festést vállalok rövid határidővel. Telefon: 06-70/515-6114.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, villanyszerelő, parkettás munkát vállalok. 06-20/324-6186.

Szerezz szakmát Gyálon, ingyen!
Az Érdi SZC Eötvös József Technikum
(Gyál, Erdősor u. 65.)
2022. szeptemberétől
2 és 1,5 éves esti képzéseket indít!
•
•
•
•

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Fitness-wellness instruktor
Közszolgálati technikus
Villanyszerelő

Jelentkezés és további információ az iskola honlapján: www.eotvos-gyal.edu.hu
vagy a 70/502-84-12-es telefonszámon.

JELENTKEZZ MOST!
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