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Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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

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

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8 500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Fotók: Börcsök Kata

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK

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

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 66. évfordulójára emlékezett Gyál október 21-én,
az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár színháztermében.
Ünnepi beszédet mondott Nagy József Elek alpolgármester, aki beszédében kiemelte:
“1956 októberében a magyar nemzet elorzott ősi jussát követelte vis�sza, hogy szabadon dönthessen önnön életéről.

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás ideje: 2022. november 25. napja 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
A közmeghallgatás napirendi pontjai:

Szabad és független Magyarországot akart az egymással
békésen együtt élni tudó
nemzetek Európájában.
Az
’56-osoknak
köszönhetjük azt is, hogy
a szovjet megszállás évtizedeiben
nemzetünk
megőrizte
méltóságát, tartását, mert volt
mire és kikre büszkének
lenni az embert próbáló
időkben.

Tisztelet a
hősöknek!
A tűzben, rongyokban árván és boldogan küzdő, a harcokban elesett,
kivégzett, bebörtönzött, elmenekült
vagy itthon túlélő pesti srácok és lányok végül győztek…
Azért győztek mert ránk, utódaikra nem az emberi gyengeséget, nem
a megalkuvást, hanem a bátorság és
hősiesség nagyságát hagyták örökül.”
A megemlékezés első részét a Gyáli
Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói
emlékműsora zárta. Az ünneplők a
hagyományok szerint fáklyákkal vo-

A műsorban közreműködött Jegercsik
Csaba, Erkel Ferenc-díjas színművész
nultak a Templom térre, s elhelyezték
koszorúikat az 1956-os emlékműnél,
Barth Károly szobrászművész, Gyál
díszpolgárának alkotásánál.
A rendezvényen részt vett Pápai Mihály polgármester, dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Gyimesi
István nyugalmazott polgármester,
városunk díszpolgára, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára.

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó terveiről
4. Közérdekű kérdések és bejelentések


Pápai Mihály
polgármester
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Gyál Város Önkormányzatának válasza az energiaválságra:

Újabb energetikai
fejlesztések az
intézményeinkben

Interjú PÁPAI M I HÁLY polgármesterrel
Az energiaválság, amely
egész Európát sújtja, nemcsak a háztartásokat, de az
önkormányzatokat is takarékoskodásra kényszeríti.
Pápai Mihály polgármestert
a város gazdálkodásával
kapcsolatban kérdeztük.
Korábban már megszokhattuk,
hogy a város erős, jól átgondolt
költségvetéssel működik, a megváltozott energiaárak hogyan befolyásolják az év elején elfogadott büdzsét?

Amikor a költségvetést januárban elfogadtuk, még nem tudhattuk, hogy az év második felétől
milyen nehézségekkel kell szembenéznünk. Ettől függetlenül minden
évben elkülönítünk a költségvetésben egy nagyobb összeget tartalékolási céllal. A megnövekedett
rezsi költségeket így ebből tudjuk
finanszírozni.
A nyáron, amikor hirtelen a korábbinál is nagyobb mértékben kezdtek emelkedni az energiaárak,
azonnal egyeztetésbe kezdtünk az
intézményvezetőkkel, szakemberekkel és készíttettünk egy felmérést, hogy átvizsgáltassuk az intézményeink energetikai működését.
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Szinte mindegyik intézményünk
- az intézményeink 80%-a - energetikai korszerűsítésen esett át,
nyílászárókat cseréltünk, fűtést
korszerűsítettünk, napelem és napkollektorok csökkentik a fogyasztást. Nem túlzás állítani, hogy kitűnő állapotban van a legtöbb
intézményünk. A fent említett felmérés alapján 160 millió forintos
beruházással újabb lépést teszünk
Gyál város intézményi működésének energiafüggetlensége irányába. Ennek megfelelően az októberi
képviselő-testületi ülésen döntöttünk is az intézkedési terv első ütemének megvalósításáról. Elsőként
egy várhatóan kb. 22 millió forintos fejlesztést hajtunk végre, amely
magában foglalja a gázfelhasználás csökkentését, elektromos panelek felhelyezésével.
Célunk, hogy a város intézményei a
megszokott rendben működhessenek tovább a törvény által meghatározott beltéri hőmérsékleten.
Változás lesz azonban a Gyáli Polgármesteri Hivatalt és az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár működésében. A hivatalban kedden, szerdán és csütörtökön jelenléti munka folyik, hétfőn
és pénteken otthoni munkavégzést
rendeltünk el a költségek csökkentése érdekében. Szerdán délután
és csütörtökön délelőtt történik az
ügyfélfogadás. A közház munkatársainak december 19. és február
28. között otthoni munkavégzést
rendeltünk el.
Milyen intézkedéseket hozott
a képviselő-testület a lakosság
támogatására?
A kormány sokat segített; azzal,
hogy a lakosságnak az átlagfogyasztásig megtartja a rezsicsökkentést, nagy terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen így
nem növekednek drasztikusan a
szociális kiadások. Létrehoztunk
azonban egy új támogatási formát
a lakosság megsegítése érdekében, ez az ún. Gyáli Lakásfenntar-

www.gyal.hu

tást Segítő Települési Támogatás
Program. Ennek célja, hogy kifejezetten azokat a gyáliakat segítse, akik a legnehezebb anyagi
helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak. A program előkészítésekor célunk volt az állami támogatási rendszer helyi, szociális
alapú kiegészítése.

A jelenleg folyamatban lévő beruházások hogyan alakulnak?

Annak, aki az átlag felett fogyaszt villanyból, havi 5 000
forint, aki gázból havi 15 000
forint támogatás adható, tűzifa vásárlására pedig összesen
75 000 forint.

A parkok tervezésébe bevontuk a lakosságot. A koncepció az, hogy minden korosztály jól érezze magát a
parkokban, ezért olyan sporteszközöket, játékokat és utcabútorokat
szereztünk be, amelyeknek köszönhetően a legkisebbektől az idősebb
korosztályig mindenki megtalálja a
kedvére valót: játszótér a 2-5 éves
korosztálynak különféle játékokkal, fitnesz eszközök több korosztály számára, gumiburkolatú futópálya, mini-kreszpálya, ping-pong- és
teqball asztalok, kerékpártárolók,
rendezvénytér.

A településünk év elején 400 millió forintos állami támogatást
kapott a kormánytól az ivóvízhálózat tisztítására, valamint tolózárak cseréjére. Hol tartanak
ezek a munkálatok?
Folyamatban vannak a munkálatok. A tolózárak cseréje a nagy átmérőjű vezetékeken megtörtént,
így éjszakai munkavégzésre már
nem kell számítanunk, most a kisebb vezetékeken fogják a tolózárakat cserélni. Amennyiben ez is
befejeződik, akkor a hálózat tisztítása veszi kezdetét, illetve a tűzcsapok cseréje. A rendszer tisztítását követően érzékelhető lesz
a változás a lakosság körében,
ugyanis megszűnik a barna színű
elváltozás a vízben.
Amennyiben a teljes hálózat kitakarítása befejeződik, akkor ez a jelenség nem fog már előfordulni.
A hálózat teljes takarítása a víztorony és vízműben lévő összes
vezetéket és a tartályokat is magába foglalja, tehát egy hatalmas volumenű projektről van szó.
Önkormányzatunk mintegy 60
millió forinttal egészíti ki az állami támogatást két kút fúrásával,
amelyekkel hatékonyabban biztosítható a város vízellátása. A teljes projekt várhatóan jövő nyárra
befejeződik.

Két beruházásunk van folyamatban. A Bartók iskola mögötti és
Víztorony alatti parkok kivitelezése. Hamarosan elültetik a zöld növényzetet, illetve az eszközök kihelyezése is folyamatban van.

Mik a jövőbeni tervek?
Terveink mindig vannak, illetve vállalásaink a lakosság felé, azonban még
óvatosan tennék említést a jövőről a
jelenlegi gazdasági helyzet miatt.
Amiről már biztosan beszélhetünk, hogy testületi döntés született egy új közkonyha megépítéséről. A terveket elkészítettük és már
a pályáztatási szakaszba léptünk.
A Dobó Katica utcai és a Bartók
utcai konyhát bezárjuk, és egy új
helyszínen, a legkorszerűbb eszközökkel látjuk el az új létesítményt, amelynek további előnye,
hogy sokkal gazdaságosabban
üzemeltethető.
További terveink között szerepel
a szakorvosi rendelő működtetésének átvétele. Önkormányzatunk
üzemeltetné a rendelőt. Ennek előnye, hogy mi alkalmaznánk az orvosokat, ez pedig hatékonyabb
ellátást tenne lehetővé. Erről a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk a lakosságot.
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Tisztelt Kereskedők!
A piaci árusítás különféle adózási kötelezettségekkel jár, ezért a legfontosabb
szabályokat összesítettük
Önöknek.

NÉPSZÁMLÁLÁS
- PÓTÖSSZEÍRÁS Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy aki 2022. november 20. napjáig nem tesz eleget a 2022. évi népszámláláson
adatszolgáltatási kötelezettségének, vagyis sem online, sem
számlálóbiztos közreműködésével nem tölti ki a népszámlálási
kérdőívet/kérdőíveket, az a jogszabályi előírásoknak megfelelően, pótösszeírás keretében tehet
eleget kötelezettségének a
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
földszint
2022. november 21-28.
közötti időpontban
az alábbi napokon:
Hétfő (november 21. és 28.):
9:00-16:00
Kedd (november 22.):
9:00-16:00
Szerda (november 23.):
9:00-18:00
Csütörtök (november 24.):
9:00-14:00
Péntek (november 25.):
9:00-12:00
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző,
helyi népszámlálási felelős
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Árusítás a piacon
Aki a piacon árusít, az adóköteles tevékenységet végez, vagy jövedelemadó-köteles bevételt szerez, ezért
ennek megkezdése előtt be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A bejelentkezett,
gazdasági tevékenységet folytató
adózóknak a NAV adószámot, a gazdasági tevékenységet nem folytató
természetes személyeknek pedig az
adóazonosító jelet állapít meg.
Adószámot kell kiváltania:
• a gazdasági tevékenységet folytató magánszemélynek,
• az egyéni vállalkozóknak,
• a cégeknek.
Ha valaki adószám nélkül folytat
adószámhoz kötött tevékenységet
vagy adóköteles tevékenységet, azt
egymillió forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtják.

Számla- és nyugtaadás
Minden egyes értékesítés után
számlát vagy nyugtát kell adni!
Ez lehet
• online pénztárgépi bizonylat,
• kézi nyugta vagy
• számla is.
A kitelepüléseken a helyüket nem
változtató vendéglátó egységeknek
online pénztárgépet kell használniuk.
Ez nem vonatkozik a mozgóárusokra, akik a vendégek igényeihez alkalmazkodva változtatják helyüket.
Piaci kiskereskedelemben az eladók
nem kötelesek online pénztárgépet
használni, de nyugtát adni kötelező.
Nyugtát online pénztárgéppel is lehet
adni. A számlát haladéktalanul ki kell

bocsátani a készpénzzel, bankkártyával, SZÉP-kártyával fizetők számára.
Az árukészlet beszerzési számláit meg kell őrizni. Ha ezek a számlák nincsenek a helyszínen, három
napon belül be kell mutatni őket az
ellenőröknek.

Alkalmazott bejelentése
A munkát végzőket, akár munkaviszonyban, akár egyszerűsített formában foglalkoztatják őket, be kell
jelenteni. Ezt a bejelentést a munkavégzés megkezdése előtt, elektronikusan kell megtenni.
A munkáltató az egyszerűsített
foglalkoztatást
• elektronikusan a 22T1042E jelű
adatlapon,
• telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy
• az erre szolgáló
mobilalkalmazással
is bejelentheti a NAV-hoz.
A bejelentéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges. Nem lehet bejelenteni papíron, postán vagy személyesen.

Mulasztások bírságolása
A számla- nyugtaadási kötelezettséget megszegő, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók is
egymillió forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújthatók.
Ha valaki igazolatlan eredetű árut
forgalmaz,
• a NAV az áru forgalmi értékének
negyven százalékáig terjedő,
• természetes személyeknél legalább kettőszázezer forint,
• nem természetes személyeknél
legalább ötszázezer forint mulasztási bírságot szabhat ki.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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Átadták a „Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő címeket
Régi idők mozgalmát élesztette újra
az önkormányzat az idei évben létrehozott „Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő címmel, amelynek gyökerei az 50-es évek végére nyúlnak
vissza. Akkoriban is, ahogy most is
az elismerés célja a lakosság ösztönzése környezetének szépítésére,
amellyel a pályázók egyben Gyál város esztétikus képének kialakításához is hozzájárulnak.
A “Tiszta udvar, rendes ház” címre
május 31-ig lehetett pályázni, amelyet követően a helyszíneket háromtagú bíráló bizottság tekintette meg
és értékelt egy előre megállapított
szempontrendszer alapján, végül pedig az önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján terjesztette végső döntésre
a képviselő-testület tagjai elé.
A cím elnyerésére összesen 23-an jelentkeztek, és igen nehéz dolga volt
a bíráló bizottságnak, hiszen az önkormányzati rendelet szerint csupán
10-et választhattak ki a sok rende-

www.gyal.hu

zett, virágos és esztétikus kert közül.
A bíráló bizottság tagja volt Király
László, a Gyáli Kertbarát Kör elnöke,
Gyócsi Zoltán agrármérnök, tanár,
valamint Szász Csaba lakberendező.
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címeket október 26-án az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban adta át a kitüntetetteknek Nagy József Elek alpolgármester és Király László, a bíráló bizottság elnöke. Az eseményen részt
vett Gyimesi István nyugalmazott
polgármester, városunk díszpolgára,
Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, valamint Marjainé dr. Szerényi
Zsuzsanna a Környezetvédelmi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke és
Lendvay-Kiss Anita az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke is.
A díjazottak egyenként bruttó
50.000 forint pénzjutalmat és egy,
a ház falára rögzíthető „Tiszta udvar rendes ház” feliratú kerámiatáblát kaptak, amelyeket Rayszkiné Dancsó Gabriella képzőművész készített.

„Tiszta udvar, rendes ház”
elismerő címben részesültek
2022-ben:
• Duraj Diána Eszter,
• Ferenczi Béláné,
• Gombás Ákos,
• Gyetvai Ádám,
• Perge Zsolt Dávid,
• Stiller Ildikó,
• Tarjányi Istvánné,
• Truczkó Gyula,
• Virág Zoltán Károly,
• Zsember Péter.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Gyál Város Önkormányzata 2023ban is meghirdeti a „Tiszta udvar,
rendes ház” pályázatát, amelyről
szintén hírt adunk majd.
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Az intézményekben a rendszer szintű energetikai megtakarítást elérő
beruházások tervezési és beszerzési
feladatai végrehajtásának fedezetét
a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 2021. évi szabad maradványának terhére fedezi, összesen bruttó
21 764 500 forint összegben.

Testületi döntések
októberben

Újraválasztották a Gyáli-Városgazda
Gazdasági-Műszaki Ellátó Kft. Felügyelő Bizottsága tagjait.
Pápai Mihály polgármester gratulált Sárközi András, Szabó Lajosné
és Badics Ferenc felügyelőbizottsági tagoknak az elmúlt öt évben
végzett lelkiismeretes munkájukhoz
és sok sikert kívánt a következő öt
esztendőre.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 26-án tartotta
meg az összesen huszonnégy 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:
Változik a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje.
Részletek a 9. oldalon.
Módosították a 076/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási tervet, egy napelem park megvalósítása céljából.
Módosult a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet, a jövőben a tanszercsomagokat szeptember 5-ig
lehet csak átvenni.
Elfogadták Gyál Város víziközműrendszere gördülő fejlesztési tervét 2023-2037-es évre vonatkozóan, amely magában foglalja a városi
ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A gördülő fejlesztési tervben megjelölt
munkák finanszírozására szükséges
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összeg az önkormányzat részéről
továbbra is rendelkezésre áll.
Elfogadták Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
és gazdasági társaságai rezsicsökkentési intézkedési terveit
Összességében
elmondható,
hogy fokozott odafigyelést kérnek a intézményekben dolgozóktól,
energiahatékony lámpatestek cseréjére került sor, meghatározásra kerültek a helyiségek fűtési hőmérsékletei, ügyfélfogadási idők módosultak,
részleges távmunka elrendelésére
került sor néhány intézményben.
A Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények energetikai korszerűsítése mellett
döntöttek.
Gyál Város Önkormányzata napelemmel kívánja ellátni a Gyáli Bó-

bita Bölcsőde, a Gyáli Tátika Óvoda
központi és Bartók Béla utcai, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda, az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár, a Városi Egészségügyi Központ, a Gyáli Polgármesteri Hivatal, valamint a Rákóczi u. 44.
szám alatti épületeit., ezért megkezdi ennek terveztetését.
Kiegészítő elektromos fűtőpanelekkel kívánja ellátni a Gyáli Bóbita
Bölcsőde, a Gyáli Tátika Óvoda központi és Bartók Béla utcai, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda,
a Városi Egészségügyi Központ, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, valamint Rákóczi u.
44. szám alatti épületeit.
Hőszivattyús fűtési rendszerrel kívánja bővíteni a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének gépészeti rendszerét.

gyáli mi újság
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Télen szüneteltetik az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
tevékenységét.
2022. december 19. és 2023. február
28. között az intézmény tevékenységének szünetelését rendelte el a képviselő-testület, amelynek időtartama
alatt a munkatársak otthonról végzik
munkaköri feladataikat, mely már a koronavírus-járvány alatt is jól működött.
Elfogadták az óvodák és a bölcsődénk beszámolóit.
Az intézményvezetők minden évben elkészítik az intézmények szakmai beszámolóját, amely kitér az
intézményen belül folyó munka minőségére, szakmai célok megvalósítására. A három óvoda és a város
egyetlen bölcsődéje beszámolóit elfogadta a testület.
Kiegészítik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. működési támogatását.
Az élelmezési alapanyagok árai
az év elejei árakhoz képest több
esetben 50%-ot meghaladó mértékben emelkedtek, valamint az
önkormányzati tulajdonú Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Kft. egyetemes szolgáltatásból való
kikerülése miatt a gáz ára is közel
hatszorosára emelkedett az augustusi hónaptól kezdődően.

www.gyal.hu

Előzetes kalkuláció alapján az élelmezési alapanyag árának emelkedéséből 26 millió forint, míg az
energia díjának emelkedése 12 millió forint többletköltséget eredményez. A megnövekedett költségeket csökkenteni tudja a kft.
előző évi eredményéből felhalmozott nyereség, valamint a terven
felüli többlet bevétel, összesen 8
millió forint összegben, így a hiány
összesen 30 millió forint.

Módosult a
polgármesteri
hivatal
ügyfélfogadási
rendje

A költségek növekedése többnyire a közétkeztetéssel vannak
összefügésben, ahol a felhasználás nem csökkenthető, nagy
mértékű megtakarításra nincsen
lehetőség.
A fentiekben meghatározott 30 millió forintos hiány olyan mértékű,
amelyet a kft. nem tud önerőből kigazdálkodni, forrás kiegészítés nélkül működési, ellátási problémákat
eredményezne.
Ennek értelmében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
30 000 000 forint működési támogatást biztosít a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, amely összegből
4 000 000 forint működési támogatást átad a kft-nek a megemelkedett
energiaköltségek
fedezetére.
További 26 000 000 forintot biztosít céltartalékaként a kft-nek az
élelmiszer alapanyagár emelkedésével kapcsolatos többletköltségek finanszírozására, amely a
tényleges kiadások tükrében használható fel.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a
www.gyal.hu-n.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti
soros ülését 2022. november 24-én
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.

A képviselő-testület 2022. október 27-én hozott döntése alapján,
tekintettel a magas energiaárakra, 2022. novemberétől változik a
Gyáli Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje.
Az energiaköltségek csökkentése érdekében 2022. november 2-től előreláthatólag 2023.
február 28-ig három napos jelenléti munkavégzés lesz a hivatalban keddi, szerdai és csütörtöki napokon. Hétfőn és pénteken
távmunkavégzés keretében látják
el feladataikat munkatársaink.
Az ügyfélfogadás rendje ennek
megfelelően a következők szerint
alakul:
Szerda: 12.30 – 17.45,
Csütörtök: 08.00 – 12.00.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket
arról is, hogy 2022. december 2731. között igazgatási szünet lesz a
polgármesteri hivatalban, ebben
az időszakban az ügyfélfogadás
szünetel.
A Gyáli Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjét a változás nem érinti.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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A macha, de mi is ez a csodaszer?

Menjen,
vagy
maradjon?

•

•

Azt már tudjuk, hogy Japánban előszeretettel fogyasztják. A matcha tea a legjobb
természetes antioxidáns. Erősíti az immunrendszert és méregtelenít. Egyetlen
csésze Matcha tea felér 10 csészényi hagyományos zöld tea jótékony hatásával.

Cikkünkben az iskolakezdésről és halasztásáról tájékozódhatnak
Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig gyermekük a hatodik
életévét betölti, tankötelessé válik.
Indokolt esetben a gyermek a szülő
kérelmére és az Oktatási Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet
részt. Miután a gyermek betöltötte a
hatodik életévét, a tankötelezettség
megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni, azonban
amennyiben a gyermek augusztus
31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a
hétéves gyermeknek szeptember 1.
napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.
Abban az esetben, ha a Pedagógiai
Szakszolgálat szakértői bizottsága
a sajátos nevelési igény (SNI), illetve
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával
összefüggésben végzett vizsgálat
keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül
(január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői
kérelem benyújtására nincs szükség.
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A szakértői véleményt az óvodában
kell bemutatni, majd az óvoda annak alapján rögzíti az óvodában maradás tényét, így a gyermek további
egy nevelési évig óvodai nevelésben
részesül.
Fontos, hogy ha a szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a
szülő szeretné, hogy gyermeke még
egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell
benyújtania a Hivatalhoz a törvényi
határidőn belül, vagyis legkésőbb
(2023.) január 18-a éjfélig.
A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat
és a szakértői bizottság szakértői
véleménye egyaránt kötelező érvényű. Ugyanígy a Hivatal engedélye
szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt
kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen
kívül sem a Hivatal határozatát, sem
a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon
nem írathatja gyermekét iskolába.
A kérelmet – amely 2023. január
1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) – a

szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.
A kérelem mellékletei: a kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl.
óvodai fejlődési napló, szakorvosi
igazolás, pedagógiai vélemény.
Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében a Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság
kirendeléséről.
A kérelem beküldése
(határidő: 2023. január 18.):
a) elektronikus úton az Oktatási
Hivatal honlapján (www.oktatas.
hu) ügyfélkapus azonosítással
elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül
VAGY
b) postai úton a kinyomtatott és
aláírt papíralapú kérelmet elküldeni az Oktatási Hivatal részére
(postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.).
A kérelmet nem lehet
e-mailben beküldeni!

gyáli mi újság

A teákat általánosságban magas polifenol
és antioxidáns hatóanyag tartalmuk miatt
fogyasztják szerte a világban, nem mellesleg a különféle italok kellemes ízűek is.
Japán egyik tradicionális itala, amit a keleti kultúrák használnak a rákgyógyászatban, az általános stimuláláshoz és erősítéshez, de még diétás kiegészítőként is.
A kimondottan hosszú életű okinawai lakosok például csak erre az italra esküsznek. És érdekes, mert ezeknek az embereknek tényleg gyönyörű bőre, fiatalos
megjelenése van, még 80-on túl is. Persze ők étkezésükben és tradícióikban is
merőben eltérnek az európai emberektől.
A matcha teát szedése után nem áztatják,
íze sokkal semlegesebb, mint a legtöbb
teának, színe pedig harsogó zöld. A növényt félárnyékban nevelik, ezért klorofil
tartalma magasabb, attól gyönyörű zöld.
Magas antioxidáns és polifenol tartalma
elűzi a stresszt, élénkít, jótékony hat a
szervezet egyensúlyára, fogyaszt és még
sok más előnye van a fogyasztói szerint.
Vizsgálatok szerint epigallokatekin-gallát
(antioxidáns) tartalma közel 100-szorosa
a zöld teáénak. És ebben még a fehér teával is felveszi a versenyt.
A matcha pozitív hatásai
A tea túl azon, hogy rengeteg immunerősítő hatóanyaga van, még vitaminokból, rostokból vagy épp béta-karotinból
is jóval többet tartalmaz, mint a kedvelt
gyümölcsök és zöldségek. Kimondottan
teljes értékű tápláléknak számít, a maga
folyadék formájában is, de nem csak teaként használható fel.

www.gyal.hu

•

•

•

•

•

Természetes koffein tartalma kiváló
éberséget ad, akár 8 órán keresztül
is, de emiatt érdemes a reggeli, délelőtti órákban fogyasztani.
Élénkítő hatásai nemcsak az agy stimulálásában mutatkoznak meg, de az
anyagcserét is befolyásolják, ezért a
fogyókúrázók kedvelt kiegészítő itala.
Bizonyos tanulmányok szerint képes
lehet a vércukorszintet is csökkenteni, illetve hatást gyakorol a keringési
rendszerre, megtisztíthatja az erek
falát a rárakódott zsírmolekuláktól.
L-teanin tartalma jót tesz a szervezetben zajló stresszes folyamatoknak,
mivel serkenti a GABA termelést, miközben a szerotonin és dopamin hormonok termelődését is segíti.
Megfigyelések szerint a sejtek öregedési folyamatai ellen hat, tehát az oxidatív stresszre is jó hatást gyakorl, így kívül-belül fiatalít a
kedvelői szerint.
Polifenol és antioxidáns tartalma
segíti az immunrendszer működését, ellenállóvá tesz, könnyebben
gyógyulhatunk fel vagy regenerálódhatunk fogyasztásával.
Egyes felhasználók szerint élénkítő
hatása még a szexuális élet fokozásában is szerepet játszik.

Összefoglalva, ha élénk mindennapokra, a
szervezete és egészsége támogatására vágyik, és egy kellemes hatású italra, akkor
bátran próbálja ki a matcha fogyasztását!
Így készítsük el!
Szemben más teákkal, a matcha leveleiből por készül így nem kell a filtert áztatgatni, simán csak elkeverjük a zöld
port hideg vagy meleg vízben. Télen kiváló forró ital, nyáron üdítő hideg formában. Ízesíthetjük, ha enyhén növényi íze
nem felel meg számodunkra, de túlcukrozni nem ajánlatos. Tradicionálisan a
teát bambusz habverővel keverik el a folyadékban. A matchát nem csak tea formájában fogyasztják. A növény pora magas rosttartalmú, így por állagban szinte
bármihez hozzá lehet keverni. Ismertek
matcha tartalmú édességek, hozzá adhatjuk joghurthoz, turmixhoz, shakehez, de akár sütemény tésztájába is, mivel íze nem túl karakteres.

Tető
alá
hozták

Felújították a Peremvárosi Horgásztó épületének tetőszerkezetét, valamint korszerűsítették a
napelemes hálózatot is. A beruházás a „Horgásztanya tetőszerkezetének, valamint a napelemes hálózatának korszerűsítése
az egészséges környezetben eltöltött lakossági szabadidős tevékenységek népszerűsítése szolgálatában” című, Városi Civil Alap
keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására elnyert pályázat keretében valósult meg.
Köszönet az új tető megépítését
végző Hatházi Rómeó vezette önkéntes brigádnak és a segítőknek.
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„Szeressék ezt a várost, legyen a közös otthonunk!”
Hogyan élte meg a várossá avatást? Milyen gondolatok fogalmazódtak meg Önben akkor?

tív „gyáliság” képet kialakítani, ahol
egyre többen büszkén vállalják:
Gyáli vagyok!

- Hihetetlennek tűnt az 1997-ben elnyert városi cím. Jómagam és sok
régi gyáli, ugyan szerettük gyermekkorunk, szüleink, nagyszüleink
otthonát, Gyál-Ligetet és Szőlőt, de
valljuk meg őszintén, sokak számára a rendszerváltást követően is egy
rossz hírű, alvó település volt Budapest határán.

A közösségekben, az intézményekben, egyesületekben, civil szervezetekben, sport klubokban, baráti társaságokban megerősödött, hogy ez
az otthonom: Gyál.

Gyimesi István, a település első polgármestere hitt benne igazán, hitt
benne, hogy a növekvő népesség
mellett az elvégzett közösségépítő
munka és az infrastrukturális fejlesztések miatt elnyerhetjük ezt a címet,
ami további fejlesztésekre ad lehetőséget. Az álma valóra vált, köszönettel tartozunk neki ma is, lendületet és hitet adott.

Hogyan képzeli el Gyált 25 év
múlva?

Milyennek látta 1997-ben Gyált?
Milyennek látja ma?

INTERJÚ

Pánczél Károly
országgyűlési képviselővel,
településünk díszpolgárával
Gyál várossá avatásának
25. évfordulója kapcsán
12

- 1997-re nagyjából a földbe került
minden, aminek ott a helye, kiépült
a teljes ivóvízhálózat, csatornarendszer, végre lett telefonunk. A növekvő lakosságszám miatt továbbra is a
legnagyobb gond az iskolák bővítése
és óvodai férőhelyek biztosítása volt.
A városavató ünnepség helyszíne a
„Kossuth-iskola” tornaterme volt, hiszen nem volt más alkalmas helyszín.
Állt még a régi mozi épülete, a maga
nyikorgós székeivel, de meg volt még
a „Kaszás-gödör” a régi strand medencéinek romjaival és volt még rengeteg földes, poros, sáros földutunk.
Ma már van szép közösségi ház, a
150 km hosszú úthálózat szinte egésze burkolatot kapott, van lehetőség a mennyiség helyett a minőségre gondot fordítani. Épült állami
tanuszoda, új hivatal, sportcsarnok,
megújult a városközpont. Sorra
épülnek az új játszóterek, parkok,
mind-mind emelve az itt élők életminőségét. A legnagyobb sikernek
azt tartom, hogy sikerült egy pozi-

gyáli mi újság

Már régen nem a rossz hírű alvó település, hanem valóban egy innovatív kertváros.

- Virágzó kertvárosnak képzelem
Gyált a jövőben, ahol egyre több
szolgáltatást kultúrában, szabadidőben, oktatásban, egészségügyben helyben el lehet érni.
Mit gondol, miben fejlődhetne tovább a város?
- A tömegközlekedés fejlesztése elkerülhetetlen, de ez a főváros teljes
agglomerációjára igaz. Egyre több a
személyautó és állandósulnak a bevezető utakon a dugók, időt és energiát pocsékolva.
A kötöttpályás közlekedésé a jövő.
Valamikor a Budapest-Lajosmizse
vasútvonal megépítése vonzotta
ide az embereket. Ma ez az egyetlen olyan budapesti elővárosi vasútvonal, amelyik nem lett felújítva és
nem villamosított.

Új játékok kerültek
a Kálvin téri
Óriáshomokozóhoz
Egy évvel ezelőtt, szeptember 14én adták át a gyáli Kálvin téren az
Óriáshomokozót, amely Gyál város
önkormányzata és helyi vállalkozások összefogásával született meg.

telepítettek, így az Óriáshomokozó
mellett is üzembe helyeztek egyet.
A terület fejlesztése azonban itt nem
állt meg, az önkormányzat tovább
fejlesztette a játszóteret.

A projekt részeként napvitorlát is
telepítettek, a homokozót a gyermekek biztonsága érdekében kerítéssel kerítették körbe, padokat, kukákat telepítettek, valamint később
világítást is elhelyeztek a területen.

2 millió forintból gumiburkolattal ellátott hintát, mászófalat, rugós játékot és mászókát helyeztek el a homokozó mellett.

Az önkormányzat folyamatosan
igyekszik fejleszteni a városban
található játszótereket, így a gyermekek és a szülők kényelme érdekében ebben az évben minden
gyáli játszótérre köztéri mosdókat

Közben pedig a terveknek megfelelően haladnak a város jelenlegi legnagyobb beruházásai, a Víztorony
melletti és a Bartók iskola mögötti parkok építése, amelyek kicsiknek
és nagyoknak egyaránt számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget tartogatnak majd.

Korszerű, kényelmes, csúcsidőben
15 percenként közlekedő elővárosi
vasút tervezése kezdődött el, mel�lyel dugók nélkül, gyorsan, környezetbarát módon érhető el a déli körvasút és a belváros.
Az itt élők életminőségét ez javíthatja legjobban.
Mit üzen a városlakóknak?
- Szeressék ezt a várost, legyen a közös otthonunk!

www.gyal.hu
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Változás a hátrányos és
halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
ingyenes téli szünidei
étkeztetésével kapcsolatban
A Kormány 2022. szeptember 29-én megalkotta a
2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm.
rendeletét, mely jelentősen módosította a 2022/2023.
tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletet.
Ennek megfelelően a 2022/2023. tanévben őszi szünet elmarad, a téli és nyári tanítási szünetek az alábbiak szerint változnak:
•
•

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2023. január 9. (hétfő),
nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. június 16. (péntek).

Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a változásokhoz igazodva is biztosítja a déli meleg főétkezést a
téli szünet idején, mely teljes időtartamra, vagy egyes
munkanapokra is igényelhető.
A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 8-ig
tart, ebből 11 munkanap, azaz 2022. december 22., 23.,
27., 28., 29., 30., és 2023. január 2., 3., 4., 5., 6. napokra igényelhető a déli meleg főétkezés.
A jogosultak részére a Gyáli Polgármesteri Hivatal
személyre szóló tájékoztató levelek kiküldéséről is
gondoskodott.
A szünidei étkezés igénybevételéhez a „szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyilatkozat gyermekenkénti kitöltése és benyújtása szükséges, mely letölthető a www.gyal.hu-ról.
A kérelem benyújtásának módja, határideje:
• 2022. december 9-éig nyújtható be személyesen
a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási
időben, illetve elektronikusan, vagy
• 2022. december 5-ig postai feladással a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címre.
Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
További felvilágosítás kérhető: Papp Józsefné ügyintézőtől a 29/544-138-as telefonszámon, vagy e-mailben a papp.zsuzsanna@gyal.hu címen.
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Extra zöldhulladékgyűjtési
alkalom 2022-ben
A korábbi évek tapasztalatai és igényei alapján Gyál
város vezetése 2022-ben is biztosít egy további
zöldhulladékgyűjtési alkalmat minden magánszemély
ingatlantulajdonos számára, amely a szokásos kétheti ciklusban 2022. december 5. - 2022. december 16.
között valósul majd meg a gyűjtési naptárban kiadott
utcalistát követve.
Melyik a gyűjtés napja?
Egyszerű: pontosan 2 héttel a gyűjtési naptárban
idénre utolsónak meghirdetett alkalom után érkezik
az idén utoljára a zöldhulladékot begyűjtő autó.
Kérjük, a fenti napokon kora reggel 5 óráig tegyék a
zöldhulladékot az ingatlanok elé, hogy az autó korai elhaladása miatt nem maradjon hulladék az utcán.
A gyűjthető hulladékok köre, a zsákhasználati szabályok változatlanok.

Változás a GYTH
ügyfélfogadásában
FCC Mo. értesíti Gyál város lakosságát, hogy a GYTH
keddenkénti személyes ügyfélszolgálata a helyszínt
adó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
zárva tartása alatt, azaz 2022.12.19. - 2023.02.28. között ideiglenesen szünetel.
A változás azonban nem érinti a másik helyszínt, azaz
ezen időszak alatt is nyújtunk személyes ügyfélszolgálatot hétfőnként a megszokott módon az FCC telephelyén 8 és 20 óra között, illetve elektronikus ügyintézéssel is állunk a lakosság szíves rendelkezésére a
megszokott elérhetőségeken.

Decemberben
ismét véradás!
Ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.)

december 12-én 10.00 és 18.00 óra
között.

Adj vért és ments meg három életet!
gyáli mi újság

www.gyal.hu
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A Gyáli Kertbarát Kör
Bor- és Pálinkaversenyén
jártunk

KÉPRIPORT
SPORT
A BORVERSENY
DÍJAZOTTJAI:
Fehérbor kategória:
Nagy Arany: Ihász József Sándor (Vecsés) 2021-es fehér
rizling
Arany: Szászik János (Monor)
2022-es Cserszegi fűszeres
Ezüst: Dr.Sárváry András (Vecsés) 2020-as Tokaji furmint
Vörösbor kategória:
Arany: Sabata Tamás (Monor)
2021-es cuvé
Rosé kategória:
Arany: Szászik János (Monor)
2022-es kékfrankos
Ezüst: Balogh Péter (Gyál)
2021-es kékfrankos

A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága október 7-én ismét megrendezte a VI. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” Borversenyt és a III. Gyál és
térsége Pálinkaversenyt. A borversenyre 5 fő jelentkezett 6 fajta borral, a pálinkaversenyre 7 fő jelentkezett 9 fajta pálinkával. A díjakat Nagy József Elek
Gyál város alpolgármestere és Gemela Elvira a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének Pest megyei elnöke a Pilisvörösvári Kertbarátok elnöke adták át.

A PÁLINKAVERSENY
DÍJAZOTTJAI
Alma kategória:
Champion: Szegedi István
(Vecsés)
Arany: Bartha Ibolya (Gyál)
2021-es jonagold
Ezüst: Kókai István (Vasad)
golden alma
Bronz: Szabó Lászlóné (Gyál)
Barack kategória:
Arany: Szász Gyuláné (Gyál)
Körte kategória:
Arany: Kozma Gyuláné (Gyál)
Szőlő kategória:
Arany: Szegedi István (Vecsés)
Szilva kategória:
Arany: Sabata Tamás (Monor)
Ezüst: Kozma Gyuláné (Gyál)
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Az egész a postagalambászattal indult, amit a Gyáli Postagalamb Egyesületnél kezdtem. 1995-ben több
időt tudtam a galambászatnak szentelni, így kiutaztam az utrechti olimpiára, Hollandiába. Az akkori „Miss
World” győztes galamb oly mértékű hatást gyakorolt rám, hogy elhatároztam megfestem. Ez volt az első
galamb festményem, ami olyan jól
sikerült, hogy a tulajdonos De-Smet
család azonnal meg is vásárolta. A jó
galamb festészethez, mint más élőlény festéséhez is szükséges az anatómiai ismeret, így az örökölt érzékem, a galambok mélyebb ismerete
hozta meg számomra azt a különlegességet, hogy a magyarországi
mindösszesen három galamb festő
egyike lehetek.

Fotó: Somogyváry Vilmos

...én vagyok az elő példa, hogy akár
ötven évesen is el lehet kezdeni mélyebben foglalkozni a festészettel.

Interjú Ihász Zoltán festőművésszel
Mezőgazdaság, állattenyésztés, postagalambászat, festőművészet. Egy életúthoz a felsoroltak közül egy tevékenység is elegendő lenne, interjúalanyunk, a Gyálon nevelkedett
és napjainkban is itt élő Ihász Zoltán esetében azonban csak
egy-egy színes szála életének. Cikkünkben arra kértük, hogy
meséljen az elmúlt nyolc évtizedről és abban megéltekről.
Ihász úr, galamb festményit világszinten ismerik. Hogyan indult festői karrierje? Voltak az életében
igazán inspiráló alkotók, akiknek
munkássága mai napig nagy hatást gyakorol festményeire?
Édesapám szobafestő volt, 10
éves koromban kezdtem el mellette dolgozni. Volt a településen egy

20

színjátszókör, aminek a háttér díszletét mi festettük, ezt nagyon élveztem. Solymári Béla bácsi szavai még
mai napig a fülemben csengenek,
ahogyan mondta: „Te büdös gyerek,
neked nagyon jó kezed van!”. Ő is
meggyőződött, hogy tehetségemet
édesapámtól örököltem. Ezt ugyanis örökölni lehet. A szakmában sokat hallottam, hogy nem végeztem

képzőművészeti főiskolán, és ehhez
hasonló minősítéseket, azonban azt
tapasztalom, hogy az alkotónak elsősorban érzéke kell, hogy legyen.
A sok munka okán háttérbe szorult
a művészet, bár számos füzetet rajzoltam teli, megörökítve egy-egy
érdekes arcot, jelenetet. Azonban
csak 50 évesen erősödött igazán
fel festői karrierem. Rögös volt az
út. Imádtam a tájfestészetet, abban
is téli évszakot. Egy festő számára a
téma megtalálása az egyik legnehezebb. Engem is több év után talált
meg a galambok festése.

gyáli mi újság
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Édesapámon kívül két személy is
nagyban meghatározta munkám aprólékosságát. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy Kiss Csaba,
Magyarország legjobb lófestőjétől
tanulhattam, aki három éven keresztül a spanyol királyi család festője volt. Hetente két alkalommal
fél órán keresztül nézhettem csendben, ahogyan alkot. Ekkor 53 éves
voltam, egész későn kezdtem. Ez a
pár hónap meghatározta alkotásaimat egész életemre. Másik számomra meghatározó alkotó Szentkirályi
Irén porcelánfestő volt, akitől olyan
technikákat ismerhettem meg, ami
elvitt a festészetem ismert szintjéig. Ők voltak azok a személyek, akik
oda segítettek engem, hogy szinte
bárminek a megfestését el tudom
vállalni.

E mellet a legújabb „Hazaérkezés”
című alkotásomra vagyok a legbüszkébb, amely azért különleges,
mert a körülbelül 120 km/h-val zuhanó galambot megörökíteni szinte lehetetlen. Napjainkig a világban
ezt a pillanatot egyedül én festettem meg.
Említette, hogy bár tanulni lehet a
képzőművészetet, azonban a legfontosabbak a kézügyesség, valamint a tehetség leginkább örökölt
tulajdonságok. Hogyan látja, van a
családjában utód, aki megörökölte
Öntől kézügyességét?
Két unokámnál is tapasztalom, hogy
örökölték ezt a fajta tehetséget. Bár
az egyik még óvodáskorú, rajzaiban látom a kézügyességet, ajándék kéréseit mindig kérem, hogy
papírra vesse. Nagyobbik unokámnál jelenleg tanulmányai és munkája miatt háttérbe szorul a képzőművészet, de én vagyok az elő példa,
hogy akár ötven évesen is el lehet

kezdeni mélyebben foglalkozni a
festészettel.
Gyál idén ünnepli várossá avatásának 25. évfordulóját. Milyennek
látja a települést?
Itt nőttem fel Gyálon. Emlékszem
amikor édesapámmal a református templomot festettük, más világ volt, mint a mostani. Akkoriban a poros utakon sétáltunk a
béke téri villamoshoz, úgy juthattunk csak be Pestre. Ma már ez
sokkal egyszerűbb, az egész világ bejárható könnyűszerrel. Bár a
sok munka miatt leginkább aludni
tértem haza, talán ez volt, ami miatt sokkal feltűnőbb volt számomra minden a településen történt újítás. Akkoriban, és ez a mai napig
is így van, mindig kétkedve álltunk
a nagy álmok megvalósíthatóságához, ami végül mindig kellemes
csalódás, hiszen jól átgondolva valósulnak meg városunkban a nagyobbnál nagyobb fejlesztések.

Ihász Zoltán nemrégiben az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban, életmű kiállításán mutatta be legszebb munkáit

Pályafutása során mire a
legbüszkébb?
Bárdos István, a Magyar Postagalamb Szövetség elnökétől kapott
galambot elpárosítottam az én galambommal, amit később elküldtem a 2012. évi londoni nyári olimpiai játékok reptetésre. A megtett út
1 400 km volt, ezen az eseményen
2 000 magyar galambból 180 érkezett haza. A negyedik napon érkezett haza az én galambom, aminek
köszönhetően, a Világ Postagalamb Szövetségtől egy diplomát
és olimpiai emlékérmet szereztem.

www.gyal.hu
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Gyáli bkse MECCSNAPOK
GYÁLON

az Ady Endre utcai sporttelepen
és a Gyáli Sportcsarnokban

Labdarúgás
11.26.
U15 10:00 Gyáli BKSE – Újhartyán VSE
Felnőtt 13:00 Gyáli BKSE – Sóskúti SBKE

Kézilabda

Ne ússzunk mérgező füstködben télen!

11.29.
FU18 18:45 Gyáli BKSE – Százhalombattai Kézilabda Egyesület

Az illegális hulladékégetés kockázatairól

A tél közeledtével egyre többen égetik el a
háztartási, ház körüli hulladékot, fűtőanyagként felhasználva azokat. Sok esetben mindezt büntetlenül, hiszen az illegális hulladékégetést elszenvedők nem tudják, hogy igenis
fel lehet lépni a jogszabályokat sértő cselekmények ellen.
A hulladék égetése mindenkinek szigorúan
tilos!
Az illegális hulladékégetés negatív következményei rendkívül kiterjedtek, ugyanis élettani és környezetkárosító
hatásuk van. A légkörbe jutó mérgező gázok szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), valamint légzőszervi megbetegedést (tüdődaganat, asztma), immunrendszer károsodást, hormonháztartási rendellenességet, meddőséget,
impotenciát, fejlődési rendellenességet, bőrgyulladást és
emésztőszervi problémát is okozhatnak. A házi szemét
égetésekor nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba bejutva
a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.

pest.gov.hu A bejelentés illetékmentes és írásban történik.
Ide vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2)
bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. A hatóságok
munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentálja a kialakult helyzetet.
Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul teszi.
Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti hívja fel a figyelmet
minél több helyen az illegális hulladékégetés veszélyeire.

A kerti zöldhulladék égetése is TILOS!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
januártól rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék égetését. A tűzgyújtással kapcsolatos szabályok megszegése akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is sújtható!
Városunkban az FCC Magyarország Kft. az év elején közzétett és a háztartásokhoz eljuttatott naptárban megjelölt időpontokban szállítja el az ingatlanok elé kihelyezett
zöldhulladékot, azonban fontos, hogy az ingatlanonként
elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként
(zsákos és kötegelt együttesen értve).
A korábbi évek tapasztalatai és igényei alapján, valamint
a hosszúra nyúló őszi időszak miatt Gyál város vezetése 2022-ben a közszolgáltatás keretein túlmutatóan
további zöldhulladékgyűjtési alkalmat rendelt meg,
amely a szokásos kétheti ciklusban 2022. december 5. –
2022. december 16. között valósul majd meg a gyűjtési
naptárban kiadott utcalistát követve.

11.30.
LU17 17:30 Gyáli BKSE – Emericus

Karate „kölyök”
Sztupkay Viktor (11)

Sztupkay Viktor még csak 11 éves,
de már most jelentős sportsikereket
könyvelhet el magának. Már 4,5 éves
korában megmutatkozott a rendkívüli mozgásigénye, ezért szülei szerettek volna neki valamilyen mozgásformát, önvédelmi sportot választani.
Így aztán beíratták karatézni a gyáli
közösségi házba.
Jelenleg a kispesti Nego SE
Kyokushin Karate Egyesület tagja,
Vidra Zoltán Shihan az edzője.

Ne féljen a szomszéddal való konfrontációtól, hiszen az ő
érdeke is, hogy egészségesen éljen.
A jószomszédi viszony megtartása érdekében először
A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket az
baráti jelleggel mondja el neki, hogy ezzel mérgezi a köringatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő köznyék levegőjét és veszélyezteti saját és családtagjai, házi
pontjában leadhatják 2022.12.31-ig 1 000 kg mennyiséállatai egészségét is.
gig díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben
Ha nem használ a jó szó, akkor bejelentést kell tenni. Fornyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen. Az eföduljon a Gyáli Járási Hivatal Hatósági Osztályához! Tel: 06lötti mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik
29/544- 100, e-mail:
át (ez 2022.12.31-ig
Közös érdekünk a tiszta levegő, hiszen a FÜST-ÖL!
gyal.jarasihivatal@
22,23 Ft/kg +áfa).

Viktornak igen feszítettek a napjai, heti két alkalommal jár edzésre,
és kéthetente hétvégén háromnapos
edzőtáborba Szentesre, ahol napi 6
órányi kemény edzése van. Megtérül a befektetett munka, hiszen Viktor már a zöld övnél jár. Idén IShihan
Furkó Kálmán Emlékversenyen és Európa Bajnokságon európa-bajnok
lett. Ezt követően a 455 fős nemzetközi IBK versenyen is szintén első helyezést ért el. A tavalyi évben pedig a
Magyar Bajnokságon 2. helyezett lett.
Ezenkívül az elmúlt években számos
rangos versenyen ért el helyezést.
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12.03.
LU19 15:00 Gyáli BKSE – Bugyi Sport
Egyesület

Viktor állatorvos szeretne lenni, és
a sportkarrierjében is vannak céljai, meg sem áll a fekete övig. Szabadidejében a három kutyájával
szeret játszani, a barátaival focizni. Szülei szerint Viktor nyitott, humoros, ugyanakkor komoly, céltudatos srác, emellett minden évben
dicséretes kiváló bizonyítványt visz
haza. Egy testvére van, Gergő, aki
szintén a karate sportot választotta, 2 ővvizsgán van túl, első versenyére készül.
November 12-én Viktor Romániában méretteti meg magát a Nemzetközi Oyama Emlékversenyen,
majd ezt követően a Mikulás Kupán vesz részt, amelyen az öc�cse is megméretteti magát. Szeretnének előkelő helyezést elérni,
ezért keményen dolgoznak minden nap. Viktor távlati terveiben
szerepel 2023- ban megrendezendő rangos versenyen való részvétel Japánban.
Sok sikert kívánunk
tehetségnek!

a

fiatal

12.04.
FU20 16:00 Gyáli BKSE – Túrkevei Városi Sportegyesület
Női felnőtt 18:00 Gyáli BKSE – Bugyi
Sport Egyesület
12.07.
LU17 17:30 Gyáli BKSE – Veresegyház VSK
12.10.
LU19 15:00 Gyáli BKSE – Szent István SE

JÓ
SZURKOLÁST!
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Ősszüleink a paradicsomkertben hittek a Kísértőnek, az pedig hízelgéssel
könnyedén rászedte őket. Ezt a kísértőt, a Sátánt Jézus “hazugnak”, a
“hazugság atyjának” nevezi, aki “kezdettől fogva gyilkos” (Jn 8, 44).
Nem árt hát az óvatosság. Ha kön�nyen becsaphatók vagyunk, nem szabad mindent elhinnünk, amit szívhez
szóló belső vagy külső hangok mondanak nekünk. Pusztán attól, hogy én “úgy
gondolom” “úgy érzem” vagy “úgy szeretném”, automatikusan még nem lesz
helyes semmi. Kizárólag akkor, ha a gondolatvilágom megfelel a valóság tényszerűségeinek. Az igazság keresésében
és helyes döntések meghozatalában segítségünkre van az Istentől kapott lelkiismeretünk, amely azonban csak akkor
működik helyesen, ha ápoljuk a barátságunkat Istennel, és neveljük azt.
Isten arra hív, hogy szakadatlanul törekedjünk az igazságra a szavainkban
és tetteinkben egyaránt, nem elég az,
ha csupán kerüljük a hazugságot. Ennél kevesebbel nem érhetjük be, még
ha embert próbáló feladat is ez. Sokan
úgy élnek, hogy elvégzik ugyan a hétköznapi munkájukat, de a mélyebb ös�-

Gyáli Római Katolikus
Plébánia
Szentmisék rendje:
Az adventi időszakban kedden
és pénteken: 6.00 órakor
kezdődik a roráté mise.
Szombaton 18.00 óra,
vasárnap: 9.30 óra.
November 27. Advent első vasárnapja, 9.30 órakor szentmise.
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Telefonszám: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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szefüggésekkel nem törődnek. Pedig a
szellemi igénytelenség már rövid távon
is megbosszulja magát. Aki tájékozatlan, tudatlan, óvatlan, azt könnyen lépre csalják, manipulálják. Minél inkább
elszekularizálódik a társadalom, annál
inkább kivész belőle a keresztény hit eligazodást segítő bölcsessége.
Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mindnyájan megérdemeljük a saját életünket. Amennyiben
ugyanis vesszük a fáradságot, hogy
döntéseink átgondoltak és távlatosak legyenek, ha megkülönböztetjük egymástól a fontosabb és kevésbé fontos dolgokat, az igaz és hamis
hangokat, ha Isten vezetésére bízzuk magunkat, akkor felelősen viseltetünk egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. Ha pedig ezt
nem tesszük, akkor egy másik úton
indultunk el és lelkünk rajta.
A minket körülvevő világot mindig
személyes módon észleljük. Észlelésünk sok ponton eltérhet másokétól,
hiszen különbözőek vagyunk. Ugyanazt a helyzetet az egyikünk kétségbeejtőnek látja, a másik felcsillanó lehetőségeket fedez fel benne. Az a belső
minőség ugyanis, amilyenek vagyunk,
alakítja a valóságészlelésünket is.
Ha valaki elhanyagolja belső világát
és túlzásba viszi a nehézségei miatti
panaszkodást, az önsajnálat útvesztőibe tévedve sikeresen leépítheti saját belső tartását és önbizalmát. Sokszor úgy tűnik, mintha egyesek szánt
szándékkal úgy rendeznének maguk
körül mindent, hogy biztosan tönkre-

Gyáli Református
Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal:
kedd - péntek 16.00-18.00
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-29/340-531
Web: www.gyaliref.hu

KÖZÉLET
SPORT

Négy éves a Gyáli Erdélyi Székely Kör

SZÍVmelengető
Isten nyolcadik parancsa azt mondja,
hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá és azt akkor se manipuláljuk, ha bizonyos körülmények
arra csábítanának.

JÚLIUS
NOVEMBER

tegyék a saját életüket. Mintha valami önpusztító program véghezvitelében lennének érdekeltek. Furcsa,
nem? Vagy mégsem annyira?
A keresztelés előtt van egy szertartás, melynek során a keresztelendőket
megkenjük a hittanulók olajával - más
néven az exorcizmus olajával - és azért
imádkozunk, hogy ne a gonosz lélek tartsa őket hatalmában, hanem Isten világossága töltse be lelküket. Sokan szívesebben választják a “szabad
életet”, mint a vallásos élet szabályait. Valójában azonban aközött választhatunk, hogy úgy élünk-e, hogy lelkünket betöltse Isten világossága, vagy
ha nem, akkor azt betölti majd valami
más. Távolodva a világosságtól ugyanis sokasodik a sötétség. Elhanyagolt
lelkünket fokról fokra betöltik az Istentől és embertársainktól távolító sugallatok, kellemetlen következményekkel járó oktalan döntésekre sarkallván
minket. Borongó, sötét sejtelmeink támadnak, melyek idővel egyre teljesebb befordulásra késztetnek.

2018. szeptember 8-án első alkalommal a Peremvárosi
Horgásztó partján, Császár Kata és férje Olti László, a
Facebook által egy találkozót hirdetett meg, azzal a reménnyel, hogy a Gyálon élő, korábban a határon túli területekről elszármazott embereket összehozza. Az elmúlt évek során a tálkozót hagyományként, minden év
szeptember elején, nagyobb és nagyobb sikerrel tartják
meg. Idén szeptember 10-én tartották az ötödik találkozót, amelyen fellépett Szabó Ibolya mesemondó, Fábián
Zoltán dal- és zeneszerző, előadó; Püsök Erika és Víg Levente nótaénekesek.
A csoport az évek során az egyik legnagyobb gyáli szervezetté nőtte ki magát és ma már az Gyáli Erdélyi Székely Kör nevet viseli. Ápolják hagyományaikat, és
a városi rendezvényeken az egész várossal megosztják
azokat. Céljuk a határon átívelő magyar-magyar kapcsolatok ápolása, közösség építése, a történelmi Magyarország értékeinek megőrzése.
A legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvény a Gyáli Erdélyi Székely Bál, amelyet idén negyedik alkalommal szerveztek meg. A jó hangulatról a székelyföldi zenekar, valamint a Gyáli Arany Néptáncegyüttes és a
Szépszivárvány Táncegyüttes gondoskodtak.
Október utolsó vasárnapján, a székely autonómia napján
őrtűzgyújtást szerveztek a Peremvárosi Horgásztónál.

A kereszténység fontos felismerése
az, hogy az imaélet és a belső lelki
munkálkodás részünkről nem Istennek tett szívesség, hanem a megfelelő viszonyulásunk Istenünk és a világ
rendje felé. Belső tartást ad, élesíti és
tisztítja valóságészlelésünket, hittel
és reménységgel tölti el lelkünket és
megvéd a kártékony erőktől. Csupa
olyasmit ad, amire szükségünk van,
ha teljes életet akarunk élni.
Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Evangélikus egyházközség
A gyáli evangélikusok a Vecsési Evangélikus Egyházközséghez tartoznak. Gyálon a református templomban a hónap első és harmadik vasárnapján 14.30-kor
van Istentisztelet. Az Istentiszteletet a vecsési lelkész, Heinemann Ildikó tartja.
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-20/770-0442
E-mail cím: ildiko.heinemann@lutheran.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint októberben
5 haláleset és 15 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötöttek:
10.04:
- Melynik Eduárd és Temesvári Edina Etelka (Melynik Edina Etelka)
10.15:
- Radnai Barnabás és Pipek Aletta Julietta (Radnai-Pipek Aletta Julietta)
- Tóth Csaba és Vágó Ivett Eszter (Tóth-Vágó Ivett Eszter)
10.29:
- Kovács Péter Dávid és Pula Dzsenifer Laura (Kovácsné Pula Dzsenifer Laura)
- Horváth Ádám Gábor és Németh Petra Virág
- Gombik János Richárd és Udvardy Krisztina (Gombik János Richárdné)
- Czinczás Géza Róbert és Csombó Kitti (Czinczás-Csombó Kitti)
- Schöffler Szabolcs József és Boldizsár Lívia
A Gyáli Házasulandók Program keretén belül október hónapban
7 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
31 450 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

GÉPKEZELŐI TANFOLYAMOK INDULNAK OKTÓBER VÉGÉN
A VECSÉSI ÉS A GYÁLI IPARTESTÜLETBEN
Traktoralapú univerzális földmunkagép (1111)
A szaktanfolyam óraszáma: 30 óra, ebből 24 elmélet, 6 óra gyakorlat.
Lánctalpas kotró-kezelő (1222)
A szaktanfolyam óraszáma: 30 óra, ebből 24 elmélet, 6 óra gyakorlat.
Szennyvízszállító-és szippantó járművek (3628)
A szaktanfolyam óraszáma: 27 óra, 24 óra elmélet, 3 óra gyakorlat
Járműre szerelt daru kezelő (4451)
A szaktanfolyam óraszáma: 28 óra, 24 óra elmélet, 4 óra gyakorlat
Gyalogkíséretű targonca kezelő (3312)
A szaktanfolyam óraszáma: 28 óra, ebből 24 elmélet, 4 óra gyakorlat
Vezetőállásos targonca kezelő (3313)
A szaktanfolyam óraszáma: 29 óra, ebből 24 elmélet, 5 óra gyakorlat
Vezetőüléses targonca kezelő (3324)
A szaktanfolyam óraszáma: 30 óra, ebből 24 elmélet, 6 óra gyakorlat
A szaktanfolyam elvégzése, és a sikeres hatósági vizsga után a tanuló gépkezelői jogosítványt szerez.
A jelentkezéshez szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya, alapfokú iskolai bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági
A tanfolyam díja 1 géptípusra: 85.000 Ft/fő
Amennyiben további géptípusokra jelentkezik a képzés és vizsgadíj: +20.000 Ft. /géptípus
Amennyiben a tanuló rendelkezik szakirányú OKJ vizsgával (Könnyűgépkezelői, nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató gép
kezelői OKJ –s bizonyítvány), az elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól mentesül.
Jelentkezés: Komár Ágnesnél a 06-30/698-3976 vagy Végerné Skribek Évánál 06-70/311-9480- as számon
vagy a vecses@tisztesipar.hu e-mail címen.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/009148, E/2021/000260
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FEGY-napló
10.08.

10.16.

Fél óra leforgása alatt három balesethez riasztották járőreinket: a Kolozsvári utcában egy kerékpárost gázolt
el egy személygépkocsi, a város határában lévő egyik
raktárépület mellett egy személygépkocsi ütközött
egy autóbusznak, Felsőpakony területén pedig egy lováról leeső férfi sérült meg súlyosan. Járőreink és tartalék egységeink mindhárom esetnél részt vettek a
segítségnyújtásban.

Cserbenhagyásos balesethez riasztották járőreinket a
Csontos József utcába, ahol két személygépkocsi ütközött, majd egy harmadik, álló járműnek is nekisordórtak,
a baleset okozója ezután a helyszínről segítségnyújtás
nélkül elhajtott. Járőrünk a sérült autó nyomait követve az Egressy utcában megtalálta az összetört járművet,
így értesítette a rendőrséget, akik a továbbiakban intézkedtek a károkozóval szemben. Mivel a balesetet okozó
nőnek jogosítványa sem volt, előállításra került.

10.10.
Ismét baleset történt a Kőrösi út és Bem József utca kereszteződésében, ezúttal két személygépkocsi ütközött
össze. Járőreink a forgalom irányításában, az útszakasz
részleges lezárásában nyújtottak segítséget a műszaki
mentés ideje alatt. Szerencsére ezúttal személyi sérülés
nem történt, a balesetben részt vett egyik jármű azonban elektromos üzemű volt, így annak veszélymentesítése hosszabb időt vett igénybe.

10.23.
Személyi sérüléses baleset történt a Gyálról Üllő felé tartó közúton, ahol két személygépkocsi ütközött és egy
harmadik, álló járműnek is nekiütköztek. Tűzoltóink a
sérült járművek áramtalanításában, míg polgárőreink a
közúti forgalom lezárásában, illetve elterelésében nyújtottak segítséget. A helyszínről három főt, köztük egy
gyermeket kellett kórházba szállítani.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Hirdetés

HIRDETÉS

2022

NOVEMBER

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.
Angol nyelvtanítás Felsőpakonyon, általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel.:
06-70/533-6979.
Takarítást vállalok családi háznál. Pontosság, rugalmasság, megbízhatóság. Telefon: 06-30/769-6283.
TELJESKÖRŰ villanyszerelést és tisztasági festést vállalok rövid határidővel. Telefon: 06-70/515-6114.

Hirdetésfelvétel: szerkesztoseg@gyal.hu

Irodalmi Szalon
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

november 17-én 18 órára és
december 15-én 18 órára

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