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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 

Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák 
bejelentése: 

E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Gyepmester elérhetősége: 
Tel.: 06-70/334-6094
Hétfőtől – Péntekig 7:30 - 15:30
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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, 

E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8 500 példányban.

Terjesztés: Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685

Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099 

Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830

Déryné non-stop Gyógyszertár 
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389

Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598

Gyál-Liget Gyógyszertár
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
 

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930

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

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
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Téli igazgatási szünet a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a 
téli igazgatási szünet 2022. december 27–től 2022. december 30-ig 

(4 munkanap) tart.

Fenti időszak alatt a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szü-
netel, első ügyfélfogadási nap: 2023. január 4.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A naptári év végének közeledtével, az új év kapujában ösztönösen 
elkezdünk visszatekinteni a mögöttünk lévő időszakra. Ugyanak-
kor várakozással telve hangolódunk az ünnepekre, és tervezgetjük 
a jövő évet. Úgy hiszem, hogy ebben az időszakban, a nagy rohanás 
közepén érdemes sűrűn meg-megállni és megfigyelni mi zajlik körü-
löttünk, a világban és önmagunkban. Az ünnepi készülődés fontos 
része, hogy szeretteinkkel ilyenkor is időt töltsünk és ne a számos 
megoldandó feladatra fókuszáljunk, őket háttérbe szorítva. Hiszen mi 
értelme is van a szeretet ünnepének, ha a készülődés forgatagában 
eltávolodunk azoktól, ingerültek vagyunk azokkal, akikkel az ünne-
pi időszakot az otthon melegében, meghitten szeretnénk eltölteni?

Azt gondolom, hogy ez a döntés csak rajtunk múlik. Ha évek óta más-
képpen is tettük, idén változtathatunk szokásainkon, lassíthatunk, 

készülődhetünk tudatosabban, ne a minket érő impulzusokra 
reagálva vészeljük át a decemberi hónapot. Úgy gondolom, 
hogy ez a másfajta hozzáállás minőségében megváltoztatja 
az ünnepnapokat, és akkor nem kimerülten, szinte a karácso-
nyi asztalra dőlve tölthetjük el ezeket a meghitt órákat, ha-
nem a szeretetből töltekezve oszthatjuk meg mindazt, ami 
bennünk van. És ez az, ami igazán lényeges. 

Arra bíztatom Önöket, hogy szánjanak önmagukra is 
időt, gondolják végig mi minden történt Önökkel egy év 
alatt. A tavalyi elképzelések milyen formában valósul-
tak meg az életükben, és mi az az álom, ami még jövő 
évben várat magára, hogy megvalósulhasson. Mert ál-
mokra szükségünk van, az a boldogság útmutatója.  
Mint egy világítótorony, folytonosan, napszaktól és 
évszaktól függetlenül fénylik, emlékeztetve, hogy 
melyik az az út, ahol a boldogságunkat találjuk.  
És közben rájövünk, hogy ez a boldogság maga az út 
lesz, amely az álmaink irányába vezet.

Kívánom Önöknek, hogy ebben a boldogságban tölt-
sék szeretteik körében az ünnepeket, legyen ez a kö-

zös élmények ideje, ahol lehetőséget teremtünk a sü-
tésre, főzésre, beszélgetésre, éneklésre, a táncra és a 
játékra.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet 
kívánok mindenkinek!

Pápai Mihály
polgármester

Kedves Gyáliak, 
Kedves Olvasók!
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Kedves Gyáli 
Polgárok!

Egyre hűvösebbek a reggelek, és egyre rövidebbek a nappalok. 
Beköszöntött a tél, ez a nyirkos szomorkás hideg évszak, ugyanak-
kor lassan itt a karácsony, a szeretet ünnepe!

Az adventi várakozás, az ünnepi fények, ízek és illatok időszaka 
elérkezett. Az emberek szíve ezekben a szürke hideg napokban 
megtelik az ünnepi készülődés melegével, hiszen ilyenkor már szé-
pen lassan mindenkit elér a karácsony szelleme.

Minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún, 
és csendesen, meghitten várjuk az ünnepet miközben a hit, a re-
mény, és az öröm tölti be szívünket. Együtt vagyunk békében, csa-
ládunk és barátaink társaságában. Úgy gondolom, ez a legszebb 
ajándék, mely erőt és hitet ad az élet nehézségeivel szemben.

Áldott, békés karácsonyt, és sikerekben gazdag, boldog új évet kí-
vánok Önöknek!

dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő,  

Fidesz-KDNP

Püspök Úr 1975-től húsz éven át 
volt a gyáli református gyülekezet 
lelkipásztora. Hogyan emlékszik 
településünkre abból az időből, 
amikor ide érkezett? Mik voltak a 
legfontosabb célok?

Amikor 1975 januárjában Gyálra ke-
rültem, egy olyan egyházközösséget 
vettem át, amelynek mindössze 117 
tagja volt. Az itt élőknek nem volt 
templomuk, hitéletre való vágyuk  
viszont annál inkább.

A településen ekkor az állandó la-
kosságnak a többszörösét tette ki 
az ideiglenesen itt élők száma, akik 
javarészt Szabolcs környékéről ide-
szegődött munkások voltak, akik al-
bérletekben laktak.

Több háztartásban nem volt még 
bevezetve az elektromos áram, el-
képesztő állapotú földutak voltak, az 
ivóvíz pedig annyira nitrátos volt, ami 
már egészségkárosító hatással bírt. 
Egy korabeli felmérés szerint, a ma-
gyarországi átlagéletkorhoz képest 
Gyálon 10 évvel rövidebb ideig éltek.
A település lelkileg és szellemileg is 
tragikus állapotban volt. Itt a kény-
szer is azt hozta, hogy fejleszteni 
kellett. Kiépült a vízvezeték, a csa-
tornahálózat, és a fő útvonalak szi-
lárd burkolatot kaptak. 

Annak a korszaknak két nagy kö-
zösségépítő alakja volt. Az egyik 
Dr. Nagy Árpád, aki katolikus temp-
lomot épített, a másik pedig Taka-
ró Károly, aki később felépítette a 
református templomot. Ahogyan a 
két templom felépült, a hívek ada-
kozásával, majd pedig kétkezi mun-
kájukkal, önmagában is közösség-
építés volt. Ön hogyan emlékszik?

A barátságunk megrendítő volt Dr. 
Nagy Árpád katolikus plébánossal, 
kölcsönösen tiszteltük és segítettük 
egymást. Az a fajta lelki honalapítás, 
ami Gyálon megindult, párját ritkítot-
ta. A legtöbb helyen megvolt az a fe-
szültség a két felekezet között, ame-
lyik az egész ország túlnyomó részére 

jellemző volt, viszont Gyálon az em-
ber az embert látta, és a lélek a lelket 
kereste. Ezért volt, hogy igét hirdet-
hetett a református közösségnek, en-
gem pedig rendszeresen meghívott 
evangelizálni és igét hirdetni a kato-
likus templomba. Mind a két fronton 
megindult tehát a közösségépítés, de 
gyülekezeten belül is segítettük egy-
mást, ha szükséges volt. 

A parókia mindig és mindenki előtt 
nyitva volt. Előfordult, hogy az éjszaka 
közepén is becsöngettek hozzám és 
engem boldoggá tett, ha segíthettem.

Hogyan élte meg, hogy települé-
sünk városi rangra emelkedett?

A nyolcvanas években megindult  egy-
fajta fejlődés, ami egyértelműen Ko-
vács Antal akkori tanácselnök érdeme 
volt, a politikai váltás után pedig egé-
szen más léptékű álmodók érkeztek. 
Városnak megálmodni egy alvó tele-
pülést egészen szürreálisnak hatott, 
ezért amikor értesültem a várossá nyil-
vánítás híréről, leesett az állam. 1994 
és 1996 között már csak vasánapi Is-
tentiszteletek alkalmával jöttem Gyál-
ra, így csak csekély szeletét láttam a 
településnek. Amikor 1997-ben körbe-
jártam autóval, alig hittem, azt a mér-
hetetlen léptékű változást ami pár év 
alatt itt létrejött és most azt látom, 
hogy azóta is jó álmok születtek, a cél-
tudatos közös munka során valóban 
várossá emelkedett Gyál.

Most, advent idején mit üzen Püs-
pök Úr a gyáliaknak?

Azt üzenem, hogy ha csak a jászolt 
látjuk és a kisdedet, akkor nem lát-
juk a lényeget. A lényeg nem más, 
mint a szeretet! Az a szeretet, hogy 
élhetsz általam. 

Keressétek először Isten országát 
és az ő igazságát! Karcsony legna-
gyobb üzenete, hogy én is születhe-
tek új életre. Bűnösből szentté, de 
ahhoz azzal kell találkoznom lélek-
ben, aki karácsonykor itt testet öl-
tött, a Krisztus Jézussal. 

1973-ban végzett a teológián, két évvel később helyezték 
ki Gyálra, ahol református templomot épített, valamint a 
református egyházi közösség megújulása is az ő lelkészi 
munkájának köszönhető. Később ő lett a Tábori Lelkészi 
Szolgálat első református püspöke.  
Az évszázados múltú református lelkészdinasztia tagját, 
városunk díszpolgárát, Takaró Károly református tábo-
ri püspököt kérdeztük Gyál várossá avatásának 25. évfor-
dulója alkalmából.

„Gyálon az ember az embert látta, és a lélek a lelket kereste”

Főtiszteletű

Takaró Károlyt,
református püspököt, városunk díszpolgárát kérdeztük
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Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy az Advent 
Gyálon programsorozat keretében számos programra, 
előadásra, koncertre került sor városunkban. 

Advent első vasárnapján Nagy József Elek alpolgármes-
ter gyújtotta meg a hit gyertyáját a város adventi koszo-
rúján a Gyáli Református Templomban. A gyertyagyújtást 
követően a Pechtol Csilla és Czövek István zenepedagó-
gus házaspár vezette adventi műsort hallgathattuk meg.

Az adventi koszorún a gyertyák meggyújtása a hagyo-
mányaink szerint a városi programsorozat legmeghittebb 
mozzanata. A második gyertya meggyújtására december 
4-én került sor a katolikus templomban, a harmadik gyer-
tyát december 11-én gyújtották meg a közösségi házban, 
a Kodály Zoltán zeneiskola adventi gálakoncertjével, a ne-
gyedik gyertya lángja pedig december 18-án lobban fel, 
szintén a közösségi házban, a Gyál Városi Fúvószenekar 
karácsonyi gálakoncertje kíséretében.

Megkezdődött az adventi
időszak

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete no-
vember 25-én közmeghallgatást tartott, amelynek kere-
tében a gyáli lakosság betekintést nyerhetett az idei évi 
városi fejlesztésekbe, illetve a jövő évi tervekbe. Az ese-
ményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő, a képviselő-testület tagjai, Rozgonyi Erik címzetes 
főjegyző, Pap Krisztina aljegyző, a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai, valamint gyáli intézmények vezetői is.

Mitku-Orosz Krisztina, a Pénzügyi és Adó Iroda vezető-
je ismertette a költségvetés időarányos teljesítését. A tá-
jékoztatóból az is kiderült, hogy Gyál város idén összesen 
mintegy 7,8 milliárd forintból gazdálkodott. 

A költségvetés ismertetését követően Pápai Mihály pol-
gármester röviden bemutatta az idei évben megvalósult 
és a jövőben tervezett fejlesztéseket.

A tervek szerint jövőre átadják a víztorony és a Bartók 
iskola mellett megépített két parkot, megkezdődik az új 
közkonyhának is helyet adó „gazdaház” tervezése, vala-
mint további energetikai fejlesztésekkel további megta-
karítások érhetők majd el az önkormányzati fenntartású 
intézményeknél.

A lakossági kérdések és észrevételek között szerepelt az 
Erdősor utcai erdősáv állapota, a születésnapi utcabál zaj-
szintje, valamint a sportolásra ösztönző felhívások meny-
nyiségét hiányolta egy lakó.

A lakossági kérdésekre Pápai Mihály polgármester vála-
szolt a helyszínen. A közmeghallgatás összességében jó 
hangulatban telt, amelynek teljes jegyzőkönyve megte-
kinthető a www.gyal.hu honlapon.

Közmeghallgatást 
tartott 

a testület

A városközpontban megszokott díszvilágítás új elemmel bővült, a kivilágított rénszarvas szánjába beleülhetnek, 
és fotózkodhatnak is, ha úgy tartja kedvük.
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Több rendelet módosításáról 
döntöttek.

Az évközi változások átvezetésével 
módosult a 2022. évi költségvetés, 
elfogadták a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal jövő évi igazgatási szüneteinek 
időpontját, illetve a Közszolgálati 
Tisztviselők Napját jövőre is munka-
szüneti nappá nyilvánították.

Úl szociális rendeletet alkottak.

A korábbi szociális tárgyú rendeletek 
megalkotása óta sok év telt el, és a 
rendeletek is több módosításon men-
tek keresztül, ezért indokolttá vált az 
előírások egy új rendeletben történő 
egyesítése, és azoknak a jelenlegi tár-
sadalmi helyzethez történő igazítása. 
A pénzbeli és természetbeni támo-
gatások fajtái nem változtak, azon-
ban mind a jövedelemhatárok, mind 
az adható támogatási összegek nőt-
tek. Az infláció miatt 20%-kal emel-
kednek az étkeztetési térítési díjak, 
amelyek városunkban 2020 óta nem 

változtak, és az emeléssel fogják tel-
jes mértékben fedezni az alapanyag 
költségeket. A környező települések-
kel való összehasonlításban elmond-
ható, hogy a város díjai ennek ellené-
re is a legalacsonyabbak lesznek, így 
várható, hogy az inflációs hatások mi-
att annak további emelése válik szük-
ségessé a jövő év első felében. Emel-
kedett a házi segítségnyújtás díja, és 
szabályozásra kerültek a nyári napkö-
zi igénylésének feltételei is.
A rendelet előírásairól részletes tájé-
koztató fog megjelenni a Gyáli Mi Új-
ság januári lapszámában. A rendelet 
elérhető a www.gyal.hu oldalon.

Jóváhagyták a jövő évi képviselő-
testületi munkatervet, és a 2023. 
évi belső ellenőrzési tervet.

Növelik a különböző kiemelten 
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
gazdasági célú beépítésre szánt 
területek fejlesztése esetén fize-
tendő településfejlesztési hozzá-
járulás mértékét.

Ezzel az önkormányzat célja, hogy 
az átminősítés következtében a 
földtulajdonosnál, fejlesztőnél, be-
fektetőnél jelentkező értéknövek-
mény egy részével a tulajdonos, 
fejlesztő járuljon hozzá a város 
egészének fejlesztéséhez. A hoz-
zájárulás célja annak megalapo-
zása, hogy ne csak a konkrét gaz-
dasági terület fejlődjön, hanem a 
város egésze is.

Kiírták az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár vezetésére 
vonatkozó intézményvezetői állás 
pályázatát.

Az intézmény vezetői feladataival 
a képviselő-testület öt év határo-
zott időre Bretus Imrét bízta meg. 
Az intézményvezető megbízatása 
2023. július 14. napján lejár.

Elfogadták az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár 2023-
2027 közötti időszakra vonatkozó 
továbbképzési tervét.

Folytatódik a faültetési program városunkban.

A 2017-2022. években döntés született összesen  
1 000 db hárs-, kőris- és juharfa elültetéséről város-
unkban. A faültetési program folytatásaként továb-
bi 200 db min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott fa 
ültetéséről született döntés, amely a korábban ülte-
tett őshonos fajokból vegyesen valósul meg. A faül-
tetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonpro-
fit Kft. végzi a lakossági kérelmeknek megfelelően.  
A faültetési program tényleges meghirdetése és a la-
kossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél be-
álltát is figyelembe véve a tényleges munkavégzés 
2023. év elején esedékes.

Év végi jutalmazásokról döntött a képviselő-testület.

Zárt ülésen született döntés a Gyáli Közművelődé-
sért Díj díjazottjairól.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok 
megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
munkarend szerinti soros ülését 2023. január 26-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta 
meg az összesen huszonegy 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 az alábbi fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

Testületi döntések  
novemberben

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójának önkormányzati 

eredményei
Gyál Város Önkormányzata által 
• támogatott „A” típusú pályázatok száma:  39 db,
• támogatott „B” típusú pályázatok száma:  0 db,
• érvénytelen pályázatok száma:  0 db.

A pályázókat írásban értesítik!

Az FCC Magyarország Kft. tájékoztatása szerint a közszol-
gáltatás keretein belül a hulladék gyűjtése az év végi ün-
nepnapokon is a hétköznapi munkarend szerint történik. 
A gyűjtés napján, kérjük, reggel 5 óráig szíveskedjenek az 
ingatlanok elé kihelyezni a hulladékot,  hogy az autó korai 
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán!

A korábbi évekhez hasonlóan, januárban ismét ingyene-
sen szállítja el az FCC Magyarország Kft. a levitézlett ka-
rácsonyfákat, melyeket az alábbi időpontokban visznek 
el az ingatlanok elől:

2023. január 14. Gyál-Liget (orvosi rendelő oldala), 
2023. január 21. Gyál-Szőlő (Bartók iskola oldala).

Kérjük, a díszeket és egyéb dolgokat távolítsák el a ka-
rácsonyfákról, és a megjelölt napon reggel 5 óráig szí-
veskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni azokat, hogy az 
autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az ut-
cán, mert nincs arra lehetőség, hogy a gyűjtőautó visz-
szamenjen ezekért.

Szemétszállítás  
az ünnepek alatt

Fenyőfa elszállítás 
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November 23-án a közös-
ségi házban tartotta Gyócsi 
Zoltán Hetven év a cso-
dák földjén című könyvének 
bemutatóját.

Gyócsi Zoltán agrármérnök tanárt 
aligha kell bemutatni a gyáliaknak, 
hiszen csaknem 40 évig tanított a 
Gyáli Ady Endre Általános Iskolá-
ban, így többezer tanítványa van, 
akik a mai napig szeretettel és őszin-
te megbecsüléssel tekintenek taná-
rukra, Zoli bácsira. Elképesztő tu-
dásának, magával ragadó előadói 
képességének és személyiségének 
köszönhetően nagy népszerűségre 
tett szert tanítványai között, sokuk-

kal annyira megszerettette a bioló-
giát, kémiát, hogy a természettudo-
mányok valamely ágát választották 
későbbi hivatásukként.

Gyócsi Zoltán természetszereteté-
nek gyökerét egészen gyermekko-
rában kell keresni. Öreglakon szü-
letett, amely egy kis falu Somogy 
megyében a Pogány-völgyben. 

Ahogyan a könyv ajánlójában írja 
Garai Anna grafikusművész, rajta-
nár, aki a kötetben szereplő illuszt-
rációkat is készítette:

„A könyv egy letűnt kor emléke-
iről szól, áradnak belőle a humá-
nus, egyszerű, tiszta, lélekemelő 
történetek, amelyekre minden-
ki vágyik, nagy szükségünk len-
ne rá, de egyre inkább eltűnő-
ben van a dehumanizálódott 
világunkból.”

A pódiumbeszélgetésen Gyócsi 
Zoltán, Gyócsi László, a szerző test-
vére, Kovácsné Aranka a Kovács 
István Pál Dalkör elnöke, valamint 

Garai Anna beszélgettek a könyv 
témájáról, megszületéséről, az író 
életéről. Közreműködött a Lakatos 
László Kvartett.

A beszélgetés után lehetőség volt 
a könyv megvásárlására, ame-
lyet a szerző dedikált is annak, aki 
kérte.

Gyócsi Zoltán nemrég megjelent könyvének  
bemutatóján jártunk

Hetven év a csodák földjén

A Magyar Vöröskereszt kezdemé-
nyezésére 1988 óta november 27-
én ünnepeljük a Véradók napját 
Magyarországon.

A Magyar Vöröskereszt és az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat az idei vér-
adó napi országos ünnepséget no-
vember 25-én tartotta Budapesten, 
ahol hatvannyolcan vehettek át el-
ismerést, köztük Gyál Város Önkor-
mányzata nevében Nagy József Elek 
alpolgármester, aki Véradó Mozga-
lomért Ezüst Emlékérmet kapott.  

„Gyál Város Önkormányzata hosz-
szú évek óta sokat tesz a települé-
sen szervezett lakossági véradások 
sikerességéért. 

Tevékenységüknek köszönhetően a 
település véradásai rendszeresen a 
terveket meghaladó eredményekkel, 
kiemelkedően sikeresen zajlanak.  
A véradásszervezés során kifejtett 
tevékenységükkel pozitív példaként 
szolgálnak más települések, illetve 
véradóink számára. Az önkormány-
zat a honlapján, illetve a helyi nyom-
tatott sajtóban rendszeresen buz-
dít a véradáson való megjelenésre, 
propagálja annak fontosságát, illet-
ve figyelemmel kíséri annak ered-
ményességét is, amit szintén meg-
jelenít cikkek formájában az általa 
működtetett sajtó felületeken is.  
Tevékenységüknek is köszönhető-
en a településen szervezett véradá-
sokon megjelenő véradók száma 

az évekkel ezelőtti 35-40 fő helyett 
immár rendszeresen a 100 főt köze-
líti, ami kiemelkedő eredmény. 

Az önkormányzat dolgozói szemé-
lyes jó példával is szolgálnak, hisz 
rendszeres véradóink. Ezen körül-
ményeknek köszönhetően a terü-
let egyik legsikeresebb véradásaivá 
váltak a gyáli véradások, a véradá-
son való részvétel tekintetében.” - 
áll az elismerés indoklásában.

Köszönet minden gyáli véradónak 
azért, hogy városunk egy ilyen szép 
példaként áll a térség települései 
előtt. Az önkormányzat a jövőben is 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy népszerűsítse a véradásokat.

Véradó Mozgalomért Ezüst 
Emlékérem Gyál Város 

Önkormányzatának
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A sikeres élethez a hasznos tudás 
vezet, amit a tanulmányokkal és fo-
lyamatos képességfejlesztéssel ala-
pozhatunk meg. Az önkormányzat 
a születéstől, minden életkorban se-
gíti a gyáliak életét, kilenc éve pe-
dig támogatja azt is, hogy a tanulók 
és szüleik a lehető legkörültekintőb-
ben válasszanak iskolát. Az első is-
kolabörzére 2013-ban került sor, és 
a 2020-as „Covid-év” kivételével ed-
dig minden évben számos középis-
kola jött el Gyálra, hogy népszerűsít-
se a továbbtanulási lehetőségeket.

Így volt ez november 21-én is, amikor 
ismét a Gyáli Sportcsarnok adott ott-
hont a „Tét a Jövőm” pályaorientáci-
ós napnak. Az iskolabörze segítséget 
nyújt a diákoknak a pályaválasztási 
lehetőségekben a középiskolák be-
mutatkozásával, az előadások és a 
kiscsoportos foglalkozások szintén 
az egyéni döntések meghozatalát tá-
mogatják. A szervezők játékosan ad-
nak támpontokat, tippeket, segítsé-
get ehhez a komoly döntéshez.

Idén 14 középfokú intézmény, vala-
mint a Gyáli Ipartestület és a Pest 
Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara - 
PMKIK vett részt a programon. 

Az iskolák által kínált lehetőségeket 
289 gyermek ismerhette meg, idén 
újításként már a gyáli hetedik osztá-
lyosokat is várták a szervezők.

A rendezvényt Nagy József Elek al-
polgármester nyitotta meg, majd az 
Érdi Szakképzési Centrum Eötvös 
József Technikum látványos rendé-
szeti bemutatója következett. A kö-
zépiskolai standok felkeresésével 
párhuzamosan dr. Dúró Zsuzsan-
na pszichológus és Czékmán Balázs 
kommunikációs szakember előadá-
sára került sor. A diákok a rendez-
vény elején egy „útlevelet” kaptak, 
amelyre a standok felkeresésével 
pecsételhettek. A lepecsételt lapok 
sorsoláson vettek részt és az érdek-
lődő és szerencsés diákok ajándék-
csomagot nyertek.

A pályaválasztásban is segít az 
önkormányzat

November 9-én, szerdán köszöntöt-
ték a Gyáli Polgármesteri Hivatal ta-
nácstermében a szociális ágazatban 
dolgozókat, azokat a szakembere-
ket, akik az év minden napján segí-
tik, gondozzák a segítségre szoruló-
kat. Az ő munkájuk elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a társadalom befogadó, 
összetartó és a nehézségekkel küz-
dő emberekkel szolidáris közösség 
legyen. A rendezvényen Pápai Mi-
hály, Gyál város polgármestere, vala-
mint Pallagi Ágnes, a Kertváros Szo-
ciális Központ vezetője köszöntötte a 
megjelenteket.

Pápai Mihály kiemelte, hogy a Kert-
város Szociális Központ munkatár-
sainak az elmúlt másfél évben vég-
zett tevékenysége óriási segítség 
volt a járvány elleni védekezésben. 
Ebben az időszakban kiemelten fon-
tos volt, hogy aki segítséget kért, az 
meg is kapja azt a szakemberektől.

Gyál Város Önkormányzata ajándék-
csomaggal, a „Kertváros” Önkor-

mányzati Társulás pénzjutalommal 
köszönte meg a Kertváros Szociális 
Központ dolgozóinak, azt az áldo-
zatos munkát, amit a város lakóiért 
tesznek.

Az eseményen részt vett Nagy József 
Elek, városunk alpolgármestere is.

A Kertváros Szociális Központot a 
„Kertváros” Önkormányzati Társu-
lásban résztvevő önkormányzatok 
2008. január 1-jén közösen hoz-
ták létre azzal a céllal, hogy a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben, va-
lamint a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló tör-
vényben rögzített szociális ellátá-
si formákat biztosítsa. A Kertváros 
Szociális Központ feladatai közé 
tartozik a házi segítségnyújtás, jel-
zőrendszeres házi segítségnyúj-
tás, szociális étkeztetés, valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás ellátása.

Köszönet áldozatos munkájukért!

A szociális ágazat 
dolgozóit ünnepeltük

30 éves születésnapját ünnepelte 
novemberben a Nyugdíjas Alapít-
ványért Nyugdíjas Egyesület.

Születésnapi összejövetelükön 
meglátogatta az egyesületet 
Nagy József Elek alpolgármes-
ter, aki Gyál Város Önkormányza-
ta nevében polgármesteri díszok-
levelet adott át a helyszínen.

Az alpolgármester elmondta, 
hogy mennyire fontosnak tartja, 
hogy ilyen nagy létszámú közös-
ségek, civil szervezetek működ-
nek a városban, idős korban pedig 
különösen fontos, hogy az egyén 
olyan közösségekre találjon, ahol 
együtt kirándulnak, sportolnak, 
értékes időt töltenek egymással.

30 éves a 
Nyugdíjas 
Alapítványért 
Nyugdíjas 
Egyesület
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Kevesen gondolnák, hogy a lég-
szennyező anyagok kibocsátása 
szempontjából a lakossági eredetű 
szennyezés áll az élen.
Ennek jelentős része az elavult, vagy 
szabálytalanul üzemeltetett lakos-
sági tüzelőberendezések, illetőleg 
a helytelenül megválasztott tüzelő-
anyagok felhasználása következté-
ben kerül a levegőbe.

Szén-monoxid mérgezés

A szén-monoxid tökéletlen égés so-
rán jön létre. A szén-monoxid-mér-
gezés nehezen észrevehető, hiszen 
annak tünetei: rosszullét, szédü-
lés, fejfájás, hányinger és fáradtság 
könnyen összetéveszthetőek egyéb 
betegségek tüneteivel.
Magas szén-monoxid-koncentráció 
esetén ájulás, és néhány percen be-
lül halál is beállhat.

A szén-monoxid veszélyes mennyi-
ségű feldúsulása a lakásban alapve-
tően három okra vezethető vissza:

1. Nem megfelelő a nyílt lánggal 
égő berendezés műszaki kiala-
kítása. (Üzembe helyezés előtt 
mindig SZAKEMBER nézze át!)

2. A nyílt lánggal égő berende-
zés levegő utánpótlása nem biz-
tosított. (Az évszázadokon át 
használt fakeretes nyílászárók 

légrésein az égéshez szüksé-
ges levegő akadálytalanul ára-
molhatott be a lakótérbe. Az 
újonnan beszerelt, jól szigetelő 
nyílászárók légáteresztő képes-
sége minimális, ezért jelentősen 
csökken az épületbe bejutó oxi-
gén mennyisége.)

3. Elmaradt a berendezések kar-
bantartása, tisztítása, vagy 
a kéményseprés. (Kifejezet-
ten javasolt a gázfogyasztó-
berendezéseket évente szak-
emberrel felülvizsgáltatni, ez 
egyébként a berendezések ol-
csóbb üzemeltetéséhez is hoz-
zájárul. A kémények fokozott 
igénybevételnek vannak kité-
ve - korrózió, fagy, dinamikus 
hőterhelés, lerakódások -, emi-
att a keresztmetszetszűkületek 
előbb-utóbb óhatatlanul kiala-
kulhatnak. Ezért elengedhe-
tetlen a kémények rendszeres 
ellenőrzése!)

Hogyan előzheti meg a 
szén-monoxid kialakulását?

• A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, 
vízmelegítő és főzőeszközök te-
lepítését bízzuk szakemberre!

• A nyílt lánggal égő berendezé-
sek a szoba levegőjét használják 
az égés során. Biztosítsuk ezek 
levegő-utánpótlását!

• Évente tisztíttassuk ki és vizs-
gáltassuk felül a nyílt lánggal 
működő eszközöket!

• Tegyük lehetővé, hogy a ké-
ményseprő el tudja végezni az 
időszakos ellenőrzést!

• Az ajtók, ablakok cseréjénél 
ügyeljünk rá, hogy legyen rés-
szellőző az újonnan beépített, 
jól záródó nyílászárókon!

• Az elszívó és a nyílt lánggal égő 
berendezés együttes működése 
is hozzájárulhat a szénmonoxid 
kialakulásához. Ezeket soha ne 
működtessük együtt!

• Az esetek fele a fürdőszobában 
történik, mert azok légtere ál-
talában kicsi, így a vízmelegítő 
gyorsan elhasználja az égéshez 
a szoba levegőjét. A szellőzőrá-
csot soha ne takarjuk le, vagy 
szüntessük meg!

Érdemes megbízható forrásból 
szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.

Kéménytűz

Kéménytűz két okból következhet 
be: ha a korom gyullad meg, vagy ha 
a szuroklerakódás kap lángra.
Előbbi esetben a kéményben lera-
kódott por és a kicsapódott szilárd 
égéstermék gyullad meg. Szurok-
égésről akkor beszélünk, ha a por-
korom és a kén keveredik a kicsapó-
dó vízpárával, majd meggyullad.

Hogyan kerülhetjük el a kémény-
tűz kialakulását? 
A kéménytüzek nagy része az aláb-
bi előzményre vezethető vissza: a 
helytelen tűzrakás és nem megfele-
lő tüzelőanyag használata. Az okok 
között a második a kémény építő-
anyagainak elöregedése, az égés-
termék-elvezető nem megfelelő mű-
szaki állapota.

Fontos, hogy a kéményseprő által 
megállapított kéményhibákat mi-
hamarabb, lehetőleg a fűtési sze-
zont megelőzően, szakemberrel 
javíttassák ki! Életveszélyes hiba 
feltárása esetén semmiképpen ne 

használják a tüzelő-, fűtőberen-
dezést és a kéményt a hiba teljes 
elhárításáig és az új használatba-
vételi engedélyek beszerzéséig!

Mit tehet Ön? Gondolja meg két-
szer is, mit tesz a tűzre! 
Ne kerüljön az égéstérbe rongy, 
gumi, műanyag, színes vagy fényes 
reklámújság, festett, lakkozott fa 
vagy bútorlap, mert ezek elégeté-
sekor több korom rakódik le a ké-
ményben, tönkre teszik a tüzelő-
berendezést. Az elszurkosodott 
korom begyulladását közvetlenül 
kiválthatja, ha hirtelen elégő tüze-
lőanyagot – fenyőfatűlevél, gyalu-
forgács, dióhéj stb. – használunk. 
Az izzó parazsat tartalmazó tűz-
térbe tilos nagy mennyiségű tűzi-
fát betenni, mert nem lehet az eh-
hez szükséges mennyiségű levegőt 
biztosítani, ami elégtelen égés-
hez, rosszabb esetben robbanás-
veszélyhez vezethet. A tökéletlen 
égés során felszabaduló gázok egy 
része nem távozik a kéményen ke-
resztül, így saját otthonunk levegő-
jét is megmérgezzük

• Csak engedélyezett, kifogás-
talan műszaki állapotú tüze-
lő- és fűtőberendezést szabad 
használni.

• Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, 
szalma stb.) üzemelő berende-
zés közelébe éghető anyagot 
nem szabad tenni, a kipattanó 
szikra felfogására fémből ké-
szült és vízzel töltött szerkeze-
tet használjunk. A tüzelőberen-
dezés ajtóit állandóan tartsuk 
csukott állapotban. A berende-
zés tisztítását csak lehűlt álla-
potában végezzük. A hamut és 
a salakot lehetőleg lehűtött álla-
potában ürítsük fémkonténerbe. 
Forró hamut tilos üríteni épület-
ben vagy annak közvetlen köze-
lében, illetve ahol az tüzet okoz-
hat, pl.: száraz aljnövényzet.

• A tüzelő-, fűtőberendezéshez 
csak a gyártó által ajánlott tüze-
lőanyagot szabad használni.

• A szilárd tüzelőanyaggal üzeme-
lésű tüzelő- és fűtőberendezést 
csak szilárd tüzelő- vagy enge-
délyezett begyújtó anyaggal 
gyújtsuk be és üzemeltessük.

Forrás: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tajekoztatok/kornyved
https://www.katasztrofavedelem.hu/388/katasztrofatipusok-teli-veszelyek-a-futesi-eszkozokbiztonsagos-hasznalatanak-szabalyai
https://katasztrofavedelem.hu/329/a-szen-monoxid-mergezes-megelozheto

• A tüzelőanyaggal üzemelő fűtő-
berendezés használatakor győ-
ződjön meg arról, hogy a szellő-
zés megfelelő, így megelőzhető 
a szén-monoxid-mérgezés.

Kéményseprő ügyfélszolgálat 1818 
szám, 9.1-es menü

Biztonságosan készüljünk az 
adventi időszakra!

A legtöbb tüzet a gyertyák és mé-
csesek okozzák. Különösen figyel-
ni kell arra, hogy a kiszáradt adventi 
koszorú nagyon könnyen lángra kap, 
ezért a gyertyát ne a terítőre, hanem 
mindig egy tűzálló alátétre helyezze, 
és az égő gyertyákat soha ne sza-
bad felügyelet nélkül hagyni.

Fontos, hogy a fényfüzéreket meg-
bízható helyről vásároljuk meg. A 
rossz minőségű fényfüzér nemcsak az 
áramütés, hanem a tűz kialakulásának 
lehetőségét is magában hordozza. Ha 
a korábbi években megvásárolt díszt 
vesszük elő, használat előtt mindig el-
lenőrizni kell annak sértetlenségét. Ha 
a vezeték vagy a hosszabbító meg-
tört, eldeformálódott, megolvadt, 
nem szabad többet használni. Éjsza-
kára, vagy a távollétünk idejére min-
dig ki kell húzni a konnektorból.

A kiszáradt karácsonyfára soha ne 
tegyünk gyertyát vagy csillagszó-
rót, mert a kiszáradt fenyő könnyen 
meggyulladhat. A karácsonyfát ér-
demes úgy elhelyezni, hogy leg-
alább másfél méterre legyen a fűtő-
testtől, kandallótól.

Az adventi időszak és az ünnepek 
alatt több időt töltünk a konyhában, 
elég egy kis figyelmetlenség, egy tűz-
helyen felejtett olajjal teli serpenyő, és 
máris megtörténhet a baj. Fontos, ha 
a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha 
ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá pél-
dául fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet.

Érdemes megbízható forrásból füst-
érzékelőt vásárolni. A füstérzékelő-
vel a lakástűz hamarabb észlelhető!

Gere Imre tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető

Tűzvédelmi tanácsok a téli 
időszakra és az ünnepekre

A Gyáli Kertbarát Kör a Gyál Vá-
ros Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete által kiírt pályá-
zatának köszönhetően, a város 
minden óvodájában, iskolájában, 
templomkertjében, valamint az 
uszoda melletti közparkban ős-
honos EMLÉKFÁT ültetett, ame-
lyek a településünk 25 éves városi 
rangjának állítanak emléket. 

A fák nélkülözhetetlen élőlények, 
hiszen tisztítják a vizeket és a leve-
gőt, emellett rengeteg élőlény szá-
mára nyújtanak otthont és mene-
déket, hozzájárulva a flóra és fauna 
sokszínűségének megőrzéséhez. 

De számunkra talán még fonto-
sabb, hogy segítenek hűteni a Föl-
det a globális felmelegedés korsza-
kában. Az egyre forróbb nyarakban 
árnyékot nyújtanak, ráadásul a na-
gyobb zöldfelület javítja a környé-
ken élők közérzetét. A program so-
rán elültetett fajták: a hárs, juhar, 
melyek nagykoronájú honos fajok, 
illetve platán, mely terebélyes ko-
ronájával szintén árnyékot ad és a 
többihez hasonlóan kedvező mik-
roklímát teremt, valamint magas 
pormegkötő képességgel bír.

Köszönet a programban résztve-
vő intézményeknek!

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Emlékfák a gyáli 
intézményeknél



SPORT 2022 JÚLIUS SPORTKÖZÉLET 2022 DECEMBER KÖZÉLET

16

Helyi Érték Gála
a Közházban

Gyáliak, gyáli szervezetek és intézmények mutatták be 
november 26-án szombaton az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár színpadán azokat a helyi érté-
keket, amelyekre méltán lehetünk büszkék, mi, gyáliak.

Gyál ebben az évben várossá avatásának 25. évforduló-
ját ünnepelte, amelynek során számos ismert és nemzet-
közileg is elismert fellépő műsorát láthattuk. 

Ideje volt hát megismerni az itt élő és alkotó embereket is, 
akik tagjai életközösségünknek, és bár lehet ugyan, hogy is-
merősként köszöntjük, ha találkozunk velük a hétköznapi jö-
vés-menés során, de nem is sejtjük, hogy valójában tehet-
séges nótaénekes, népdal énekes, vagy néptáncos az illető.

A Gálán pódiumbeszélgetésre hívták Pápai Mihály pol-
gármestert, aki a könnyed beszélgetés során felidézte az 
elmúlt 30 év számára kedves történéseit. 

Színpadra lépett Dóka Attila is, akinek neve, egyre nö-
vekvő népszerűségének köszönhetően sokaknak isme-
rősen cseng már Gyálon.

A nap folyamán színpadra álltak:
• a Gyáli Tulipán Óvoda csemetéi,
• a Gyáli Tátika Óvoda csemetéi,
• Pápai Mihály polgármester,
• Dóka Attila zenész, előadóművész,
• a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub,
• a Kovács István Pál Dalkör,
• a Cukorbetegek Egyesülete,
• az Őszirózsa Dalkör,
• a Gyáli Ady Endre Általános Iskola,
• a Gyáli Kertbarát Kör.
• a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület.
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Idén nyáron győzelemmel tért 
haza a női serdülő kézilabda 
válogatott az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválról, melyen 
a lányok veretlenül szerezték 
meg az aranyérmet!  
Két gyáli hölgy is a válogatott 
tagja, Menczer Lili és Mészá-
ros Virág. Ezúttal Menczer Li-
lit mutatjuk be.

Lili tősgyökeres gyáli családból szár-
mazik, ide járt óvodába, egy ideig az 
Ady iskolában tanult, majd a belvá-
rosban folytatta az általános iskolát. 
Középiskolai tanulmányait a Telepy 
Károly Gimnáziumban folytatja, az 
akadémiai osztályon, ahol figyelem-
be veszik és támogatják a heti több-
szöri reggeli és délutáni edzéseket.

Kisgyermek korában balettozni kez-
dett, majd versenyszerűen úszott. 
Hat éves korában kezdte el a kézilab-
dát, párhuzamosan a versenyszerű 
úszással. Úgy vélte, hogy a két sport-
ág nem tud hosszútávon egyszerre 
működni, ezért a kézilabda mellett 
tette le a voksát. Az általános isko-

lában első osztályosként kezdett el 
hobbi szinten az iskolai csapatban 
kézizni, majd a Fradiba igazolt. Az-
óta is a zöld sasok színeiben játszik.

Lili családjában eredményes spor-
tolók vannak, édesapja atletizált, 
édesanyja kosárlabdázó és rúdugró 
volt, húga szintén kézilabdázik.

Legnagyobb sikerei:
• Nemzetközi szinten Ifjúsá-

gi Olimpiai Fesztivál első 
helyezés,

• Országos szinten: LIF 
I. első helyezés, ser-
dülővel második 
helyezés.

Nagy vágya, hogy a fel-
nőtt válogatottal kijusson az 
olimpiára, és ott minél előkelőbb he-
lyezést érjen el.

Tanulmányai szempontjából a mar-
keting érdekli, reál beállítottságú, de 
érdekli a kémia, biológia, földrajz is. 
Lili hobbija a fotózás és a festés.

Sok sikert kívánunk!

Ismerjék meg Menczer Lilit!
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Az egyik novemberi hétvé-
gén olyan dolog történt Gyá-
lon, amire eddig még nem 
volt példa: két egymást kö-
vető nap is megtelt a Gyáli 
Sportcsarnok kultúrára éhes 
közönséggel. 

November 18-án pénteken teltházas 
előadás keretében mutatták be a Ni-
kola Tesla életét feldolgozó Végtelen 
energia című kétórás musicalt a Gyáli 
Sportcsarnokban, ezzel pedig, ahogy 
Pápai Mihály polgármester rövid kö-
szöntőjében is elmondta, egy új kor-
szak vette kezdetét Gyálon, hiszen ez 
volt az első alkalom, hogy ilyen so-

kan, több mint 700-an vehettek részt 
egy nagyszabású előadáson. 

A szervezés minőségében egy per-
cig sem kételkedtünk, hiszen a Köz-
ház csapata már sokszor bizonyítot-
ta rátermettségét, és a helyszín is jól 
vizsgázott. A sportcsarnok többszáz 
fős befogadóképességével tehát le-
hetővé válik, hogy a jövőben olyan 
szuperprodukciókat mutassanak be 
városunkban, amelyekre eddig nem 
volt alkalmas helyszín. A várakozá-
sokon felüli érdeklődést figyelembe 
véve egészen biztos, hogy találkoz-
hatunk még eddig nem látott volu-
menű színházi előadásokkal és zenei 
produkciókkal, koncertekkel a Gyáli 
Sportcsarnokban. 

A polgármester a színpadra szólítot-
ta a produkció kreatív ötletgazdáját, 
Vona Tibort, aki beszélt az előadás 
megszületéséről.

A pénteki nap sikere után a szombat 
este is teltházas előadást hozott. Ez-
úttal a Gyöngyhajú lány balladá-
ja című Omega-musicalt láthatta a 
nagyérdemű.

Szombat este is Pápai Mihály pol-
gármester köszöntötte a közönsé-
get, majd levetítették azt a rövid fil-
met, amely településünk várossá 

avatásának 25. évfordulójára készült 
és egy csokorba gyűjtve mutatja be 
a csodát, ami az elmúlt időszakban 
született: Gyál várost.

Gyál idén ünnepli várossá avatásá-
nak 25. évfordulóját, így az egész év 
a jubileum jegyében telt, olyan nagy-
nevű előadókkal, mint a 100 tagú ci-
gányzenekar és Bangó Margit pro-
dukciója is volt pünkösdkor, vagy a 
Tankcsapda koncertje az augusztu-
si utcabálon, de ebben a sorban kell 
említenünk a Nikola Tesla – Végtelen 
energia, és a Gyöngyhajú lány című 
szuperprodukciókat is.

Teltházas előadások a 
sportcsarnokban

A pénteki és szombati telt-
házas előadásokat összesen 

mintegy 1 500-an látták.
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Peremvárosi halászlé

Hozzávalók 4 főre:

• 2,5 kg hal (ponty)
• 5-6 fej közepes vöröshagyma 
• 1,5 dl. vörösbor (száraz)
• 4-4,5 liter víz
• 4 púpozott kanál fűszerpaprika
• 
 
Elkészítés: 

1. A pontyot a pikkelyektől ala-
posan megtisztítjuk, az emész-
tőnyílást „V” alakban kivágjuk, 
majd a hasát óvatosan felnyitjuk, 
a belsőséget eltávolítjuk. 

2. A fejétől a farkáig 5 milliméte-
renként beirdaljuk. 

3. A fejet és a farkát levágjuk, a 
törzset 2,5-3 cm széles patkókra 
vágjuk, majd enyhén lesózzuk.  

4. A vöröshagymát apróra vág-
juk, ledaráljuk vagy péppé 
mixeljük. 

5. Ezek után bográcsba helyez-
zük a besózott halat, hagymát, 
kíméletesen beforgatjuk és egy 
– másfél órát konyharuhával le-
takarva „érni” hagyjuk, hogy a 
só és a hagyma aroma átjárja a 
rostokat. 

6. Ezt követően felöntjük 4-4,5 li-
ter vízzel, feltesszük főni. 

7. Amikor felforrt, vigyázva, hogy 
ki ne fusson, rátesszük a 4 pú-
pozott kanál pirospaprikát. 

8. Halászlét sohasem keverjük fő-
zőkanállal, hanem a bográ-
csot fülénél fogva jobbra-balra 
mozgatjuk!

9. A vörösbort kb. 25 perc főzés 
után beleöntjük. A borban lévő 
csersavak megakadályozzák a 
halhús szétesését. 

10. Forrás közben ízlés szerint után 
sózunk. 

11. A haltejet, ikrát 15 perccel a főzés 
vége előtt tesszük bele. A főzési 
idő kb. 45-50 perc. De ha három 
„karikát” látunk a bogrács szélén, 
akkor tenyerünket a gőz fölé he-
lyezve összezárjuk és ha tapadást 
érzékelünk a halászlé elkészült. 

Tálaláskor a sós vízben kifőzött fog 
kemény gyufatésztára szedjük a le-
vet, a halszeleteket külön tálaljuk.

Jó étvágyat, és Áldott Békés Kará-
csonyt, Boldog Új Esztendőt kíván:

Siklósi Béla, Peremvárosi horgász

Szepi, az ugri-bugri nyuszi gyerek az 
erdőben sétált. Ahogy a fenyveshez 
ért, valami suttogásra lett figyelmes. 
A fenyők összebújva pusmogtak, ész-
re sem vették, hogy közéjük toppant. 
- Halihó, tüskések! Már meg sem lát-
játok a kisebbet?
- Jaj, ne haragudj, de tényleg nem 
vettünk észre, mert mindannyian 
olyan izgatottak vagyunk! 
- Miért vagytok izgatottak?
- Azon vitázunk, hogy melyikünk a 
legszebb. 
- De hiszen mind szépek vagytok!
- Igen, de vajon melyikünket vágják 
ki, viszik el az emberek?
- Ezt nem értem. Miért jó az nektek, 
hogy kivágnak és elvisznek?
 - Jaj, de buta vagy! Még azt sem tu-
dod, hogy akit kivágnak, abból ka-
rácsonyfa lesz?
- Az meg mi a szösz? És mire jó?
- Hogy mire jó? Azt viszik az em-
berek közé, be a házba, házuk leg-
szebb szobájába és akkor csodásan 
feldíszítik.
- Így is szépek vagytok. Nézd csak 
Ezüstke, hogy csillog a hópihe az 
ágadon!
- Az egészen más! Nem érted? A szé-
pek-szépéből igazi karácsonyfa lesz!

Csillogó csodákat aggatnak rá és 
gyertya fénye libben az ágain, ilyen 
csoda csak a szeretet ünnepén 
történik!
- A szeretet ünnepe? Milyen lehet az 
a karácsonyfás ünnep? 

Szepi egészen elszontyolodott és 
elhatározta, ennek utána jár. Ad-
dig kérlelte a borzas verebet, amíg 
az megmutatta az utat az emberek 
felé. Mire odaért, valóban karácsony 
lett. Szepi óvatosan lapult a tuja tö-
vében és onnan leste, hogy mi törté-
nik. Pontosan a feje fölött kigyulladt 
a fény az ablakban és szinte tapinta-
ni lehetett a boldog sürgést- forgást. 
Közelebb húzódott és megpillantot-
ta Ezüstkét. De hogy milyen gyö-
nyörű volt! Minden ága ragyogott, 
mintha az ég összes csillaga alászállt 
volna, hogy csakis őt díszítse.Aztán 
telerakták mindenféle finomsággal. 
Szepi szíve fájdalmasan összeszorult:
- Ó, bárcsak én is ott lehetnék!
Bánatában még a füle is lekonyult 
és egy fényes könnycsepp gurult 
ki szeméből. Úgy elbúsulta magát, 
hogy még az óvatosságról is elfe-
ledkezett. Az ablak üvegéhez nyom-
ta nedves orrocskáját. A legkisebbik 

Szepi karácsonya
Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

gyerek az ablak felé nézett és észre-
vette a szepegő kis nyuszit. 

- Nézzétek, egy nyuszi! Apa hozzuk 
be! Kérem a nyuszikát! 
Szepi először nem értette, hogy mit 
akarnak. Arra eszmélt, hogy ott áll 
Ezüstke alatt és mindenki körülötte 
tolong. Apró kezek nyúltak érte, min-
denki meg akarta simogatni. Nagyon 
jó volt, úgy érezte, hogy ő is részese 
ennek az örömnek. Itt van a csillogó 
szobában, fények ragyognak, minden 
olyan meseszép! Igen ám, csakhogy a 
gyerekek többet akartak egyetlen si-
mogatásnál! Először szalagot kötöttek 
a nyakába, aztán fésülgetni kezdték. 

- Elég, elég, mostmár pihenni szeret-
nék! - kiabálta Szepi. 
De vagy nem hallották, vagy nem 
értettek nyuszi nyelven. Kézről-kéz-
re adták, már a világ is forgott vele. 
Végre az egyik felnőtt megsajnál-
ta. Elengedték és ő riadtan futott 
Ezüstke fényes cipős lábához. Le-
szállt a sötétség és Szepi fájó szívvel 
gondolt otthonára. Ezüstke megér-
tően bólogatott és ágait egészen 
közel lógatta hozzá, hogy legalább 
egy kicsit érezze az erdő illatát.

Akkorát sóhajtott, hogy a díszek csi-
lingelve ütődtek össze. Vagy talán 
nem is a díszek, hanem az a hófehér 
szárnyú angyalka, aki most leszállt az 
ágról és Szepit gyengéden felemelte. 

- Legyél hát ott, ahová a szíved vágyik!
Mire kinyitotta a szemét, már otthon 
is volt. A fényes karácsonyfának híre- 
hamva sem volt, de ott voltak a testvé-
rei és mindenki, akiket szeretett! Nem 
volt fénylő gyertya, de mindenkinek a 
szemében ezer csillag ragyogott. Már 
tudta, hogy ez a szertettől van! Nem 
kell az örömhöz cukor, dobozos aján-
dék, csak a nyuszi ház, csak apa, csak 
a testvérei és anya ölelése, ami álom-
ba ringatja riadt kis Szepikéjét.

A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak 
írta: Karácsonyi Ibolya, író

gyáli mi újság

Volt időm tapasztalni, hogy a Peremvárosi horgásztó horgásztáboros gyerkő-
ceinek a szülőknek, vendégeinknek a bográcsban főzött  halászlé  gyufa tész-
tával  kínálva, sikert aratott. Ünnep várás közben, Adventi hangulatban, szíve-

sen közreadom az ősi „Peremvárosi halászlé” elkészítésének „fortélyát”.
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Hisszük, hogy most van 
a legnagyobb szükség a 
segítségünkre!
A menhelyen élő állatokon kí-
vül sok állat reménytelenül a 
kerítés túloldalán vár segít-
ségre. Az otthontalan és rászo-
ruló családoknál élő állatoknak 
a tél kifejezetten nehéz időszak.  
A tartalmas élelmezés hiányában 
fáznak, egészségük leromlik, va-
cogva kucorognak búvóhelyükön.  

Egyesületünk sok segítséget nyújt 
Gyálon élő nyugdíjasoknak, cica 
kolóniákat etető családoknak, az 
ebtelepen élő gazdira váró ku-
tyusoknak. Védenceink, akik nem 
tölthetik családban a szeretet ün-
nepét, védelmet igényelnek a hi-
deg ellen. Ezt legjobban minőségi 
eledellel és szalmával tudjuk ne-
kik biztosítani. Egyesületünk ha-
vonta 100 kg különböző száraz 
tápot, 36 db 800 g-os minőségi 
kutyakonzervet, 30 kg száraz mi-
nőségi macskaeledelt, 30 db mi-
nőségi macska konzervet és 100 li-
ter macskaalmot használ fel. Ezen 
felül a télen 5 kutyánk szorul szal-
mával melegített kutyaházra. Bol-
ha -és kullancs védekezésre ha-
vonta 60 000 forintot költünk. 
Mindezek mellett a rászoruló és 
gazdátlan állatoknak is biztosí-
tunk adományból beérkezett tá-
pokból és konzervekből. 

Szerezz te is Örömet a rászoruló 
állatoknak, vagy jelezd nekünk, 
ha rászoruló családról van tu-
domásod akinek háziállata van, 
hogy együtt meglephessük egy 
kis ajándékcsomaggal. 

Tárgyi adomány esetén vedd fel ve-
lünk a kapcsolatot a bundasbarat@
gmail.com e-mail címen. 

Anyagi támogatást a következő 
elérhetőségeken tudjuk fogadni:
Kedvezményezett: Bundás Barát 
Állatvédő Egyesület
Közlemény: „Karácsony”
Takarékbank: 
65100118-11392792-00000000

Paypal: bundasbarat@gmail.com

érinti a kutya testét, amely bizton-
ságérzetet ad neki, megnyugtatja. 
Sokat segít, ha egyszerűen been-
gedjük kedvencünket az előszobába 
és hallhatja hangunkat, vagy épp el-
tereli figyelmét a tv-rádió hangja, ha 
erre nincs lehetőség, keressünk neki 
egy zárt helyet a házon kívül.

Amennyiben Ön gyáli lakos, megtör-
tént a baj, kutyája, cicája elveszett 
vagy rosszul van, úgy érzi segítségre 
van szüksége, forduljon bizalommal 
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egye-
sülethez, lehetőségeinkhez mérten 
segítünk kedvence gyógyulásában, 
megnyugtatásában, megtalálásában.

December 31-én egyesületünk 18:00 
órától éjfél után, éjjel 1:00 óráig tart 
ügyeletet, majd január 1-jén hajnal 
6:00 órától. Telefonos elérhetőség: 
06-70/205-6552 ha nem tudjuk fel-
venni, kérjük, hagyjon üzenetet. 

Éjjel-nappali állatkorház: 1135 Bu-
dapest Lehel u. 43. 
Hosszabb nyitva tartással áll ren-
delkezésre a Csipet Csapat  Állat-
gyógyászati Központ, 1183 Ráday 
Gedeon utca 67. és a Supervet Ál-
latkórház 1205 Budapest Nyáry Pál 
u. 72., akik akár mentőautóval is se-
gíteni tudják a sérül állat szállítását. 

Nem megfelelő állattartási kö-
rülmények bejelentése: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal.                     
Telefon: 06-29/540-951, 
E-mail: jegyzo@gyal.hu

Gyepmester elérhetősége: 
06-70/334-6094 
(Hétfőtől – Péntekig 8.00- 
15.30) Ügyeleti időszak vész-
helyzet esetén: minden nap 
8:00-20:00 óráig. 

Gyáli gyepmesteri telepen elhe-
lyezett kutyák örökbefogadási 
lehetősége: Gyál Városfejleszté-
si és Városüzemeltetési Nonpro-
fit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 06-
29/340-134, weboldal: www.
varosuzemeltetes-gyal.hu/egyeb-
szolgaltatasok/gazdikereso ).

Szegény körülmények között 
élő, háziállatot tartó családok 
segítése: Bundás Barát Állatvé-
dő Egyesület Gyál, telefon: 06-
70/205-6552. Hétköznap 16:30 
után, hétvégén 9-19 óráig. 

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő 

Egyesület Gyál elnöke

Állatvédelmi Szilveszteri Ügyelet
Ami nekünk embereknek, az év utol-
só napján az ünneplést és vidámsá-
got jelenti, sok állat számára a szo-
rongást, félelmet és sokszor a halált 
hordozza magában. A hangos zajtól 
való félelem a hiedelmekkel ellentét-
ben nem nevelés kérdése. Sok állat, 
akik borzalmas körülmények között 
születtek, vagy valamilyen trauma 
érte őket, összerezzenek a hangos 
zajokra, félelmet és pánikot keltenek 
bennük, és van olyan állat, aki egy-
szerűen vele született adottságai-
ból kifolyólag nem tudja megszok-
ni a hirtelen hangos zajt. Évente, a 
szilveszteri ünnepek alatt több ezer 
állat tűnik el vagy hal meg. Bizton-
ságot ezeknek az állatoknak csakis 
felelős gazdájuk adhat. 

Több megoldás létezik, mint példá-
ul gyógyszeres, gyógynövényes és 
különböző házi praktikák, viszont 
minden állat más személyiség, így 
nincs olyan megoldás, ami minden 
állatra ugyanolyan hatással lenne. 
A gyógyszeres megoldást minden-
képp állatorvosunkkal kell egyeztet-
ni, de vannak olyan gyógyhatású ké-
szítmények, melyeket állatpatikában 
vény nélkül megvásárolhatunk. Egy 
önkétesünk a nyugicsomóra eskü-
szik, amikor kutyáján olyan speciális 
kötést alkalmaz, ami olyan pontokon 

A nagy kiterjedésű gaz és avar tüzek 
felszámolása olyan tűzoltói igénybe-
tételt jelent, mely más helyszínen tör-
ténő, akár emberi életet is veszélyez-
tető káreseménytől vonja el az erőket.

Mint az élet számos területén, a tü-
zek megelőzése terén is fontos az 
előre gondolkodás, és a szükséges 
megelőző intézkedések megtétele.

A kül- vagy belterületen lévő nagy, 
egybefüggő – de akár több helyrajzi 
számmal rendelkező – mezőgazda-
sági, vagy művelési ágból kivont, il-
letve egyéb terület vonatkozásában 
fontos az alábbiak betartása, év-
szaktól függetlenül:

• a kül-és belterületen fekvő ter-
mőföldet a közhiteles ingat-
lan- nyilvántartásban szerep-
lő művelési ágnak megfelelően 
szükséges tartani,

• a szántó, rét, legelő, gyümöl-
csös, nádas, fásított terület, 
erdő, stb területek gondozott 
vegetációval rendelkezzenek,

• amennyiben szükséges a művelé-
si ág változtatását kérvényezzék,

• a termőföld vagy annak egy ré-
szének más célú hasznosítása 
eseténben az engedélyeztetés 
lefolytatása,

• már az év első két hónapjában a 
száraz vegetáció kaszálása, ter-
mőföld rendbetétele történjen 
meg, mivel ha gondozatlan, ak-
kor potenciális veszélyt hordoz 
száraz, aszályos időben a tűz-
esetek helyszínéül.

Betakarítási munkák során – a kalá-
szos termény betakarítását a közút 
és a vasútvonal mentén kell először 

elvégezni, és a learatott kalászos 
terményt, szalmát a vasútállomás-
tól legalább 100 méter távolságon 
belül el kell távolítani, és legalább 
3 méter széles védősávot kell kiala-
kítani szántással vagy tárcsázással. 
A mezőn összerakott szálastakar-
mány-, szalma-, rostnövény-kazlak 
körül legalább 3 méter széles vé-
dősávot kell kialakítani.

A mezőn összerakott kazal, va-
lamint a szérű és rostnövénytá-
roló elhelyezésénél a vonatkozó 
jogszabálynak megfelelően a tűztá-
volságot be kell tartani.

Az üzemelő erő- és munkagép ke-
zelője a munkavégzés megkezdé-
se előtt és annak befejezése után 
közvetlenül és munkavégzést meg-
szakító szünetekben köteles a ki-
pufogó-vezeték és szikratörő mű-
szaki állapotát felülvizsgálni és a 
rárakódott éghető anyagtól szük-
ség esetén megtisztítani. Az erő- 
és munkagépen, gépjárművön 
olyan karbantartás, javítás, amely 
nyílt láng használatával jár, vagy 
üzemanyag elfolyásával járhat, be-
takarítással érintett területen és a 
rostnövénytároló területén nem vé-
gezhető. A kazalozást végző erő-
gép a kazlat csak olyan távolság-
ra közelítheti meg, hogy az erőgép 
égésterméke vagy annak elvezető 
csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
A kazalozásban részt vevő erőgé-
pet a ráhullott szalmától, szénától 
rendszeresen, de legalább naponta 
meg kell tisztítani.”

Tábory-Kovács Henrietta tű. 
alezredes

hatósági osztályvezető

Szabadtéri tüzek 
megelőzése
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint novemberben 
5 haláleset és 11 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

11.05:
- Juhász Attila és Kiss Szabina (Juhász-Kiss Szabina)

11.19: 
- Révész Dániel és Moharos Szilvia (Révészné Moharos Szilvia)

- Vadász Richárd György és Hegedűs Adrienn
- Wisnaha Kadawarage Ashan Suranjith és Borsányi Beatrix 

(Wisnaha Kadawarage Beatrix)

11.26:
- Nagy Farkas és Kis Dézi Rebeka

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
31 650 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

ANYAKÖNYVDECEMBER

Boldog Születésnapot!
Többéves hagyomány, hogy a 90., 95., 100., 105. életévü-
ket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel rendelkező ma-
gyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszön-
tésben részesíti.

Dr. Kovács Sándor Imrénét 90. születésnapján köszön-
tötte a város nevében Nagy József Elek alpolgármester 
a Gyáli Élet Program keretében.

Edit néni tősgyökeres gyáli, városunk első gyógyszeré-
sze.  Édesapja a település első tanítója, Kisgyörgy Aladár.

Az ünnepelt hobbija korábban a kaktuszgyűjtés volt,  
3 000 növényt is nevelgetett egyszerre. 

Elmondása szerint mindig is imádott olvasni, szavalni, 
zongorázni, ezek a tevékenységek ma is a mindennap-
jainak részei.

Isten éltesse sokáig!

SZÍVmelengető

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.

Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Telefonszám: 06-29/340-513 

Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református  
Templom

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal:  

kedd - péntek 16.00-18.00

Dec. 24. 17.00 Ünnepnyitó istentisztelet
Dec. 25. 8.00 és 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Dec. 26. 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Dec. 31. 18.00 Óévi hálaadó istentisztelet

Jan. 1. 10.00 Újévi ünnepi istentisztelet úrvacsorával

  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-29/340-531 

Web: www.gyaliref.hu

A karácsony ünnepnek vannak vissza-
térő, sokak számára jól ismert alakjai. 
Ilyenek a pásztorok, de ilyenek a Jézus 
jászlát felkereső, és neki gazdag aján-
dékokat hozó napkeleti bölcsek is, aki-
ket a hagyomány „háromkirályok”-nak 
nevez. Hogy hárman voltak-e valójá-
ban nem tudjuk. Tudunk viszont róluk 
nagyon sok minden mást.

Tudjuk például azt, hogy milyen okból 
és milyen céllal jöttek. Ezt ők maguk 
mondják el, Máté evangéliuma szerint:

„Hol van a zsidók királya, aki most 
született? Mert láttuk az ő csilla-
gát, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 
(Máté ev. 2:2)

Az első amiért keresik Jézust: „Mert 
láttuk az ő csillagát”. Hogy ezek 
a több ezer kilométer távolság-
ra élő bölcsek pontosan mit láttak 

az égen, azt nem tudjuk. De valami 
olyan üzenetet értettek meg, amely 
alapján egy érintést éltek át a ma-
gasságból. Ez a felülről jövő érin-
tés olyan erőteljes volt, hogy eldön-
tötték, útra kelnek a távoli Júdeába, 
hogy megkeressék azt az újszülöt-
tet, akinek születése az egész világ 
történelmére hatással lesz.

A másik amiért keresik Jézust: „hogy 
imádjuk őt”. Az a fajta imádás az 
ókori ember gondolkodása szerint 
az isteni királyokat, vagy az istene-
ket; a mi hitvallásunk szerint egye-
dül Istent illeti meg. Azt sem tudjuk, 
hogy ezeknek a keleti embereknek 
milyen volt a képe Istenről, de Isten-
nek kijáró hódolatban részesítették 
az újszülöttet, akár tudatosan, akár 
tudattalanul afelől, hogy benne va-
lóban az egyetlen igaz Isten lett em-
berré. Ez a karácsonyi történet.

Evangélikus 
egyházközség

A gyáli evangélikusok a Vecsé-
si Evangélikus Egyházközség-

hez tartoznak. Gyálon a református 
templomban a hónap első és har-
madik 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

Ahogy olvassuk az evangéliumot ott 
motoszkálhat bennünk ez a kérdés: 
ahogy évről évre megünnepeljük a ka-
rácsonyt megismétlődhet-e velünk is 
ez a régi karácsonyi történet? Vajon 
ilyen távolságból el lehet jutni Jézushoz 
a Betlehemben született királyhoz?

Azt a nagy távolságot mi magunk is 
megtehetjük, amit ezek a keleti böl-
csek. Az ő távolságuk sem csak fizi-
kai volt, hanem lelki is. Egy távoli Is-
ten nélküli világból érkeztek meg az 
élő Istenhez. Az a nagy út, amit meg-
tettek abból a vágyból is fakadt, hogy 
az addig megszokott, ami viszont 
nem tudta csillapítani lelkük szomjú-
ságát és nyugtalanságát szűnjön meg 
és vegye át helyét a békesség. Ez a 
távolság valóban bennünk van, de ha 
figyelünk a felülről való érintésre, egy-
szer csak elkezd vonzani olyan erővel, 
hogy azt keressük hol található meg 
az a szeretet, amely Istenből árad.  
Ez az, amit Jézusnál találhatunk meg. 
És ha megtaláltuk imádni fogjuk őt. 

Velünk is megtörténik a karácsonyi 
történet: megérint Isten a magas-
ságból és elmegyünk, hogy imádjuk 
őt. Leküzdve előítéleteket, leküzd-
ve tartózkodást, szorongást és fé-
lelmet, leküzdve minden távolságot. 
Áldott karácsonyt kívánok minden 
kedves olvasónak!

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Messziről jött emberek

25www.gyal.hu
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Főhősünk 18 éve Debreczeni Alex 
néven született erre a világra. Kez-
detben nem különbözött más ha-
sonló korú társától, de ahogy múlt 
az idő, üresen maradtak a kipipá-
landó rubrikák a babamustrákon. 
Lassult a fejlődés, furcsán reagált 
az ingerekre, egyszóval hozta az 
autizmus tipikus tüneteit. Nagyon 
szomorú időszakot éltünk meg ak-

kor család szinten is. Intézményi el-
utasítások, hosszú várólisták, nehe-
zített ismerkedés a gyermekünk és 
a szülei között.

De az empátiának, a szerencsénknek 
és azoknak a csodás pedagógusok-
nak és szakembereknek köszönhe-
tően, Ali minden nap megörvendez-
tet minket azzal a csodával…ami Ő!

Mentés másként

Mivel lakóhelyünkhez közel nem 
találtunk intézményt, aki vállal-
ta volna egy autista kisfiú oktatá-
sát, az óvodát és az általános is-
kolát a XX. kerületi Benedek Elek 
EGYMI-ben járta, ahol a csodála-
tos óvoda- és iskola pedagógusok 
hittek benne, így segítve a csalá-
dunk életét is. Tőlük kapta az ala-
pokat, a közösség támogatását 
és nem utolsó sorban a sportot!  

A  BVSC Laky Károly Uszodában 
való úszás, majd a karate élménye, 
(amit köszönhetünk az I-Karate Glo-
bal technikájának, de elsősorban 
Halász Attilának) segített Alinak, 
hogy teljes, büszke és kiegyensúlyo-
zott emberré válhasson.

Miután befejezte általános iskolai 
tanulmányait, a XVIII. kerületi SOFI 
Óvoda, Általános Iskola, Szakisko-
la, Készségfejlesztő Iskola és Egymi 
vette szárnyai alá a most már kész 
fiatalembert.

A szakiskola tette számára lehe-
tővé, hogy megismerkedhessen 
a Judoval (Pestlőrinc Kassa SE-
Juhász Dániel).

Minden sportág megmérettetésein 
jól szerepel és érmekkel tér haza!

Mielőtt meggondolatlanul legyinte-
nénk, hogy ezek csak sérült gyerme-
kek „nem igazi” elismerései, gondol-
junk bele…

Az a kisfiú, aki rettegve szorítja a 
fülét a hangos vízhangtól, beugrik 
a medencébe, és végig csinálja az 
edzést, hogy versenyezhessen.
Az a srác, aki nem tud szándékkal 
bántani, a mestere tiszteletéből sa-
játítja el a formációkat, hogy ver-
senyre nevezhessen.

Mindezt azért, hogy felmehessen a 
dobogóra, hogy a nyakába akaszt-
hassák az érmert, hogy elismerjék!
Kifejezhetetlenül boldog és büszke 
szüleit pedig csak annyival rázza le: 
„megcsináltam! ”

Isten éltessen Alex!

Kelemen-Makai Edit

Hogy miért neveztem el irományom épp így? Mert több 
mint 10 évvel ezelőtt, részt vettem egy autizmussal fog-

lalkozó konferencián, amely ezt a címet kapta. 
Itt döntöttem el, hogy az autizmus nem változik, de én 

megtehetem. Úgyhogy minden átkerült a „büntetés map-
pából” a „küldetés mappába”. Na de ez nem rólam szól…
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Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó 
építőanyagok értékesítése 
és szállítása, akár 1m3-től!

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)

-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,

0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)

-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

HIRDETÉS 2022 HIRDETÉSDECEMBER
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

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

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

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

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

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

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

Takarítást vállalok családi háznál. Pontosság, rugalmas-
ság, megbízhatóság. Telefon: 06-30/769-6283.

TELJESKÖRŰ villanyszerelést és tisztasági festést válla-
lok rövid határidővel. Telefon: 06-70/515-6114.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, villanyszerelő, parkettás mun-
kát vállalunk. Telefon: 06-20/324-6186

Apróhirdetés

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

A kiemelkedő szaktudás a kellemes, családias és hozzáértő 
kiszolgálással párosul! Várjuk szeretettel!

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.
Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

intézményvezetői munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozott idejű munkaviszony 5 évre.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:  
2023. július 15. napjától 2028. július 14. napjáig,  

(új munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő 
kikötésével).

A munkavégzés helye:  
2360 Gyál, Körösi út 118-120.

Az állás betöltésének kezdő napja: 2023. július 15.
A pályázat benyújtásának határideje:  

2023. január 19.
A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.
hu/kozerdeku/allasajanlatok/ link alatt érhető el. 




