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

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 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 úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztő: 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. 

ÉletProgramHivatalKözérdekű Fejlesztés FejlesztésKözéletInterjú Gyereksarok SportKörnyezetünk Interjú OktatásKözbiztonság Anyakönyv

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

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Aug. 23 - Aug. 29-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Aug. 30 - Szept. 5-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Szept. 6 - Szept. 12-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Szept. 13 - Szept. 19-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Szept. 20 - Szept. 26-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 

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

ÉletProgram Oktatás
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Június 30-án, szerdán az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban tartott Semmelweis-napi ünnepségen 
a város egészségügyi és szociális területen dolgozó szak-
embereit köszöntötte Gyál Város Önkormányzata. 
 
A rendezvényen Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke mondott be-
szédet, amelyben megköszönte mindazt az áldozatos és 
kitartó munkát, amit a vírushelyzetben tanúsítottak orvo-
saink és az egészségügyben dolgozók.

Az eseményen adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat. 
Idén Zsólyomi Erzsébet, a Kertváros Szociális Központ 
szakmai vezetője részesült az elismerésben. A díjat Pá-
pai Mihály polgármester és Nagy Gyöngyi adta át.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott ren-
deletet a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról.  
A településünk egykori főorvosának emlékét őrző kitün-
tetés annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki a gyáli egészségügyi, valamint a szo-
ciális ellátás területen kiemelkedő érdemeket szerzett, az 
egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő 
munkát végzett.

A rendezvényen részt vett Nagy József Elek alpolgár-
mester, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, vá-
rosunk díszpolgára, dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Városi 
Egészségügyi Központ intézményvezetője, dr. Molnár 
Andor a VEK nyugalmazott intézményvezetője, dr. Kö-

A díjazott 1989-ben szociális 
gondozónőként kezdte pálya-
futását, majd pedig áldozatos 
és kitartó munkájával 2009-
ben elnyerte vezetői kinevezé-
sét. Mindennapjai során igyekszik teljes mértékben 
kielégíteni Gyál város és a kistérség lakóinak szük-
ségleteit, mint például ápolás, gondozás, bevásár-
lás, étkeztetés.

Munkája mellett folyamatosan igyekszik tágítani 
szakmai tudását. Folyamatosan képezi magát ezzel 
emelve az ellátás színvonalát, valamint támogatja a 
gondozónők munkavégzését. Szakmai továbbkép-
zései között szerepel a gerontológia, a „szellemileg 
leépült idősekkel való törődés” elnevezésű képzés, 
valamint az alapszintű újraélesztés és félautoma-
ta defibrillátor használata, amely elengedhetetlen 
a jelzőrendszeres segítségnyújtás során biztosított 
ellátáshoz.

A díjazott egy végtelenül alázatos és nagy munka-
bírású személy, aki képes a végsőkig elmenni, ha 
egy bajba jutott rászorult személy megsegítéséről 
van szó, hiszen számára ez a munka nem egy köte-
lezően ellátandó feladat, számára ez hivatás.

Munkája során napi szinten irányítja a szociális gondo-
zókat, akik az idős személyek gondozását és ápolását 
látják el Gyál Városban és a Kistérségben, koordinálja 
a Szociális étkeztetés területén dolgozó gépjárműve-
zetőket és asszisztenst, ellátja a Jelzőrendszeres Házi 
Segítségnyújtást, valamint szakmai támogatást nyújt 
a Gyáli Idősek Klubjában dolgozók részére is.

A Semmelweis-napi ünnepségen adták 
át az idei Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat

Zsólyomi Erzsébet 
laudációja

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt Szent 
István ünnepe és a keresztény magyar államalapítás alkalmából 2021. 
augusztus 20. (péntek) 10 órakor kezdődő városi ünnepségünkre.
Helyszín: Gyál, Szent István tér (Esőhelyszín: közösségi ház)

Program:
10.00: Szentmise a Gyáli Katolikus Templomban
11.00: Városi ünnepség a Szent István téren
• Ünnepi beszédet mond Pápai Mihály polgármester
• Kiváló Gyáli Sportolói Díjak átadása
• Kenyérszentelés

Az ünnepi műsor közreműködői: Kovalik Ágnes (vers, próza), 
Gyál Városi Fúvószenekar, Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyütes

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó

kény Zoltán, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szakrende-
lők vezetéséért felelős orvosigazgató helyettese.

Az ünnepségen közreműködött Mózes Tamara 
zongorista-énekes.

Gyál Város Önkormányzata Semmelweis nap alkalmából 
a Városi Egészségügyi Központ összes dolgozóját, házi-
orvosokat, asszisztenseket, a Bóbita Bölcsőde dolgozóit, 
a 3 gyáli gyógyszertár dolgozóit és a Gyáli Idősek Klubja 
munkatársait is ajándékcsomaggal köszöntötte.
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Közérdekű Fejlesztés ÉletProgram Sport AnyakönyvInterjú OktatásFejlesztés Hivatal

Tavaly augusztus utolsó hetében kezdődtek meg a mun-
kálatok a Gyál vasútállomás melletti területen. A projekt, 
– melynek során megszépült az állomás környezete, P+R 
parkolót, kerékpártárolót alakítottak ki a vasút mindkét 
oldalán, parkosítottak, fákat ültettek, zöld felületeket hoz-
tak létre, ahova padokat is kihelyeztek, napelemes kan-
delábereket és ivókutat is telepítettek, – a kissé hosszú-
ra nyúlt tél és a bezártság hónapjai alatt szépen lassan 
befejeződött.

A megújult tér átadó ünnepségét 2021. július 13-án tar-
tották, ahol beszédet mondott, majd a nemzeti színű sza-
lag átvágásával hivatalosan is átadta a város legújabb fej-
lesztését dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Nyiszter 
Tamás Antal, a MÁV-csoport beruházási vezérigazgató- 
helyettese és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.  
Az ünnepségen közreműködött a Gyáli Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára és növendékei.

A vasútállomás korszerűsítéséhez a vasúttársaság is hoz-
zájárult, hiszen új utasbeállókat telepített a peronokon. 
A MÁV az utaskomfort színvonalának növelése érdeké-
ben – elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglome-
rációjában lévő – utasbeálló nélküli megállóhelyekre, illet-
ve a rossz műszaki állapotú utasbeállók helyére korszerű, 
a mai kor igényeinek megfelelő, modern megjelenésű, 
várakozásra alkalmas építmény fejlesztéséről döntött. 
Az új utasbeállókat világítással, jó minőségű padokkal, 
utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel lát-

ták el. A korszerű utasbeálló kifejlesztésével, kialakításá-
val és felszereltségével a vasúttársaság célja, hogy von-
zóbbá tegye az elővárosi közlekedést az utasok számára. 
Az utazóközönség további kényelmét szolgálják majd az 
egyes utasbeállókba telepített jegykiadó automaták is.

A Kőrösi utat az állomás épületével összekötő földút 
2020. szeptember elején került hivatalosan is a város tu-
lajdonába, így megépülhetett a szilárd burkolatú út, ami 
mellett járda is helyet kapott.

A projekt mintegy 166,2 millió forintból valósult meg, me-
lyet Gyál Város Önkormányzata finanszírozott. A munka-
végzés a vasúti közlekedésben nem okozott fennakadást.

Ugyan külön projektnek kell tekinteni, de a vasútállomás 
környezetének csinosítása céljából készült el az a beru-
házás is, melynek során gyalogosjárda épült a Vasút utca 
Kisfaludy utcától az állomásig tartó szakaszán. A járda-
építés a város saját finanszírozásából valósult meg, mint-
egy 15 millió forint értékben.

Az átadó ünnepségen részt vett Gyimesi István nyugal-
mazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik Jó-
zsefné városunk díszpolgára, a környező települések 
polgármesterei, valamint a kivitelező Vitép ’95 Kft. kép-
viseletében Vigh Tibor ügyvezető, illetve a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. képviseleté-
ben Zsigovits Gábor ügyvezető.

Átadták Gyál vasútállomás 
felújított környezetét

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás Közélet
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Közérdekű Fejlesztés ÉletProgramHivatalFejlesztés Sport AnyakönyvInterjú OktatásKözélet

Az Egészséges Budapest Program keretében négy in-
gatlannal kapcsolatos fejlesztés került tervezésre és 
ezen felül történik a kórház mindhárom telephelyén a 
„Fertőtlenítő célú” felújítási program keretében az épü-
letek egészségügyi ellátási területeinek építészeti felújí-
tása. Ennek a programnak a keretében került sor a köz-
ponti telephelyen a „H” épület VII. emeletén az Urológiai 
Osztály felújítására, melynek összege meghaladta az 
550 millió forintot (nettó 438 millió + ÁFA). A felújított 
terület nagysága összesen 750 m2.

„Nagy erőkkel folyik a magyar egészségügy fejlesztése, 
hogy a kor színvonalának megfelelő állapotban kezdhes-
sen működni a világjárvány végével” – mondta Prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az átadó 
ünnepségen.

A koronavírus-járvány minden erőforrást, figyelmet lekö-
tött az utolsó egy évben, de mindezek mögött megkez-
dődött a magyar egészségügy teljes átalakítása, a kor-

mány nagy erőkkel támogatja a magyar egészségügy 
fejlesztését, az infrastruktúra javítását, az eszközök, mű-
szerek beszerzését.

A fejlesztések célja, hogy a magyar egészségügy a kor 
színvonalának megfelelő állapotban kezdhessen működni 
a világjárvány végével. Felidézte: az utóbbi tíz évben 500 
milliárd forintból újult meg a vidéki ellátórendszer, most 
750 milliárd forintból a központi régió fejlesztése zajlik.
Úgy fogalmazott, az infrastruktúra fejlesztése a magyar 
orvostudomány elmúlt kétszáz évben felhalmozott szak-
mai tudásával együttesen „a jövőt jelenti” – mondta Prof. 
dr. Kásler Miklós.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: „Széles 
társadalmi összefogásra és őszinteségre van szükség a 
gyógyításhoz, ez tette lehetővé a koronavírus-járvány le-
küzdését is. 2010 előtt az akkori kormány megszüntetett 
négy budapesti kórházat, pénzt vett el az orvosoktól, fi-

Átadták a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház felújított urológiai osztályát

zetőssé akarták tenni az egészségügyet és nem voltak 
fejlesztések sem.

A Fidesz-KDNP kormánya ezzel szakított 2010-ben, eu-
rópai uniós forrásból fejlesztették a vidéki egészségügyi 
intézményeket, és amikor az ország gazdasági állapota 
azt lehetővé tette, 750 milliárd forintos egészségügyi fej-
lesztés indult a központi régióban is, ennek része a mos-
tani felújítás is.”

Dr. Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigaz-
gatója elmondta: „A megújított urológiai osztály minden 
elemében megfelel a legkorszerűbb elvárosoknak, a leg-
modernebb technológiai vívmányok szolgálják a kórház 
betegeinek és dolgozóinak igényeit. Az osztály megúju-
lása hatalmas fejlődést, óriási előrehaladást jelent a min-
dennapi ápolási, gyógyulási folyamatok színvonalában.”

A főigazgató megköszönte a kormány támogatását és 
emlékeztetett arra, hogy a 400 ezer ember ellátásá-
ért felelős kórházban folyamatos a fejlesztés, a korsze-
rű technológiák bevezetése: jelenleg is folyik a tető- és 
homlokzatszigetelés, a nyílászárók cseréje, az Országos 
Onkológiai Intézettel együtt pedig robotsebészeti tech-
nológiát vezetnek be.

Prof. Dr. Tenke Péter, az urológiai osztály osztályveze-
tő főorvosa elmondta: „Folyamatosan új technológiá-
kat vezetnek be, és mára a heredaganatok egyik sebé-
szi centrumává vált a nemzetközi hírű urológiai osztály, 

amelyhez 44 ágy és 22 orvos tartozik. Több mint egy-
millió ember ellátásáért felelnek, évente négyezer fek-
vőbeteget fogadnak, 3800 műtétet végeznek és tízezer 
járóbeteget látnak el.”

Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere is.

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás



8 gyáli mi újság www.gyal.hu 9

Közérdekű Fejlesztés ÉletProgramHivatalFejlesztés Sport AnyakönyvInterjú OktatásKözélet

2020. februárjában alkotta meg a képviselő-testü-
let a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásá-
ról szóló 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét, 
mely értelmében a rendelet hatályba lépését köve-
tően össze kell hívni a kerekasztalt. Ez sajnálatos mó-
don a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet, és 
járványügyi készültség időszakában elmaradt.

A rendelet értelmében a kerekasztal legfontosabb 
feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepcióban meghatározott feladatok megvalósítá-
sának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérése, illetve a koncepció kétévenkénti felülvizs-
gálata érdekében előzetes vélemények kifejtése.

A törvény értelmében a legalább kétezer lakosú te-
lepülési önkormányzat a településen élő szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó szolgál-
tatási feladatok meghatározása érdekében szol-
gáltatástervezési koncepciót készít. A koncepció 
2020 november elején elkészült, azt a veszélyhely-
zetre való tekintettel Pápai Mihály polgármester 
fogadta el a képviselő-testület tagjai véleményé-
nek kikérését követően a 118/2020. (XI.26.) számú 
határozatával.

Tekintettel arra, hogy a koncepcióban leírt ellátások 
egy részét a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által 
fenntartott Kertváros Szociális Központ nyújtja, ma-
gát a koncepciót a társult települések önkormányza-
tai is megismerték, és szintén a veszélyhelyzetre való 

tekintettel a társulás nevében, annak elnöke 5/2020. 
(XII.01.) számú határozatával elfogadta azt.

A Nagy József Elek, városunk alpolgármestere el-
nöksége alatt létrejött kerekasztal legfontosabb 
feladata tehát a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció végrehajtásának figyelemmel kísérése, 
tartalmának megismerése, elfogadása.

A 2021. június 29-én megtartott fórumon a meg-
hívott intézményvezetők, civil szervezetek vezetői, 
helyi szociális intézmények dolgozói megismerhet-
ték a koncepció lényeges tartalmi elemeit, melyet 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának 
vezetője, Berta-Tóth Beáta ismertetett.

Ezt követően Dócziné Pallagi Ágnes, a Kertváros 
Szociális Központ vezetője bemutatta a központ 
által nyújtott szociális alapszolgáltatásokat a múlt 
évi tevékenység tükrében, majd Pap Krisztina al-
jegyző asszony beszélt az ellátórendszer finanszí-
rozásának kereteiről.

Ahogy a fórumon elhangzott előadásokból is ki-
derült, Gyál Város Önkormányzata a törvény ál-
tal meghatározott feladatokon túl is teljesíti köte-
lezettségeit a szociálisan rászorulók segítésében, 
folyamatosan nő az ilyen jellegű tevékenységre 
szánt összeg, illetve a szolgáltatási körök bővülése 
is megfigyelhető, erre példa a tervezett idősek ott-
hona megépítése is.

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
keretében gyűltek össze a 

szakemberek

Gyál Város Önkormányzata saját forrásból finan-
szírozza a Kolozsvári utca (Iglói utcától a Bajcsy-
Zsilinszky utcáig tartó szakasz) felújítását, amely 
közel 120 millió forintból valósul meg.

A beruházás a terület előkészítésével kezdődött a 
július 12-ei héten, majd a közvilágítási oldalon el-
kezdődött a járda- és szikkasztóárkok felújítása, 
ezt követően a másik oldali járdák és árkok követ-
keznek, végül előre láthatóan október környékén 
az útburkolat felújítása is megtörténik.

Az útburkolat felújítása az utca időszakos lezárá-
sával jár majd, és a rajta közlekedő menetrend sze-
rinti autóbusz is módosított útvonalon közlekedik 
majd egy rövid ideig, de a részletekről időben tá-
jékoztatjuk majd a lakosságot. A munkálatok mind-
összesen 4 hónapig tartanak majd, a kivitelezést a 
Vitép ’95 Kft. végzi.

Gyál Város Önkormányzata lakossági fórumot tartott 2021. 
július 5-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tárban, a Wesselényi utca forgalomcsillapítása tárgyában.

A fórumra a Wesselényi utcai lakosok és a környező ut-
cák lakói postai úton kaptak meghívást.

Az eseményen a TANDEM Mérnökiroda Kft. szakem-
berei három lehetséges forgalomcsillapítási lehetősé-
get ismertettek a jelenlévőkkel, akik ezeket megismerve 
szavazással dönthettek arról, hogy melyik megoldás leg-
inkább elfogadható számukra.

A jelenlévőknek természetesen lehetőségük volt kérdé-
seket feltenni a szakembereknek, illetve véleményezhet-
ték és további javaslatokkal láthatták el a tervezőket.

A fórum végül azzal zárult, hogy a megszavazott forga-
lomcsillapítási módszert a mérnökiroda átdolgozza a la-
kók által tett javaslatok és észrevételek szerint, és az így 
elkészült tervet egy újabb lakossági fórum alkalmával is-
merhetik meg a lakosok.

A fórumon részt vett Pápai Mihály polgármester, Nagy 
József Elek alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes fő-
jegyző, illetve a Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes 
munkatársai.

Útfelújítás a Kolozsvári utcában

Lakossági fórumot tartottak a 
Wesselényi utca forgalomcsillapításáról

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás
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A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állan-
dó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató.

A képviselő-testület tovább bővítette a támogatás-
ra jogosultak körét azáltal, hogy idén már pályázhat 
az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézmény-
nyel áll jogviszonyban.

A 25 000 Ft összegű támogatásban azok a diákok 
részesülhetnek, akik az adott (2021. tavaszi) tanul-
mányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésé-
vel igazoltan teljesítették és a következő (2021. őszi) 
félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jo-
gosultság feltétele a diploma megszerzése és annak 
bemutatása. A támogatás az alábbi dokumentumok 
benyújtásával igényelhető:

1. felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya ál-
tal hitelesített leckekönyv kivonat (a 2021. tava-
szi félévről)

2. felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói 
jogviszony igazolás (a 2021. őszi félévről)

3. bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támo-
gatás utalását kéri)

4. fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcím-

kártya”) bemutatása

A pályázók támogatási igényüket a tavaszi félév te-
kintetében 2021. szeptember 25. napjáig, ügyfélfo-
gadási időben, kizárólag telefonon előre egyeztett 
időpontban, a fentebb részletezett dokumentu-
mok benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítást 
Varga Patríciától a 06-29/544-138 telefonszámon 
kérhetnek.

A támogatási igény jelezhető személyes megjelenés 
mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok 
hiánytalan megküldésével az alábbi e-mail címek 
valamelyikére:
• varga.patricia@gyal.hu
• igazgatas@gyal.hu

Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kér-
jük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail 
cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő 
kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.

Gyáli  
Egyetemista 

Program
Újabb igénylési időszak közeleg

Mindig nagy örömünkre szolgál beszá-
molni olyan gyáli lakosokról, akik munká-
juk során, a sportban, tanulmányi ered-
ményükkel vagy az élet egyéb területén 
nyújtott teljesítményükkel valami kima-
gasló sikert érnek el. 
Most Losonczi Zsuzsannát szeretnénk be-
mutatni, aki július 1-jén, Semmelweis nap 
alkalmával kimagasló szakmai munká-
jának elismeréseként „A kórházért” dí-
jat vehetett át munkahelyén, a Dél-pes-
ti Centrumkórház Országos Hematológiai 
Intézet főigazgatójától, dr. Vályi-Nagy Ist-
vántól. 
Losonczi Zsuzsannát, az ottani oltóköz-
pont vezető asszisztensét kérdeztük:

- Mióta dolgozik az egészségügyben? Milyen út 
vezetett jelenlegi beosztásáig? Miért választot-
ta ezt a hivatást?

- 25 éve lesz augusztus 23-án, hogy beléptem az 
István Kórház kapuján és az egészségügyet válasz-
tottam, mint hivatást.
Mindig megpróbáltam a legjobb tudásom szerint 
végezni a munkámat és a betegeken segíteni. Fo-
lyamatosan képeztem magam, 2,5  éve kértek fel 
az Égési - és Plasztikai Sebészeti Osztály vezető 
ápoló munkakörre. Sajnos a pandémia miatt ideig-
lenesen szüneteltetik az osztályunk működését, így 
kerültem az Oltópontra vezetőnek.
Nagypapám beteg volt és mindig próbáltam neki 
segíteni, hogy ne legyen fájdalma. És mikor én a 
pályaválasztás előtt álltam akkor kezdődött a nagy 
munkanélküliség. Ekkor döntöttem el, hogy én ápo-
ló leszek, édesanyámnak azt mondtam „én ápoló 
leszek, mert beteg mindig lesz és ápolóra mindig 
szükség lesz”. Nagyon szeretem a hivatásomat.

- Az elmúlt időszak különösen megterhelő lehe-
tett Önnek is, mint ahogy mindenkinek, aki az 
egészségügyben tevékenykedik. Munkája során 
milyen kihívásokat kellett legyőznie a pandémia 
alatt?

- Nagyon sok átalakuláson mentünk keresztül a 
pandémia miatt, osztályok összevonása, szünetel-
tetése, folyamatosan költöztettük az egységeket. 
Egy teljesen új oltópontot hoztunk létre, indítot-
tunk el.

- Mióta él Gyálon? Mit gondol a településről? Sze-
ret itt élni?

- 2005 márciusa óta élek Gyálon. Nagyon sokat fejlő-
dött, szépült Gyál ezalatt a 16 év alatt. Nagyon szere-
tek Gyálon élni a párommal és iker gyermekeimmel.

- Mondana néhány szót a családjáról? 

- 18 éve vagyok a párommal, 14,5 évesek az iker gyer-
mekeim. Sajnos a párom külföldön dolgozik és ke-
veset van együtt a család. Egyik gyermekem a Gyáli 
BKSE U16 korosztályban focizik, a másik gyermekem 
a Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyüttesben táncol.

- A díjazottak az elismerés átvételekor elmon-
dott beszédükben köszönetet szoktak mondani 
azoknak a személyeknek, akik támogatásukkal, 
hozzáállásukkal hozzásegítették a kitüntetés-
hez. Ön kiknek mond köszönetet?

- Köszönöm, hogy erre a díjra felterjesztettek az 
Osztályvezető Főorvosom, Ápolási Igazgató, a kol-
légáimnak és legfőképpen a családomnak, hogy tá-
mogattak, segítettek mindenben engem.

- Végül engedje meg, hogy gratuláljunk a díjhoz, 
és további sikereket kívánok szakmai pályafutá-
sa során. Mindannyiunk nevében köszönöm azt a 
munkát, amit egészségügyi dolgozóként értünk 
tett a pandémia alatt.

- Nagyon szépen köszönöm!

„Én ápoló leszek, mert beteg mindig 
lesz és ápolóra mindig szükség lesz”

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás Sport
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Június 15-én véget ért a tanév a gyerekek számára, 
de ez nem jelentette azt, hogy a Bartók iskola  gye-
rekzsivaj nélkül maradt.  
A gyáli iskolák  közötti munkamegosztás szerint 
idén  intézményünk várta az 1-8. évfolyamba járó,  
nyári napközi ellátást igénylő gyermekeket.
A tervezést igényfelméréssel kezdtük. Április elején 
minden iskolából megkaptuk a várható napközis 
létszámot. Már ekkor látszott, nagyon sok család 
számára  lesz segítség, ha gyermeke felügyeletét 
legalább néhány hétig, de akár egész nyáron át a 
napközi igénybevételével tudja biztosítani.  

Gyál Város Önkormányzata augusztus 19-ig (10 hé-
ten át)  biztosított anyagi fedezetet a feladat ellátá-
sára. Ezt a támogatást  Erzsébet tábori pályázatok 
benyújtásával egészítettük ki.  
Minden pályázható  hétre  elkészítettük  projektün-
ket, ahol a gyermeklétszám indokolta két jelentke-
zést is beadtunk.  
Nagy örömünkre mind a 13 pályázatunk teljes lét-
számra elnyerte az Erzsébet Alapítvány támogatá-
sát. Így nettó 10 millió forint támogatással tudtuk ki-
egészíteni az önkormányzati 6 millió forintos forrást. 
A napi négyszeri étkezésért, a tartalmas progra-
mokért és az egész napos kirándulásért a szülők-
nek napi száz forintot, azaz heti ötszáz forintot kel-
lett befizetni.

A programok az önismeret, társas kompetenciák 
fejlesztése, a sport, a környezetvédelem-egész-
séges életmód-tudatos életvitel, művészeti tevé-
kenységek és egész napos kirándulás témakörök-
ben valósultak meg. 
A támogatásnak köszönhetően kiváló társas és  
fejlesztő játékokat, sporteszközöket (labdákat, 
rollelerek, gördeszkákákat stb.), kreatív és egyéb 
környezetszépítéshez szükséges anyagokat, esz-
közöket is beszerezhettünk. Izgalmas szolgáltatá-
sokat vásároltunk, többek között jártak nálunk a 
Felelős Gasztrohősök, óriás ügyességi játékokkal 
játszhattunk az udvaron, vagy éppen drámajáté-
kozhattunk. Az Apex Optimista  SE. felajánlásaként 
tájékozódási futhattunk.
Tematikus  heteinkben a gyerekekhez közel álló té-
mákat dolgoztunk fel. Legek hetével kezdtük majd  
következett a Kedvencek, Ízek, Jó játékok, 5 nap 
alatt a Föld körül, Természet kincsei, Sportválasztó 
és Olimpia hetünk.
Kézműveskedtünk, társasoztunk, sportoltunk, ját-
szottunk, környezetet szépítettünk, gazoltunk, lo-
csoltunk, ültettünk... Sütöttünk palacsintát, muffint 
és perecet, készítettünk illatos szappant, főztünk 
és kóstoltunk üdítő menta teát, próbálkoztunk a 
levendulabuzogány készítéssel, sokat versenyez-
tünk a tábori Exatlon pályánkon, aszfaltrajzokkal 
borítottuk az iskolaudvart, táncoltunk énekeltünk, 

moziztunk, ejtőernyős célbaugrottunk, tűzoltó és 
FEGY-es autóba ülhettünk, lovagoltunk és úsz-
tunk, birkóztunk, kosaraztunk, minitankoztunk, 
monstereztünk … hosszasan sorolhatnám még mi 
minden várta a gyerekeket. (Telefonnyomkodásra 
2x10 percet kaptak, mert teljesen azért nem akar-
tuk Őket elszakítani „hű társuktól”!)
Egész napos kirándulás keretében meglátogat-
tuk a taksonyi Pónifarmot, többször voltunk a ká-
nikulában Gödön strandolni, jártunk a Fővárosi Ál-
latkertben, kipróbáltuk Budapest legnagyobb és 
legmodernebb játszóterét – a Léghajóparkot, kiful-
ladásig ugráltunk játszottunk a Cyber Jump tram-
bulin parkban…
Nagy örömünkre szolgált a sok pozitív visszajelzés, 
amit a szülőktől és a gyerekektől személyesen és a 
zárt facebook oldalunkon kaptunk. Köszönjük! Na-
gyon jól estek a kedves üzenetek, elismerő szavak. 
Úgy látjuk élményekben és emlékekben gazdag, 
szép nyarat tudtunk adni a gyerekeknek. 

Köszönjük Gyál Város Önkormányzatának, az Er-
zsébet Alapítványnak, a Monori Tankerületi Köz-
pontnak, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonprofit Kft-nek és munkatársaiknak a korrekt 
és segítőkész együttműködést, a figyelmes munkát.
Köszönjük minden partnerünknek az odaadást és 
elköteleződést mellettünk. 
Köszönjük iskolánk valamennyi technikai dolgozó-
jának, és könyvtárosának, hogy támogatták, segí-
tették munkánkat, mindenben számíthattunk rájuk!  
Hálásan köszönjük és nagy szeretettel gondolunk 
azokra a pedagógusokra, segítőkre, önkéntesekre, 
akik munkát vállaltak a nyári napköziben.
Kicsit több is volt ez mint, munka… szívüket, lelkü-
ket, tudásukat, türelmüket, empátiájukat adták nap 
mint nap, hogy a rájuk bízott gyerekek jól érezzék 
magukat, biztonságban és gondtalanul tölthessék a 
nyarat. 

Fekete Zoltánné Marsi Judit 
igazgató helyettes

Nyár van, nyár!

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás
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GYÁLI EGYETEMISTA
PROGRAM

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/félév tá-
mogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel ren-
delkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, 
illetve végzős hallgató.
A képviselő-testület tovább bővítette a támogatásra jogosul-
tak körét azáltal, hogy idén már pályázhat az is, aki kizárólag 
külföldi felsőoktatási intézménnyel áll jogviszonyban.

A 25 000 Ft összegű támoga-
tásban azok a diákok részesül-
hetnek, akik az adott (2020. 
őszi) tanulmányi félévet leg-
alább 25 kreditpont megszer-
zésével igazoltan teljesítették 
és a következő (2021. tavaszi) 
félévet megkezdték. Végzős 
hallgatók esetében a jogosult-
ság feltétele a diploma meg-
szerzése és annak bemutatása.

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Egyetemista Program 
indulása óta 9,1 millió forinttal támogatta a felsőoktatás-
ban tanuló gyáli diákokat.

A
E L E M E I

P R O G R A M

•Gyáli Babaköszöntő Program
 
 

•Gyáli Életfa Program

•Gyáli Óvodakezdési Program
 
 
•Gyáli Iskolakezdési Program
 
 
•Gyáli Középiskola Program
 
 
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
 
 

 
 
•Gyáli Szociális Tanulmányi 
  Ösztöndíj Program
 
 
•Gyáli Házasulandók Program
 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program

Közérdekű Fejlesztés ÉletProgramHivatalFejlesztésKözélet Sport Anyakönyv

•Gyáli Egyetemista Program

Interjú Oktatás

Közelít a második félévi adókötelezettségek befi-
zetésének határideje. Az idei évben a második fél-
évi adófizetési kötelezettségeiket 2021. szeptem-
ber 15. napjáig kell teljesíteniük. 

A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a 
kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megál-
lapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden nap-
tári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mér-
tékének 365-öd része, jelenleg 6,20%.

Adózóink 2021. február utolsó, illetve március első 
hetében kapták meg hivatalunktól az első értesí-
tést adófolyószámlájuk állásáról, és a 2021. évi adó-
fizetési kötelezettségeikről. 

Második értesítést (adószámla kivonatot) törvé-
nyi előírásoknak megfelelően legkésőbb szept-
ember 10. napjáig kapnak túlfizetéssel, hátra-
lékkal, illetve a szeptember 15. napjára előírt 
adókötelezettséggel rendelkező adózóink.

Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek 
esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbízá-
sokat az esetleges hátralék, valamint a második 
félévi kötelezettség teljesítéséhez. 

Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határ-
időt is a könnyebb kezelhetőség érdekében.

A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak to-
vábbra is banki átutalással kell eleget tenni adó-
fizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetései-
ket banki átutalással, ez esetben az átutalási meg-
bízás közlemény rovatában az értesítőn megtalál-
ható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Azok a magánszemélyek, akik rendelkeznek ügy-
félkapus regisztrációval, az E-Önkormányzat Por-
tálon keresztül is teljesíthetik adó kötelezettségü-
ket, bankkártyás befizetéssel.

Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabá-
lyi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását (pl. 
társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók ré-
szére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus 
úton küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, 
mind a határozatokat. Tájékoztatjuk cégkapu nyi-
tására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapu-
ra csak értesítés érkezik, a tényleges küldemény 
megtekintéséhez, át kell lépniük a cég cégkapus 
tárhelyére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivo-
natban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél épít-
ményadó esetében csak a véglegessé vált tételek 
szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről 
határozatban már értesült, az ellen fellebbezés-
sel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pe-
dig a benyújtott bevallások alapján az adó nyil-
vántartási rendszerben rögzített elszámolási 
különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerül-
nek feltüntetésre. 

Az adószámla kivonatokat magánszemélyek ese-
tében a Magyar Posta egyszerű levélként juttatja 
el Önökhöz.

Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatu-
kat 2021. szeptember 10. napjáig nem kapják kéz-
hez, telefonon érdeklődjenek a 06-29/540-930-as 
központi számon, illetve személyesen a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfoga-
dási időben.

Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 12.30-15.30
 szerda: 12.30-17.45
 csütörtök: 08.00-12.00

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rend-
szer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési 
értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a továb-
bi teendőkről a város honlapján és Facebook ol-
dalán értesítjük Önöket.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Tisztelt Adózók!

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás
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A nyár folyamán ismét megtelt a Gyáli Sportcsarnok 
gyermekekkel, hiszen több sporttal kapcsolatos tábort 
is rendeztek, elsősorban gyáli gyermekeknek, de itt tar-
totta edzőtáborát számos egyesület is, akik között több 
rangos csapat is szerepel. Lendvai Györgyöt, a sport-
csarnok igazgatóját kérdeztük:

- Milyen jellegű foglalkozások zajlottak/zajlanak a 
nyár folyamán a sportcsarnokban?

- Lassan könnyebb lenne felsorolni azt, hogy milyen fog-
lalkozás nem volt a csarnokban mostanában. Viccet félre-
téve számtalan program volt júliusban és augusztusban. 
Főleg természetesen a kézilabda volt a fő elfoglaltsága a 
gyerekeknek, de emellett volt nálunk szülinapozás, tűz-
oltóautó bemutató, kosárlabda verseny, strandkézilab-
da, minifarsang, olimpianézés stb. Felsorolni sem annyira 
egyszerű, ezek közül talán az olimpián résztvevő csapa-
tokért izgulás volt az egyik legkiemelkedőbb. Nagyjából 
120 gyerek nézte lélegzetvisszafojtva a magyar kézilab-
da válogatott kitartó küzdelmét.
Az uszoda közelsége miatt az úszótáborozó gyerekeket 
is vendégül láttuk, nálunk ebédeltek minden nap, majd 
egy kis pihenés és séta után folytatták az edzéseket a 
tanuszodában.

- A nyári táborokban előre láthatólag összesen hány 
gyermek fogja használni a csarnokot?

- Július közepén kezdődtek a táborok, és előrelátható-
lag augusztus végéig fognak tartani. Ezalatt az idő alatt 

nagyjából 5-600 gyerek fordul/fordult meg nálunk. Las-
san már furcsa, hogy ha nem hallani gyerekzsivajt az épü-
letben, de természetesen nagyon fegyelmezettek köszön-
hetően a felügyelő tanároknak és edzőknek. Örülünk, hogy 
a pandémiás időszak után végre újra van élet az épületben. 
Nagyon lehangoló volt mindenki számára az az időszak, 
amikor csak heti 1-2 csapatnak volt lehetősége edzeni.

- Milyen sportegyesületek fordultak meg a csarnok-
ban, és kik várhatóak még a nyár folyamán?

- Nem csak egyesületek jártak nálunk, hanem a nemzeti 
válogatott különböző korosztályos csapatai is, amire na-
gyon büszkék vagyunk. Már azt lehet mondani, hogy visz-
szajáró vendégek. Nálunk járt az Magyar Kézilabda Válo-
gatott ifjúsági férfi, illetve női csapata is. A fiúk nálunk 
tartottak egy 4 napos felkészülési tábort, a lányok csak 1 
éjszakát töltöttek itt Franciaországi mérkőzésük előtt.
A Gyáli BKSE kézicsapata mellett más egyesületek is erős 
érdeklődést mutattak a létesítmény iránt. Sajnos volt olyan 
eset is, hogy több csapatot nem tudtunk fogadni, mert ak-
kora érdeklődés volt némelyik időszakban, hogy nem volt 
elég kapacitásunk elszállásolni és edzésidőt biztosítani. 
Ilyenkor sajnálom, hogy csak 24 óra áll rendelkezésre. 
Végül sikerült megállapodni a Pick Szeged Utánpótlás 
csapatával, így 1 hetet tölten nálunk közel 30 játékosuk 
az edzőkkel és stábtagokkal, illetve a visszatérő Győ-
ri ETO KC csapatával is, ők 2 csapattal érkeznek hoz-
zánk edzőtáborozni 1-1 hétre. Emellett napközis tábort 
fog még tartani nálunk a Kézilabda UP, ahol a PLER csa-
patának ifjú növendékei edzenek.

Nyári táborok a sportcsarnokban
A Dabasi Kézilabda Klub NB1-es férfi csapata

Faluvégi kicsi tó,
Tükre lágyan csillanó

Náddal benőtt kicsi házban
Élt Balambér boldogságban.

Balambér az ebihal,
Se nem béka, se nem hal.

Vígan teltek napjai a békés vízi világban. Egy nap valami 
rendkívülit vett észre magán. Előbb csak elől, aztán há-
tul is lábai nőttek, végül kimerészkedett a partra. Érde-
kes volt ez a világ. Nem ringatta víz, de voltak fák, bokrok, 
színes virágok és tengernyi zöld fű! A zöld fűben zöld bé-
kák ugráltak és nézegettek gyönyörű gurgula szemükkel.

– Szervusz Balambér! Kimerészkedtél a vízből?
– De hiszen az az otthonom!
– Ott laktál eddig, ebihal korodig!
– Miket beszéltek, ebihal vagyok!
– Ó, te csacsi! Csak voltál, de már te is béka vagy, mint 
mi! Nézd csak meg magad a tó tükrében!

Balambér odament és csakugyan! Zöld selyemruhá-
ban pompázott, nem volt már uszonya sem, viszont volt 
négy gyönyörű úszóhártyás lába.

Egyet lépett: tityi-toty,
Kettőt ugrott: hipi-hopp,

Szép nagy szája he-he-he,
Énekelte breke-ke.

Most már tudta, hogy ki ő! Balambér, a csudabéka, tó 
partján áll új hajléka.

Csodás volt a hajnal, mikor ébredt a nap. A fűszálak har-
mattól csillogtak, Balambér szíve megtelt gyönyörűséggel 
és gyakran dalra fakadt. Olyan szépen énekelt, hogy néha 
még a csillagok is kiültek az ég aljára, hogy hallják a dalt. 

Hanem egyszer nagy baj történt! A nap egyre forróbban 
sütött, szinte nyugovóra sem tért. A kegyetlen sugarak 
perzselve sütöttek. Elsárgultak a levelek, elhervadtak a 
virágok. Hiába lesték az eget, a felhők tovasuhantak, a si-
várságot egy csepp esővel sem enyhítették. 

– Ez így nem mehet tovább! - sírtak a békák.
– Valamit tenni kell, mind elpusztulunk!
– Balambér, te olyan szépen tudsz énekelni, énekelj a fel-
hőknek, hátha megszánnak és adnak esőt! - mondta a 
legbölcsebb béka.
– Szívesen énekelek, de el sem hallik addig a hangom.
– Mi nem tudunk olyan szépen énekelni, mint te!
–  Tegyétek azt, amit tudtok! A kis békák vékony hangon, 
a nagyok vastagon, az öregek meg vartyogjanak!

Erre már a nádas többi lakója is előjött.
– Mi is szenvedünk a szárazságtól, így hát segítünk!
– Én tudok zümmögni. - mondta a légy.
– Én meg dúdolni. - így a szúnyog.
– Mi majd hegedülünk. Ajánlották a tücskök.
– Jó, de ha egyszerre csináljátok, akkor csak lárma lesz 
belőle! – mondta a cincér. Majd én intek, hogy ki mikor 
következik. 

Így is történt. Gyönyörű zenét komponáltak, a szúnyo-
gok dúdoltak, zümmögtek a legyek, majd halk hegedű-
szóra énekelt Balambér.

Bodros felhő kérve-kérlek
Adjál nekünk enyheséget!

Fényes csepped hullajtsd ránk,
És kivirul a világ!

Breke-ke, breke-ke,
Breke-breke, breke-breke,

Kvak-kvak kvak.

Még zengett a dallam a tó vize fölött és a meghatott 
csendben egy könnycsepp hullott a földre. Aztán még 
és még egy, míg üdítő záporként hullott alá. Megnyitotta 
zsákját, megöntözött mindent és megígérte, hogy más-
kor is eljön. Úgy tudom, hogy Balambér azóta is kiül a 
nádas szélére és holdvilágos este a barátaival nagy kon-
certet rendeznek. Ha arra jársz, ülj le szép csendben és 
hallhatod a gyönyörű muzsikát!

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

Mese Balambérról és barátairól

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás Interjú

Komplex mozgásfejlesztő tábor

A Pick Szeged utánpótlás csapata

A Magyar Kézilabda Válogatott ifjúsági női csapata
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A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a köz-
egészségügyi és gazdasági károsító hatása szá-
mottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban 
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – 
amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz 
eleget a kötelezettségének – a mulasztók költsé-
gén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emel-
lett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése 
kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetáci-
ós időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja 
szerint: „A földhasználó és a termelő köteles véde-
kezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
ellen.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (köz-
érdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) 
nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – 
bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési 
kötelezettség elmulasztásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagy-
is az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai 
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű vé-
dekezést kell elrendelni.

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet el-
végezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés ab-
ban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel való 
felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A par-
lagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) ér-
telmében a közérdekű védekezést belterületen a 
jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetle-
nül igazgatott terület esetében a fővárosi főjegyző; 
külterületen, Pest megye és Budapest területén; 
a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédel-
mi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (a 

továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) 
rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tulaj-
donban lévő belterületi ingatlanon az önkormány-
zat nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, 
akkor a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el 
a közérdekű védekezést.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az 
általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor 
a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügy-
fél jelzése alapján időközben maga eleget tesz kö-
telezettségének. A közérdekű védekezéssel kap-
csolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és 
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű 
védekezés elrendelését követően a jegyző az ügy-
ben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jo-
gosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja 
a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kul-
túrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági 
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy 
nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvé-
gi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a –bírságon túl – vele szem-
ben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolato-
san felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak minősül. A közérde-
kű védekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szó-
ló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Bírságrendelet) alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés min-
den állampolgár közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelősségvállalással 
érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogsza-
bályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, 
hogy valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, 
azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetáci-
ós időszak végéig meg kell őrizni.

Idén se feledkezzenek meg a 
parlagfű elleni védekezésről!

Miközben a világ Tokióra figyel és örülünk a magyar 
sportolók kiváló eredményeinek, azért nem árt, ha 
néha kiszállunk a fotelből és magunk is időt szá-
nunk a sportra. Pláne akkor, ha magunk is a Covid 
19 vírus miatti távolságtartásra hivatkozva, hajla-
mosak voltunk, kicsit elkényelmesedni… feltételez-
zük azt, hogy inkább magamról beszélek, hiszen 
nagyon sok sportágban folyamatosan dolgoztak 
és ennek megfelelően szép eredmények születtek. 
Azért a többségnek bizony kell egy kis noszogatás 
ahhoz, hogy lendületbe jöjjön. Gyakran keresünk 
kifogást, hogy éppen miért nincs időnk és mérle-
geljük, hogy a napi fizikai tevékenységünk is bizo-
nyosan elég… meg, hogy még a súlyunk is elmegy… 
és csak a fiataloknak kell sportolni, mert ez a fizikai 
fejlődésükhöz kell… stb. Persze nem.
Mi az APEX SE-ben már felülvizsgáltuk a kifogása-
inkat és úgy döntöttünk néhányan, hogy „munká-
ra fogjuk magunkat” és persze a környezetünket is, 
mert csapatban azért jobban megy. No, GO! 
1. Egyelőre, még rácsodálkozunk Szekeres Ár-

pádra és Wermeser Zsoltra, hogy közel 40 éve-
sen felkészült a hétvégétől hazánkban rende-
zendő Szenior Tájfutó Világbajnokságra. Hozzá 
kell tenni, hogy az ő sportmúltjukban szerepelt 
világeseményen történő részvétel. (Ezzel meg 
is nyugtattuk magunkat ismét.)

2. Gyálon is 4 pályával csatlakoztunk a MapRunF 
applikációval futható okostelefonos edzéslehe-
tőséghez. Ennek a rajtja és célja a gyáli sport-
telep futókörén van. Bárki, bármikor lefuthat-
ja a pályákat, melyek 2-10 km között vannak. 

Ajánljuk mindenkinek futva, gyalogosan, bicik-
livel kipróbálni.

3. A gyáli gyerekek nem ijedtek meg a nagy me-
legtől és a Bartók iskola összevont Erzsébet 
napközi táborában július 6-án 66 fő teljesítette 
az iskola körül kitűzött tájfutó pályát.

4. Az Arany János Közösségi Ház táborában is 
aktív csapat jött össze, ők 22-en július 15-én, 
ugyan nem futva, csak gyalogolva, de a vá-
rosi tanösvény Questing kihívásait teljesítették.  
A Katolikus templomban extra élményeket is sze-
rezhettek, s úgy láthatták azt, ahogy más nem.

5. VI. Városi Tájékozódási versenyre lehet ne-
vezni: futva 2 km, 5 km és 10 km, Babakocsis, 
nordicos vagy gyalogos 5 km pályára. Augusz-
tus 28-án 9 órától kerül megrendezésre Ady 
sporttelep központtal. Regisztráció szükséges 
augusztus 20-ig a cegkapu.apexse@gmail.com 
e-mail címen. Mindenkit visszaigazolunk a rajt-
ideje megadásával.

6. Szeptember 8-14 között a jelentkező gyáli ál-
talános iskolákban ismét megrendezzük a Táj-
futás Világnapi eseményeket, ami 2020-ban 
elmaradt és ismét a világszövetség IOF felhívá-
sára történik. 2019-ben Gyálon ezen az esemé-
nyen 840 fő vett részt.

Hajrá magyar csapat és mi is győzzük le 
önmagunkat!

        
Sávai Mária 

az APEX SE elnöke

No, GO!

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás Közélet
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júliusban 
5 haláleset és 28 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

07.03.:
- Csiszár Bence és Fitz Mariann (Csiszár-Fitz Mariann)

- Dőrei Norbert Gábor és Csorba Zsanett Réka 
(Dőrei-Csorba Zsanett Réka)

07.10.:
- Csenki Norbert és Horváth Mónika (Csenkiné Horváth Mónika)

- Wittmann Tibor Dénes és Tóth Tímea
- Horváth László és Császár Angéla Judit 

(Horváth-Császár Angéla Judit)

07.16.:
- Balog Dávid György és Lőrincz Viktória

- Pirisi Attila András és Halász Barbara Beatrix 
(Pirisi-Halász Barbara Beatrix)

- Fráter Gergő Milán és Meszesán Vivien Ildikó 
(Fráterné Meszesán Vivien Ildikó)

07.17.:
- Kuhmann Zsolt és Körtélyesi Gabriella (Kuhmann Gabriella)

- Berecz Norbert Dániel és Bácskai Alexandra
- Polákovics László Miklós és Németh Laura (Polákovics Laura)

07.24.:
- Häger János Dániel és Nagy Dzsenifer (Häger-Nagy Dzsenifer)

- Berkes László és Zaka Timea (Berkes Timea)
- Katona Máté és Berta Mária Bettina (Katona-Berta Mária Bettina)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 23 100 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Anyakönyv

Gyál Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a város-
ban élők számára, hogy a háztartásaikban összegyűlt 
veszélyes hulladékot az alábbi időpontban és helyen, díj-
mentesen leadhassák. 

Időpont: 2021. szeptember 11. szombat, 8-13 óra között 
Helyszín: Gyál, Víztorony melletti tér

A veszélyes hulladék átvételi szolgáltatást kizárólag gyá-
li lakosok, eredeti lakcímkártya és személyi igazolvány 
felmutatásával vehetik igénybe. 

Az alábbi háztartási mennyiségű veszélyes hulladék tí-
pusokat adhatják le:
• festékek, lakkok
• oldószer, hígítószer
• növényvédőszer maradék
• spray-s flakon
• veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg
• fáradt olaj
• pala hulladék 
• bitumenes hullámlemez 
• akkumulátor

• festékpatronok, tonerek
• fénycsövek 

Az alábbi hulladékot nem áll módunkban átvenni: 
• ipari mennyiségű és jellegű hulladék 
• nem beazonosítható vagy felsorolásban nem sze-

replő veszélyes hulladék 
• elektronikai hulladék és gumiabroncs 
• építőanyag hulladék (vakolat, cement, ragasztó-

anyag, egyén por állagú építőanyag)

Fontos, hogy a veszélyes hulladék típusok egymástól el-
különítve adhatók csak le, emiatt megkérjük Önöket, ne 
keverjék azokat össze!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közterületre bárminemű 
hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást von 
maga után!

Kérjük, legyen partnerünk, tegyünk együtt Gyál tiszta-
ságáért, óvjuk együtt a környezetünket! 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladékok díjmentes 
leadása Gyálon

ÉletProgram Interjú Gyereksarok KözbiztonságKözérdekű OktatásKörnyezetünk Oktatás
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Gyáli Római Katolikus Plébánia
Jelenleg nyári miserend van érvényben: 
szombaton 18.00 órakor Felsőpakonyon, 

vasárnap 9.30 órakor Gyálon van szentmise. 

Augusztus 20-án 10.00 órakor ünnepi szentmise lesz  
templomunkban, utána 11.00 órakor kenyérszentelés  

a városi ünnepség keretében. 

Augusztus 21-én, szombaton már lesz este 18.00 órakor 
szentmise Gyálon.  

Szeptembertől a körülményektől függően 
kedden és pénteken 7.00 órától is lesz szentmise.

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.

Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

Közérdekű Fejlesztés HivatalFejlesztésKözélet Sport

Nap mint nap, közel 400 munkatársunk érke-
zik a PENNY Market Alsónémedi logisztikai köz-
pontjába. Kiskereskedelmi vállalatunk családias 
hangulatú munkahelye ez, ahol a jó hangulaton 
és a közös programokon kívül a versenyképes 
jövedelem, a béren kívüli juttatások és a tervez-
hető beosztás is garantált. Többek között be-
tanulási programmal és ingyenes targoncajo-
gosítvány szerzési lehetőséggel is támogatjuk 
dolgozóinkat.  

Az Alsónémedi logisztikai központ a legnagyobb és leg-
régibb hazánk három PENNY Market elosztóközpontja 
közül. Innen közel 100 üzletet szolgálunk ki csaknem 
2800 különböző termékkel, és kollégáink odafigyelnek 
arra, hogy vásárlóinknak a lehető legfrissebb és legjobb 
ár-érték arányú termékeket kínálják.

Érdemes a csapathoz csatlakozni, hiszen a családias lég-
kör mellett a versenyképes bérek kiegészítéseként külön-
böző juttatásaink is szolgálják a munkatársak elégedett-
ségét. Azoknak, akik az ország olyan pontjairól érkeznek, 
ahol a napi ingázás nem megoldott, a vállalat újonnan fel-
újított, modern épületben biztosít ingyenes szállást, a kör-
nyéken lakók számára pedig térítésmentes, külön busz-
járattal segíti a munkahelyre utazást. Az alkalmazottak 
számára minőségi munkavédelmi ruhát, munka- és vé-
dőeszközöket biztosítunk, hogy ezzel is segítsük a magas 
szintű, innovatív technológiával zajló munkavégzést. Az 
általános juttatások között jelen van a gyermekes kollé-

gáknak iskolakezdési támogatás, OTP SZÉP kártya, ked-
vezményes mobiltelefon előfizetés, de MOL Partnerkár-
tya is. Munkatársaink 2021 május 1-től igénybe vehetik a 
Számíthatsz Ránk! programot is, amely elérhető szemé-
lyes, pénzügyi és jogi problémák szakértők segítségével 
történő megoldására, teljesen térítésmentesen. Ez a szol-
gáltatás munkatársaink közvetlen családtagjai számára 
is igénybe vehető. Az Alsónémedi logisztikai központ – 
amely a cég magyarországi székhelye is egyben – kantin-
jában kedvezményes étkezést is biztosít széles választékú 
meleg- és hidegételekkel.

A PENNY Market kiemelt figyelmet fordít az újonnan 
munkába állók segítésére és nem hagyja őket egyedül. 
A betanulási program keretében az első két hétben fo-
kozott támogatást nyújt, hogy a beilleszkedés minél 
zökkenőmentesebb legyen, hiszen nem elvárás, hogy az 
első naptól fogva mindenki tökéletesen tudja végezni a 
feladatát. Érdemes hosszú távon gondolkozni, hiszen a 
lojalitást külön prémiummal díjazzuk. A tanulást, okta-
tást is szívesen támogatja vállalatunk: például ingyenes 
targoncajogosítvány megszerzésére is van lehetőség, il-
letve a karrierépítésben hosszútávú segítséget nyújtunk.

Ha szívesen csatlakoznál a PENNY Market Alsónéme-
di logisztikai központjának családias csapatához, te-
kintsd meg nyitott pozícióinkat: 
www.pennykarrier.penny.hu/logisztika

Tudtad, hogy további két raktárral is 
rendelkezünk Karcagon és Veszprémben?

Légy Te is a PENNY Market csapat tagja! 
Hallottál már arról, hogy mennyi jó dolog történik Alsónémediben? 

Tudj meg többet logisztikai központunkról!

Interjú Oktatás HirdetésÉletProgram

Személyes köszöntésre a járványhelyzet miatt sokáig nem volt lehetőség, mostanra azonban ismét lehetővé vált, 
hogy a 90., 95., 100. születésnapját ünneplő szépkorúakat a városvezetés személyesen meglátogassa és átad-
ja a Gyáli Szépkorú Program keretében bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint 

kézbesítetse azt az oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.

Szépkorúakat köszöntöttünk

Isten éltesse őket sokáig!

  FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzata 
várja azon szépkorú házaspárok jelentkezését, 

akik idén ünneplik házasságuk 
50., 55., 60., 65., 70. évfordulóját. 

A jubilálók fogadalomtételére 
anyakönyvvezető előtt kerül sor.

Jelentkezésüket szeptember 30-ig várjuk 
a 06-29/540-968 telefonszámon.

Godó Ernőné Ica néni

Ica néniék 1975-ben 
költöztek Gyálra, előt-
te földműveléssel fog-
lalkoztak, később pedig 
az Egis gyógyszergyár-
ban helyezkedett el.
Ica néninek 1 gyermeke, 
3 unokája és 8 déduno-
kája van. 
Mindennapjaiban szere-
ti gondozni a virágokat, 
fákat,  szőlőt metszeni.

Nagy Sándor Józsefné

Magi néni születése óta 
Gyálon él, sokan ismer-
hetik, hiszen hosszú 
ideig dolgozott a mai 
Aranyág Patika helyén 
lévő fűszerüzletben. 
Mindennapjait szerető 
családja körében tölti, 1 
gyermeke, 3 unokája és 
2 dédunokája van.

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk KözbiztonságOktatás
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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

07.04.
Balesethez riasztották járőreinket a Kőrösi út és az 
M0-ás autóút találkozásához. A helyszínen egy mo-
torkerékpárost gázolt el egy személyautó. A moto-
rost járőrünk elsősegélyben részesítette a mentők 
helyszínre érkezéséig, ezt követően pedig a hely-
szín lezárásában, a forgalom terelésében nyújtot-
tak segítséget polgárőreink.

07.07.

A Bem József utca és a Kőrösi út kereszteződésé-
ben történt balesethez vonultak tagtársaink, ahol a 
két fél között heves vita alakult ki. Két sérültet kór-
házba kellett szállítani, a helyszínelés alatt polgár-
őreink a helyszín biztosításában segédkeztek.

07.08.

A Kacsóh Pongrác utcába riasztották tűzoltóinkat, 
mert egy fa ága a villanyvezetékhez ért. Tagtársa-
ink a veszélyhelyzetet megszüntették, a faágat kézi 
szerszámok segítségével eltávolították.

07.10.

A Szélső utcából érkezett segítségkérés, mert egy 
ott lakót a szomszéd család megtámadott és meg-
vert. Járőreink a súlyos fejsérülést szenvedett, vér-
ző sérültet ellátták, majd a kiérkező mentők kórház-
ba szállították. A további intézkedést a rendőrség 
vette át.

07.15.

Lakossági jelzés érkezett a reggeli órákban, hogy 
a Posta előtt egy magatehetetlen személy fek-

FEGY-napló

Közérdekű Fejlesztés Közbiztonság ÉletProgramHivatalKözélet Sport HirdetésFejlesztés

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

Interjú Oktatás

szik. Járőrünk a helyszínen nem talált senkit, ki-
csivel később azonban hasonló jelzés érkezett az 
egyik Kőrösi úti buszmegállóból. Tagtársunk itt 
már megalálta a személyt, aki vélhetően erősen it-
tas állapotban volt, azonban testén több sérülés is 
látszott, ezért mentőt hívott. Az idősebb hölgyet 
a mentők kórházba szállították, járőrünk ezt kö-
vetően a sérült lakhelyére vonult és értesítette a 
hozzátartozókat.

07.21.

Segítségkérés érkezett az Erdőalja utcából, mert 
egy ház pincéjébe több személy beszorult. Hely-
színre siető járőreink megállapították, hogy a pin-
ceajtó zárja elromlott, ezért nem lehet kinyitni. 
Tagtársaink az ajtót kinyitották, így a bent lévő 
személy épségben kiszabadult. Ugyanezen a na-
pon nem sokkal később Felsőpakonyra kellett vo-
nulni tűzoltóinknak, mert egy lakóházban  egy idős 
személy rosszul lett és nem tudnak bejutni hoz-
zá. Az ingatlanba bejutva tagtársaink a személyt 
megtalálták, majd a mentőszolgálatnak átadták.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

HIRDETÉS

MEGHÍVÓ
A Gyáli Kertbarát Kör 

2021. szeptember 2-án 
(csütörtökön) tartja a

39. Terménybemutató Kiállítása 
megnyitóját,

amelyre mindenkit szeretettel vár.

Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel, 
gyümölccsel, befőttel, savanyúsággal és kü-

lönleges virággal.  
A termények leadása: szeptember 2-án csü-
törtökön reggel 8.00 és 10.00-óra közötti 

időben lehetséges.
A jelentkezők tüntessék fel a kiállítandó ter-
mény nevét, és a jelentkezőről egy fényké-

pet is kérünk! 
Az eredményhirdetés és a díjak átadása 

13.00 órakor lesz.

A kiállítást megnyitja: 
Pápai Mihály Gyál város polgármestere. 

A kiállítás helyszíne:
Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118-120.

A kiállítás megtekinthető:
szeptember 2-5-ig (4nap).                                            

A kiállítás nyitvatartása:
Csütörtök 13.30-18.00-óráig,

Péntek-Vasárnap 8.00-18.00-óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

ÉletProgram Interjú Gyereksarok Környezetünk Oktatás



26 27gyáli mi újság www.gyal.hu

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 (kisebb áramfogyasz-
tás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartá-
si gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszög-
ből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek köny-
nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonál-
jon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 
06-20/564-0606. 

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, javí-
tása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 
70/233-30-47.

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvta-
nártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pót-
vizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

Takarítást, vasalást, egyéb házimunkát vállalok. Telefon: 
06-70/533-6979.

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola ének tanárt, magyar 
tanárt, gyógypedagógust és napközis nevelőt keres. Ér-
deklődni személyesen az iskolában, vagy a 06-29/341-
501 telefonszámon lehet!

Apróhirdetés

HirdetésFejlesztés Hirdetés ÉletProgramHivatalKözélet Sport Interjú OktatásKözérdekű Fejlesztés

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• Komplett szemüveg vásárlása 
esetén napszemüveget vagy 
dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!*

• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

*Raktári tartományon belül 
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