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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 Okmányirodájának ügyfél-
fogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977

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
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a 

szóróanyagok elhelyezésére alkalmas 
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok ese-
tében vállal felelősséget a terjesztésért!

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 
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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:

Febr. 18. - 24-ig:   Gyál-Liget Gyógyszertár
Febr. 25. - márc. 3-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Márc. 4. - 10-ig: Aranyág Gyógyszertár
Márc. 11. - 17-ig:   Gyál-Liget Gyógyszertár
Márc. 18. - 24-ig: Fagyöngy Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető 
tájékoztatása szerint januárban 
4 haláleset és 7 házasságkötés 

történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

Január 5.
Borbély Lőrinc Máté és Pápai Zsófia 

(házassági név: Borbély-Pápai Zsófia),

Január 12.
Brezina Lajos és Nyirő Henrietta,

Január 26.
Nagy Imre és Csécsey Ágnes Erzsébet.

Anyakönyvi hírek

Átadták a Közművelődési Díjat

Január 22-én, a magyar kultúra 
napján adta át Erős József alpol-
gármester és Nagy József Elek 
Gyál Város Önkormányzat Ok-
tatási és Kulturális Bizottságá-
nak elnöke a Közművelődési Dí-
jat, amit a hagyományok szerint 
minden évben ezen a napon ve-
het át a kitüntetett. A díj azoknak 
adományozható, akik közösségi 
munkájukkal, a közéletben való 
részvételükkel hozzájárulnak 
Gyál közművelődési és kulturális 
színvonalának emeléséhez. 
Idén Karácsonyi László Antalné 
író, nyugalmazott óvónő vehet-
te át a kitüntetést, akinek példa-
értékű közéleti szerepvállalása 
minden szempontból elismerés-
re méltó.

Karácsonyi László Antalné Bu-
dapesten született. 1960 óta 
Gyálon él, és 1972-től 2007-ig az 
itt élő gyerekek közkedvelt óvó 
nénije volt. 2004-ben a „Csöpp 
csigamesék” című könyv társ-
szerzője volt. A szegedi Ama-
tőr Alkotók tagja. Több törté-
nete szerepel a „Ma én mesélek 
neked” 5., 6., 7., 8. kiadásában. 
2012-ben írói munkásságáért 
a Déli Tükör díjjal jutalmazták. 
2009 áprilisában önálló köte-
te jelent meg „Kerek erdő kerek 
fa, mese terem alatta” címmel 
az Edition Nove kiadásában, 
2014-ben „Viharos utak” cím-
mel jelent meg novellás és ver-
ses kötete, 2015-ben „Árnyak 
és Fények” című verseskötete. 
Novellái és versei több antoló-
giában szerepelnek. Írói mun-
kássága országosan ismert, 
elismert. Az írás mellett doku-
mentumértékű fényképeket is 
készít városunkról, az itt élők-
ről. Nyitott szemmel jár, képi 
történetei gyakran az életből 
ellesett pillanatokról szólnak. 
Mind az Arany János Közössé-

gi Ház, mind a Városi Könyv-
tár gyerekprogramjainak állan-
dó és meghatározó szereplője, 
kezdeményezője, formálója.
A gyerekkönyvtárban minden 
hónapban mesemondó dél-
előttöt tart Mesevarázs cím-
mel, valamint a Népmese Nap-
ja alkalmából szeptemberben 
szintén a könyvtárban várja 
az óvodásokat. Rendszeresen 
részt vesz a kézműves prog-
ramokon is. A gyáli gyermekes 
családok körében a Meseva-
rázs program az egyik legsike-
resebb és legszeretettebb ese-
ménysorozat. Évek alatt több 
száz gyermekkel szerettette 
meg a magyar mesekultúra ér-
tékeit, többen közülük azóta 
szülőként maguk is rendsze-
res meseolvasók. Karácsonyi 
Lászlóné Ibolya Gyál közmű-
velődési életében kimagas-
ló tevékenységet végez. Kö-
zösségi munkájával színesíti és 
gazdagítja a Gyálon élő gye-
rekek és szüleik mindennapja-
it. Rá igaz a mondás „az örök 
pedagógus!”

Karácsonyi László Antalné
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 
22-én. Sokéves hagyomány Gyálon, hogy ezen a na-
pon az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tárban tisztelgünk a magyar kultúra előtt városi ün-
nepség keretében. Az ünnepség részeként a XXVIII. 
Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak csoportos kiállítá-
sát Erős József alpolgármester nyitotta meg. A kiál-
lításon dr. Bán Éva, Borbély Tamás, Gálos Sándor és 
Rafai Ákos munkáit tekinthették meg az érdeklődők. 
A kiállításmegnyitót követően a színházteremben 
folytatódott az ünnepség. Az A-Banda zenekar 
népzenei előadását, a Gyáli Arany Gyermek Nép-
táncegyüttes fellépése követte. 
Ünnepi beszédet mondott Nagy József Elek, Gyál 
Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizott-
ságának elnöke, aki beszédében hangsúlyozta:

„A kultúra, így a nemzeti kultúránk fennmaradá-
sának feltétele a tradíció és az innováció egy idő-
ben való érvényesülése. A hagyomány és a meg-
újulás nem hathat egymás ellen, hanem egymást 
erősítő, egymást kiegészítő elemei kell legyenek 
műveltségünknek.” Továbbá kiemelte: „rendkívül 

A magyar kultúra napján

fontos, hogy gyermekeink érezzék, hogy szerves 
részei kulturális közösségünknek, amelynek mi-
nőségi fejlődése az ő cselekvő és felelősségvál-
laló magatartásától is függ.”

Az ünnepi beszéd után Nagy József Elek és Erős Jó-
zsef átadták a Közművelődési Díjat, erről bővebben 
külön cikkünkben olvashatnak (3. oldal). 
Az ünnepséget követően Nemcsák Károly Jászai 
Mari-díjas magyar színész, érdemes művész és 
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas magyar gitáros, éne-
kes Szép szerelmem, Magyarország című irodalmi 
estjét tekinthették meg a jelenlévők. A magyar kul-
túra napi ünnepségen részt vett Kovalik Józsefné, 
városunk díszpolgára.

Február elsejétől változtak a 
közterület-használati díjak

A közterületek használatáról és használatuk rend-
jéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) 
számú helyi rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a 
közterület használatáért fizetendő díjak mértéke 
minden év február 1-jén az előző évi - Központi Sta-
tisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasz-
tói árindex mértékével növekszik. A fogyasztói ár-
index mértéke a Központi Statisztikai Hivatal 2019. 
január 15-én közzétett adatai alapján 2018. évben 
102,8%. 

Fentiek alapján 2019. évben a közterület-haszná-
latért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint 
módosul:

I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-
használati díj:    341.- Ft/m2/nap

II. Alkalmi, idényjellegű árusítás esetén fizetendő 
közterület-használati díj:  341.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla el-
helyezésekor fizetendő közterület-használati díj 
hirdető berendezés esetén: 
a) 1 négyzetméter alatt:  2.054.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett:  2.054.- Ft/m2/hó

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, 
konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fi-
zetendő közterület-használati díj: 
a) 1-10 m2-ig:  2.054.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 
felett:
ba) 180 napig:  206.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbí-
tása esetén:  410.- Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka 
esetén, 10 m2 felett:
ca) 30 napig:  206.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl:  822.- Ft/m2/hó

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üze-
meltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárás-

ig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-
használati díj:  686.- Ft/m2/hó

VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása ven-
déglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fize-
tendő közterület-használati díj:
a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 
 41.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén: 
 68.- Ft/m2/nap

VII. Filmalkotás forgatás céljából történő igény-
bevételre fizetendő közterület-használati díj:  
A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. szá-
mú mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek 
mindenkori összege.

VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kultu-
rális rendezvények helyszínére fizetendő közterü-
let-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén:  
   273.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
ba) 50 m2-ig:  410.- Ft/m2/nap
bb) 50 m2 felett:  206.- Ft/m2/nap

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevé-
kenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fize-
tendő közterület-használati díj:   
a) 100 m2-ig:  136.- Ft/m2/nap
b) 100 m2 felett:  68.- Ft/m2/nap 

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe 
vett közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt 
tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizeten-
dő közterület-használati díj:  55.- Ft/m2/nap

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közte-
rület-használati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:  
    2.736.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékeny-
ség:    102.- Ft/m2/nap
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Polgármesteri POSTA
Tisztelt Polgármester Úr!

Megmondaná, hogy miért nem működik a gyer-
mekrendelőben a sorszámosztó? Beteg gyerme-
kemmel kellett várakoznom, hogy sorra kerüljünk 
és már a végén senki nem tudta, hogy ki, ki után 
következik. Miért nem tesznek végre valamit? Mi-
ért nem lehet a gépet beüzemelni, amikor az ott is 
van, és mégsem működik? 

Köszönöm, 
Molnár K.

InterjúHivatal Állatvédelem Közélet

Tisztelt Hölgyem!

Többen kerestek meg ezzel a témával kapcsolat-
ban, melynek okán egyeztettem az egészségügyi 
központ vezetőjével, dr. Molnár Andorral, aki arról 
tájékoztatott, hogy az intézmény 2014-es felújítá-
sát követően mind a felnőtt, mind a gyermek ren-
delőben beüzemelték a sorszámosztó automatát. 
A felnőtt részen a mai napig is a betegek megelé-
gedésére szolgál, használják, a gyermek rendelői 
részen viszont nem vált be, amelynek több oka is 
van. Egyrészt a gyermekorvosok többször jelez-
ték, hogy naponta a rendelésre megjelentek szá-
mánál sokkal több sorszámot kértek, mint ahá-
nyan ott voltak. Ez a sokkal több néha akár 100-as 
nagyságrendet is jelentett, ekkor kétségbeeset-
ten szóltak, hogy ennyi beteget nem tudnak el-
látni, a sorszámosztó leállítását kérték. Kiderült, 
hogy a kisebb gyerekek játékból nyomogatták a 
sorszámokat, nagyon tetszett nekik, hogy mindig 
kapnak egy kis papírt. Ekkor az intézmény dolgo-
zói többször kérték a szülőket, figyeljenek erre, de 

ez eredménytelen volt. Másnap ugyanúgy folyta-
tódott minden tovább. A sorszámok a kérés után 
megjelennek a rendelői orvos számítógépén, aki 
megpróbálja behívni sorszám szerint a betegeket, 
mert nem tudják, melyik sorszám valótlan, melyi-
ket kérték játékból. Kitörölni a gépből csak akkor 
lehet a valótlan sorszámot, ha legalább kétszer 
megpróbálják újra behívni ezen sorszámú bete-
get, ha nem jelentkezik kétszeri behívás után, ak-
kor ki tudják törölni. Ez rengeteg időt vett el tő-
lük és felesleges bosszúságot okozott. Olyan is 
előfordult, hogy nem jött ki a kis sorszám (papír), 
szerelőt hívtak, kiderült, hogy rágógumit tömtek 
a nyílásba, amit nem lehetett egykönnyen kivenni. 
A legrosszabb eset az volt, amikor kihúzták a háló-
zati aljzatból a gép csatlakozóját, ezzel mindkét ol-
dali orvosnál leállt a rendszer. A sok bosszúság mi-
att mind a négy gyermekorvos ekkor egyhangúlag 
kérte, ne kelljen használniuk a sorszámozót, mert jó-
val több a gond, mintha nem is működne, ezért  két 
hónap használat után ki is kapcsolták a gépet. Eddig 
semmi gond nem volt azzal, ki jött előbb vagy ké-
sőbb, mindig megjegyezték, ki ki után jön. 2017-ben 
egy gyermekorvos 20-24 beteget látott el a rende-
lési idő négy órája alatt, azaz óránként 5-6 beteget. 
Ehhez a nagyságrendhez nem feltétlenül kellene a 
sorszám, nem úgy, mint a felnőtt háziorvosok napi 
50-60 fős átlagos betegforgalmához.

Tisztelettel:
Pápai Mihály 

polgármester

A mindössze tizenhat éves Kiss Patrik fotóira már most felfigyelt a  
közösségi média közönsége. Sajátos stílussal, valamint önálló 
Youtube csatornával is rendelkezik, ahol meg lehet tekinteni a  

jelenlegi és a jövőben készített videóit is. Patrikkal beszélgettünk.

Gyál - Patrik lencséjén keresztül

Mesélj egy kicsit magadról. 
Hogyan kezdődött a fotózás? 
Mióta drónnal?
6. osztályos lehettem, ami-
kor karácsonyra egy egysze-
rű drónt kaptam. Egy évvel 
később az Ady iskola rendez-
vényén kicsit megismerked-
hettem a Phantom 3 típu-
sú géppel. Ez után célom 
volt, hogy egy ilyen drónt 
reptethessek.
A családom jóvoltából a cél va-
lóra vált. Ballagásomra meg-
kaptam az első komolyabb drónom, melyet 
magasabra és távolabbra is elrepíthettem, és fotó-
kat, valamint rövidebb videókat készíthettem vele. 
Egy kis idő elteltével egy még korszerűbb gép-
re tudtam lecserélni a Phantomot. Jelenleg egy 
Spark tipusú gépet használok, mely által egyre ér-
dekesebb lett számomra a természet, a magasból 
megnyílhat előttünk a város és a táj látképe. Elein-
te csak a lakóhelyem környékén készítettem anya-
got, később ahol az országban megfordultam, kis 
filmekkel tértem haza. A jövőben tervezem, hogy 
nyaralásom alkalmával külföldön is „forgatok”.

Mióta élsz Gyálon?
Születésem óta itt élek. Édes-
apám gyáli származású. 

Szereted Gyált?
Szeretem, hiszen itt nőttem fel, 
itt jártam általános iskolába. Ba-
rátaim is itt élnek és ebben a 
városban szeretnék a későbbi-
ekben lakni, dolgozni. Látom a 
fejlődést a „magasból” is. 

Mi fogott meg a fotózásban?
Maga a tevékenység, képek ké-

szítése és annak szerkesztése. Megemlíteném, 
hogy készítettem egy Youtube csatornát, ahol meg 
lehet tekinteni a jelenlegi és a jövőben készített vi-
deóimat is. A csatorna neve: Spark DroneHUN. 
Emellett természetesen megfog a tájak szépsége, 
melyeket szívesen megörökítek.

Milyen céljaid vannak a fotózással?
Pillanatnyilag a magam örömére készítem, későb-
biekben akár komolyabban is foglalkoznék vele 
bármilyen irányú elfoglaltság keretében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Gyáli Tulipán Óvoda (intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig.

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Tulipán utca 23.

Az állás betöltésének kezdő napja: 2019. augusztus 16.

A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/ link alatt érhető el. 
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A Gyáli Ipartestület tagjai  
az év legjobbjai között

Hidi József, a HIDI-TOP Kft. ügyvezetője 
A 30 éve alakult cég az indulást követő 2-3 év 
folyamán elsősorban melegburkolási és lakos-
sági építőipari szakmunkákat végzett. Később, 
egészen napjainkig fő tevékenysége a közin-
tézmények építése és felújítása. Többek között 
Gyálon és Pest megye több településein óvo-
dákat, iskolákat, védőnői szolgálatot építettek, 
újítottak fel. A cég vezetője fontosnak tartja a 
megrendelői igényeket. Hisz a minőségben és a 
profi mesterek kifogástalan munkájában.  
Köszöni a vállalkozásában dolgozó szakembe-
rek áldozatos és precíz munkáját, akik vállalko-
zását segítették és segítik most is. 

Kis István, KINAMÉ Kft. ügyvezetője
1994. óta egyéni vállalkozó, 2003 óta a KINAMÉ 
Kft. vezetője. A cég alakulása óta Gyál és kör-
nyéke építőiparának meghatározója, számos re-
ferenciával rendelkezik. Magas színvonalon kép-
zett, saját szakembereivel dolgozik. Munkáját 
stabilitás, színvonalasság határozza meg. A cég 
családi házak építésében, közintézmények fel-
újításában, korszerűsítésében vesz részt. Tevé-
kenységét az elmúlt időszakban kiterjesztette az 
energetikai felújításokra, korszerűsítésekre, oda-
figyelve a minőségi technológiákra is. Kollégái és 
a munkáikban részt vevő alvállalkozók környeze-
tük építésén, fejlesztésén dolgoznak együtt.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2018. december 7-én 
a Művészetek palotájában rendezte meg a XX. Vállalkozók Napját,  

ahol kizárólag olyan gazdasági szakembert - vállalkozót, cégtulajdonost,  
vállalkozásvezetőt díjaztak, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása,  

valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és  
hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője  

és a társadalom minden tagja számára.

Hogyan látják a képviselők?
Új rovatot indítunk, melyben a helyi önkormányzati képviselőknek adunk lehetőséget, 

hogy kifejtsék véleményüket városunkról, Gyálról és a képviselőként itt végzett munkájá-
ról. Minden képviselőnek ugyan azt a három kérdést tesszük fel, melyekre írásban várjuk 

a választ legfeljebb 1500 karakterben, hogy ezzel is biztosítsuk az egyenlőséget.  
Az első három képviselő, akit megkérdeztünk, Hegymegi István az MSZP-DK,  

Lakos Péter a JOBBIK és Végh Tibor az MSZP-DK képviselői voltak.  
Közülük Hegymegi István visszautasította a lehetőséget, hogy a gyáliak megismerhessék 

véleményét, ezt egy személyeskedő és sértő levélben közölte,  
így februári lapunkban a további két képviselő válaszát adjuk közre.

Kérdéseink az alábbiak voltak:

- Képviselői tevékenységében mit tett településünkért? 
- Hogyan értékeli településünk fejlődését az elmúlt négy és fél évben? 

- Hogyan értékeli Gyál teljesítményét a régióban?

Egy a város pénzén megjelenő 
iromány, mely közéletinek és in-
formációs újságnak hirdeti ma-
gát, nem tehetné meg, hogy Fi-
deszes propaganda szócsőként 
viselkedik! De megteszi! Ez a 
„politika mentes újság” az or-
szággyűlési választások előtt 

Szűcs Lajost szerepeltette 6 oldalon úgy, hogy 
a többi jelöltet meg sem említette. Feljelentése-
met az OEVB helyben hagyta és elítélte az „újsá-
got” az esélyegyenlőség megsértése miatt. Ugye 
milyen finoman tud fogalmazni a jogász. Pedig mi 
is történt? A demokrácia ezen felkent ünnepén ez 
az „újság” szaros, büdös gumicsizmában taposta 
el a többi jelölt azon jogát, hogy ugyanitt, ugyan-
ekkora terjedelemben bemutatkozhasson. Egy 
csöppnyi kétségem sincs afelől, hogy ez a pol-
gármester utasítására történt! Ezek után köszön-
jem meg, hogy méltóztatnak 6,5 év után 1500 ka-
rakterrel  megajándékozni? Ez tisztelt választó, ez 
az Ön arculcsapása is, mert Ön nem jut hiteles tá-
jékoztatáshoz. Nem tudhatja meg, hogy a város-
központi beruházás a tervezett összegen felül  928 
millió Ft-al többe  került. Nem tudhatja meg, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő piac, mely biz-
tos nyereséggel üzemeltethető, azt az első adan-
dó alkalommal kiszervezték. Mondanék még cifra 
dolgokat, de itt az 1500 karakter vége! Most pe-
dig egy kép rólam, mert úgy lapszámonként illik 
8-10 fotóval bemutatnom magam. Igaz polgármes-
ter úr? Sajnálom, de 6,5 év után is csak egyre telik.

*Információ a képviselő által küldött fotóhoz: 
Pesti út Lakos Péter képviselő úr, fáradtan érke-
zik haza munkájából. Látnak? Nem látnak? Nem is 
fognak, amíg az Elios-t el nem számoltatjuk!

1, Miután listáról megválasztott 
képviselő vagyok, ezért Gyál 
egészének a fejlődéséért igye-
keztem javaslataimmal, vélemé-
nyemmel segíteni a város veze-
tésének a munkáját. Lelkük rajta 
ebből mennyit fogadtak be.

2, Gyálra évtizedek óta a ciklikus fejlődés a jellem-
ző, ha van valami pályázati forrás, azt megpróbál-
ja a vezetés megszerezni. Miután a fejlődésre vo-
natkozóan valódi koncepcióval nem rendelkezik a 
város, ezért ha nincs aktuális pénzgyűjtési lehető-
ség, akkor a fejlődés meg is torpan. Az elmúlt négy 
évben, pár - Gyál boldogabb felén végrehajtott - 
beruházást leszámítva pontosan ez volt a jellemző.  
A ciklikusság mellett az egyenlőtlen fejlesztés 
okozza a legtöbb gondot. Gyál vasúton túli terü-
lete, sem a tömegközlekedésben, sem a gyógy-
szertárakban, sem a járdákban, sem az egyéb szol-
gáltatások területén nem éri utol a „fejlettebb” 
városrészt. S ez az egyenlőtlenség az elmúlt 4 év-
ben semmit sem csökkent. Nem sikerült a fiatalok 
első lakáshoz juttatásának elősegítése sem, ked-
vezményes ingatlanvásárlási lehetőségekkel, fecs-
keház építéssel, így Gyálra is jellemző lett a külföld-
re elvándorlás, nagy szomorúságunkra. A település 
köré jellemzően a háttéripar helyezkedett el, kevés 
és nem szakképzett élőmunka igénnyel.

3, Az egyes, számunkra kellemetlen mutatók sze-
rint a gyáli járás leszakadóban van a Közép Ma-
gyarországi régióban az ügyesebbekhez képest. 
Ennek a járásnak a központja Gyál nyilván jobban 
teljesít, mint a mellette lévő kistelepülések, de ez 
mégsem lassítja a leszakadást, ki kell, hogy mond-
juk: nem éltünk a lehetőségeinkkel.

Lakos Péter (JOBBIK) Végh Tibor (MSZP-DK)

A rendezvényen az „Év vállalkozója” díjban 64-
en részesültek, többek között a Gyáli Ipartestület 
jelöltjei: Hidi József, a HIDI-TOP Kft. ügyvezető-
je, valamint Kis István, a KINAMÉ Kft. ügyvezető-
je, akik a díjat Varga Mihály pénzügyminisztertől, 
valamint Tolnai Tibor a VOSZ elnökétől vehették 
át.

Gyáli Ipartestület/ Fotó: BPC

A Gyáli Ipartestület büszke arra, hogy olyan tagjai 
vannak, akik munkájukkal példaértékű, magas szín-
vonalú tevékenységet végeznek. A díjazottak kö-
szönettel vették a Gyáli Ipartestület jelölését, tá-
mogatását. Mint mondták: nagy örömükre szolgált, 
hogy Gyálon és környékén végzett munkájukat az 
„Év Vállalkozója” díj elnyerésével jutalmazták. 

*
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Interaktív Közélet

A gyáli városvezetés nagy hangsúlyt fektet a vá-
rosban élő egyetemista, főiskolás diákok támoga-
tására. Ennek köszönhetően 2017-ben megalkották 
a Gyáli Élet Program részeként a Gyáli Egyetemista 
Programot, amely a felsőfokú intézményekbe járók 
támogatását célozza meg. Azok részesülnek – utó-
lag – további 25.000 Ft támogatásban félévente, 
akik az adott tanulmányi félévet igazoltan teljesítet-
ték, és a következő tanulmányi félévet megkezdték.

A jogosultsági feltételek meglétét a felsőoktatási in-
tézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell 
bizonyítani, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy 
egyrészt a tanulmányi osztály által hitelesített lecke-
könyv-kivonatát, másrészt a hallgató (következő fél-
évre szóló) felsőoktatási jogviszonyának igazolását 
kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Intézményfelügyeleti Irodáján. Jelenleg  azok a Bursa 
ösztöndíjban részesülők nyújthatják be támogatá-
si igényüket – a rendelet értelmében – február utol-
só napjáig, akik az őszi félévben 25 kreditet szerez-
tek, és a tavaszi félévre beiratkoztak, illetve azok, akik 
az őszi félévben végeztek, és diplomát szereztek.  
A nem végzős hallgatóknak az egyetem tanulmányi 
osztálya által hitelesített leckekönyv-másolatot, és 
jogviszony-igazolást kell benyújtaniuk, míg a végzős 
hallgatóknak a diplomájukat kell bemutatniuk.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te ezzel a támogatási formával kíván hozzájárulni 
a felsőoktatási tanulmányok sikeres elvégzéséhez.

Bővebb felvilágosítást Pap Krisztina irodavezető-
helyettesnél, és Kovács Mirkó ügyintézőnél kérhet-
nek az alábbi telefonszámokon: 
06-29/544-141, 06-29/544-140.

Támogatást 
kaphatnak a 

felsőoktatásban 
tanuló gyáli hallgatók

Aki a szociális munkát választja, főleg, 
ha még egy központi intézmény veze-
tőjeként teszi is, biztos, hogy elhivatott-
ság okán teszi. Dócziné Pallagi Ágnest, 
a Kertváros Szociális Központ új intéz-
ményvezetőjét ismerhetjük meg az aláb-
bi interjúban. 

Intézményvezető Asszony, kezdjük az elején! 
Hol szerezte meg képesítését? 

Szolnoki születésű vagyok, ott is éltem egész gyer-
mekkoromban, majd a váci Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán végeztem tanulmányaimat szociálpeda-
gógus szakon 2011. év elején. A diplomám meg-
szerzése után Gyálon tudtam elhelyezkedni, és 
gyakorlatilag 2011 szeptembere óta élek a város-
ban. Ekkor a központban kezdtem dolgozni, mint 
családgondozó, egészen 2013 közepéig. 2013 jú-
niusában ugyanis a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán kezdtem 
el dolgozni, mint gyámügyi ügyintéző. 

Ezt követően 2018 augusztusában sikerült elnyer-
ni a kiírt intézményvezető álláspályázatot, több-
fordulós interjúk után. 
Milyennek ítéli a vezetői munka sajátosságait? 

Komoly szakmai előrelépésnek tekintem, és sok le-
hetőséget látok abban, hogy egy ekkora volumenű 
intézmény vezetésére kaptam lehetőséget. 
Eddig alkalmazottként igyekeztem szakszerűen el-
végezni a munkám, és minél több tapasztalatra és 
tudásra szert tenni, annak érdekében, hogy meg-
felelő segítséget tudjak nyújtani az ügyfelek/klien-
sek számára. Vezetőként a szakmaiságon túl elő-
térbe került a dolgozók támogatása és munkájuk 
segítése, ugyanezen célok elérése érdekében. 

Milyennek ítéli az önkormányzatok és az intéz-
mény viszonyát? 

Tekintettel arra, hogy Gyál járásközpont, minden-
képpen nagyszerűnek tartom, hogy a járásba tar-
tozó települések – sajnos Felsőpakony kivételével - 
kistérségi társulásként együtt dolgoznak és együtt 
gondolkodnak annak érdekében, hogy minden te-
lepülésen megfelelő színvonalon legyen biztosítva 
a szociális ellátás. Még mindössze 2,5 hónapja va-
gyok az intézmény vezetője, de az eddigiek alap-
ján azt tapasztalom, hogy az önkormányzat és a 
társulás kapcsolata abszolút harmonikus, kiegyen-

súlyozott és egyenrangú, hiszen céljaik közösek.  
A társulás tagjai igyekeznek minden tőlük telhetőt 
megtenni annak érdekében, hogy intézményünk 
a településeken élő lakosok számára széles körű 
segítséget tudjon nyújtani felmerülő problémáik 
megoldása érdekében. 

Milyen tervei vannak az intézménnyel a jövőre 
nézve?

Idén egy új szakmai egységgel bővül intézmé-
nyünk, ugyanis 2019. február 1. napjától a Kertvá-
ros Szociális Központ biztosítja Gyál városban az 
idősek nappali ellátását a Gyáli Szent József Idősek 
Klubjában. Továbbá, év elején beindítjuk az óvodai 
és iskolai szociális segítést is a kistérség települé-
sein lévő oktatási/nevelési intézményekben. Mind-
ezek mellett természetesen a már meglévő szolgál-
tatásainkat is biztosítjuk változatlan formában.  

Várható-e változás az intézmény működésében, 
a munkatársak továbbképzéseiben? 

Nagyon fontosnak tartom a szakmai felkészültsé-
get, hiszen megfelelő szakmai tudás megléte nél-
kül nem tudunk hatékony segítséget nyújtani a kli-
ensek számára. Ennek érdekében a dolgozók idén 
is részt vesznek a jogszabályok által előírt szakmai 
továbbképzéseken, szükség szerint pedig csopor-
tos továbbképzéseket kívánok biztosítani számuk-
ra a megfelelő szakmai tudás elérése érdekében. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény, másnéven a gyer-
mekvédelmi törvény 39. § (3) bekezdése alapján a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között a 
veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer mű-
ködtetése, ennek érdekében szorosabb kapcsolatot 
kívánok kialakítani a jelzőrendszeri tagokkal, egy-
ségesíteni kívánom az átláthatóság és a gyorsabb 
munkavégzés érdekében a jelzőrendszeri lapokat, 
illetve szeretném a szakmaközi konferenciáink té-
máit az aktuális társadalmi problémák felé terelni 
és azokra hatékony megoldási technikákat biztosí-
tani a jelzőrendszeri tagok számára az eredményes 
együttműködés és problémakezelés érdekében.  

Készülnek-e 2019-ben közösségi akcióra?

Jelenleg intézményünkben minden héten szerdán 
délelőtt volt ruhaosztás, ezen mindenképpen vál-
toztatni kívánok. Szeretném ezeket havonta egy 
alkalommal továbbra is megtartani akár helyi civil 
szervezetek bevonásával, emellett természetesen 
minden rászoruló számárára szükség esetén soron 
kívül is biztosítjuk az igényelt ruházatot.
Idén szeretnénk gyermeknapot tartani az általunk 
gondozott és hátrányos helyzetű gyermekek, illet-
ve családjaik számára minden településünkön. 
A helyi újságok bevonásával szeretnénk igényfel-
mérést tartani a lakosság körében, hogy szüksé-
gességét érzik-e a településeken szabadidős klu-
bok beindítának, amennyiben igen, milyen témában 
és mely korcsoportot/korcsoportokat érintve. Eze-
ket központi e-mail címünkre, vagy telefonon is je-
lezhetik az alábbi elérhetőségeken: 
Cím: Rákóczi utca 42-44., Telefon: 29/340-659.
Mindezeken túl természetesen szívesen részt ve-
szünk minden olyan kezdeményezésben, amely a 
gyermekek, családok és az idősek jólétét és életük 
jobbá tételét szolgálja.

Joggal mondhatjuk, hogy az intézmény nagy vál-
tozások előtt, rengeteg programmal bővül, amely-
hez ezúton sok sikert és jó eredményeket kívánunk!

Bemutatjuk a Kertváros Szociális Központ új vezetőjét
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Tél és farsang
Az öreg Tél éppen bóbiskolt egy kicsit, amikor va-
lami furcsa zaj ütötte meg a fülét. 

- „Süss ki nap fal alá, bújj el hideg föld alá!” - 
énekelte egy vékonyka hang. 
Anna és barátnője játszottak az óvoda udvarán du-
dorászva a most tanult dalocskát.

- Micsoda?!!! Méghogy bújni, meg föld alá! Na majd 
megtanítalak én titeket kesztyűbe dudálni! 
Azzal fújt egy jegeset és pirosra csípte mindenki 
orrát. A gyerekek dideregve futottak be az udvar-
ról és ismét csönd lett odakint. 

- Kár, kár, hogy nincsen még nyár! - 
károgta a varjú.

- Elhallgass! – süvített rá a Tél – 
Rögtön befagyasztom a csőrödet! 
A csoportszobában a gyerekek arról 
beszéltek, hogy már igazán jöhetne a 
Tavasz, hogy sokat lehessen az udva-
ron futkosni, labdázni, hintázni. 

- Tudjátok mit, gyerekek? 
Kergessük el a Telet! 

- Jaj, de jó! – csivitelte Sári – 
De azt meg hogyan kell? 

- Üljetek le és megbeszéljük! -
javasolta az óvónéni.

- Tudjátok ilyenkor farsangolnak az 
emberek, kicsik is, nagyok is. 
Mindenféle maskarába öltöznek, 
táncolnak, énekelnek, nagy lármát 
csapnak, amitől megijed a Tél. 
Attól fogva lázasan készülődtek, 
azon törték a fejüket, hogy milyen 

jelmezt öltsenek magukra, amiben nem ismeri fel sen-
ki sem. Hanszereket próbálgattak, dobot, cintányért, 
csörgőt, dudát, de még lyukas fazekat is. 
Végre elérkezett a nagy nap! A reggel még dere-
sedni is elfelejtett a csodálkozástól, amikor meglát-
ta, hogy az oviba cica, hercegnő, tündér, boszor-
kány, sárkány, páncéloslovag, meg mindenféle fura 
teremtmény érkezik. A gyerekek olyan jóízűen ka-
cagtak, amikor meglátták egymást, hogy az egé-
szen az öreg Tél füléig ért. 

- Mi ez a zsivaly már megint?!!! 
Azzal mérgesen süvített egy fagyosat és bedu-

dált a kéménybe. Az ám, csakhogy a 
gyerekek nem törődtek vele, kiözön-
löttek az udvarra és bátran énekelték 
a télkergető dalaikat. Tüzet raktak és 
hatalmas csinadratta közben eléget-
ték a kisze bábot.
Az öreg Tél úgy megijedt, hogy még a 
zúzmarás bajsza is lekonyult. Hát még 
amikor meglátta a sok elvarázsolt gye-
reket, amint kereplővel, cintányérral, 
síppal, dobbal táncolták körbe a tüzet 
és énekeltek ahogy tudtak.

- Fuss innen csúnya Tél, tőled már sen-
ki sem fél!
Bizony mondom, ekkora kapkodást még 
senki sem látott. Batyujába rakta a deret, 
hideget, zúzmarát, jégcsapot, zsákba pedig 
a hópelyheket. A nagy sietésben elfelejtette 
rendesen bekötni a zsákot, így aztán itt-ott 
kipottyant belőle némi hópihe. De a Tavasz 
már tudta, hogy nemsokára eljön az ő ideje. 
Előre küldte a hóvirágokat, hogy mindenki-
nek hirdessék, hamarosan tavasz lesz!

A mesét és a verset a Gyáli Mi Újságba írta: 
Karácsonyi Ibolya, író
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Térdig süpped
Térdig süpped

 Most a hó,
Siklik a szán
Hű, de jó!

Kacagva sikít A sok gyerek,Repül a gombócDe remek!

Kerek a kedvem,Kerek a szán,Nevet a tél is Most igazán.

Hull, hull,
 Hull a pihe
Röpp, röpp,
 Röpülj ide!

Csipp, csipp Szól a verébNekem a télből Most már elég!

A 2019. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófi-
zetési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

 2019. I. félév: március 18.
 2019. II. félév: szeptember 16.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék fel-
számítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2019. évi épít-
ményadó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kö-
telezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem 
tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pót-
lék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke 
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal nö-
velt mértékének 365-öd része, jelenleg 5,9%.

Adózóink 2019. február utolsó, illetve márci-
us első hetében értesítést kapnak adófolyó-
számlájuk állásáról, és a 2019. évi adófizetési 
kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek 
esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási megbí-
zásokat az esetleges hátralék, valamint mind az 
első, mind pedig 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.

Azon adózóink, ahol 2019-től változás áll be gép-
járműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében 
történő változás, vagy új gépjármű vásárlása, hasz-
nált gépjármű  forgalomba helyezése esetén –, ha-
tározatot kapnak. A határozatban kivetett 2019. 
évi gépjárműadó összegét az adószámla kivonat 
– a Magyar Államkincstár által rendszeresített új 
adó nyilvántartási program kötelező használata mi-
att – nem tartalmazza. Ez esetben a megküldött 
határozatok mellékleteként magánszemélyek 
esetében biztosítjuk (megküldjük) a 2019. első 
és második félévi adókötelezettség teljesítésé-
hez szükséges készpénzátutalási megbízásokat. 
Magánszemélyek esetében a határozatokat térti-
vevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg az 

adószámlakivonatokat a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói egyszerű levélként juttatják el Önökhöz.

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 és gépjárműadó esetében csak a vég-
legessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési 
kötelezettségéről határozatban már értesült, az el-
len fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó te-
kintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az 
adó nyilvántartási rendszerben rögzített elszámo-
lási különbözet, illetve előleg kötelezettségek ke-
rülnek feltüntetésre. 

Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatu-
kat 2019. március 11. napjáig nem kapják kézhez, 
telefonon érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as 
központi számon, illetve személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási 
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.

További adószámla kivonat megküldésére, a tava-
lyi évhez hasonlóan, október 31. napjáig kerül sor, 
a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adó-
zók esetében. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Helyi adókra vonatkozó 
adófizetési határidők 2019-ben

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...
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Megújul az Ady utcai CBA és  két új üzlet is nyílik mellette
Mutatjuk a látványterveket

Fél év múlva elkészül az Ady Center üzletház, 
amelyben a Príma élelmiszer üzlet mellett nyílik 
egy DM és egy ismert ruházati és háztartási eszkö-
zöket forgalmazó diszkont is. A Vak Bottyán - Ady 
Endre - Viola utcák által határolt kereskedelmi te-
rületen jelenleg CBA és egy dohánybolt működik, 
azonban hamarosan ezen a fronton jelentős válto-
zás áll be. A jelenlegi épületet ugyanis lebontják, 
a helyére pedig egy új, modern üzletházat építe-
nek, amely az Ady Center nevet viseli majd. A ter-
vek szerint a CBA üzlete február végén bezár, a 
trafik pedig egy konténerüzletből üzemel tovább. 
Előreláthatólag március 4-én adják át a munkate-
rületet a kiválasztott kivitelező részére, és várható-
an szeptemberben adják át az új komplexumot a 
vásárlóknak.

- Az 1.200 négyzetméteres alapterületen megkö-
zelítőleg 400 négyzetmétert foglal majd el a Prí-
ma üzlet, amely nemcsak méretében múlja felül a 
jelenlegi üzletet, hanem arculata, berendezése és 
áruválasztéka is európai viszonylatban bárhol meg-
állja a helyét. – tájékoztatott Rubóczky József, a tu-
lajdonos Rubók Kft. igazgatója. 
– Az áruház önálló pékséggel, komoly húspult-
tal működik majd annak érdekében, hogy állandó-
an friss, házi jellegű termékeket állíthassanak elő. 
Nemcsak egy élelmiszer-áruházat szeretnék átadni, 
hanem egy olyan komplexumot, amelyet Gyál házi-
asszonyai régóta várnak, ugyanis közel 400 négy-
zetméteren helyet kap egy DM, illetve a tervek sze-
rint egy ismert ruházati és háztartási eszközöket 
forgalmazó diszkont, továbbá a jelenleg is működő 
Nemzeti Dohánybolt. – mondta a Kft. igazgatója.
70 parkolóhely nyújt majd kényelmes parkolási le-
hetőséget a vásárlóknak, illetve több kerékpártá-
roló, amely 14 db bicikli parkolására biztosít lehe-
tőséget. A beruházás bekerülési költsége mintegy 
600 millió forint, amellyel várhatóan 20 új munka-
hely is létesül. 

A Rubók Kft. vezetősége elkötelezett a dolgozói 
iránt, ezért a beruházás idejére ideiglenesen a má-
sik Gyáli CBA üzletükbe (Gyál, Munkás u. 1.) helye-
zik a munkavállalókat, ahol az átépítés ideje alatt 
is folyamatosan várják a vásárlókat. Az átadásig a 
munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért 
a Rubók Kft. a lakosság megértését kéri.

Illusztráció Illusztráció

Illusztráció Illusztráció

Illusztráció

Illusztráció

Illusztráció
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Használjuk ki az időt és hozzuk 
rendbe szerszámainkat. Élezzük 
ki a metszőollót, a fűrészt. Ügyel-
jünk, mert a különleges élezésű, 
önélező típusú fűrészek nem szo-
rulnak reszelésre, sőt így tönkre-
tesszük az élét, fogazatát.
Enyhe időben, fagypont felet-
ti hőmérsékleten ritkíthatjuk az 
alma-, és a körtefákat.
Metszéskor vigyázzunk, hogy ne 
hagyjunk csonkokat, mert ezek 
mélyen beszáradhatnak, a seb-
zési helyeken gyorsan támadnak 
a farontó gombák. 
A sebeket kacorkéssel vágjuk 
simára, hogy gyorsabban forr-
jon be majd a seb, s kenjük be 
pl. Fagél sebkezelővel. Ha nincs 
kéznél, legalább 3-4%-os bordói 
lé oldattal ecseteljük be. 
Annak, aki még nem eléggé gya-
korlott a metszésben, célszerű 
kikérni szakember tanácsát, il-
letve ajánlatos szakkönyvekből 
tájékozódni. 
Amennyiben még a termés-
érés, a szüret után elvégeztük 
a meggy-, a cseresznye-, a kaj-
szi-, és a szilvafák ritkító met-
szését, akkor ezekkel most nincs 
tennivalónk. 
Ne nyúljunk azokhoz a fákhoz 
sem, amelyeket nem ritkítottunk 
meg, nehogy segítsük a bakté-
riumos és vírusos betegségek 
terjedését. 

Az elmaradt ritkítást legfeljebb 
a rügypattanás után végezzük 
el, mert ilyenkor már gyorsab-
ban gyógyulnak a sebek, kevés-
bé fertőződnek. 
Javítsuk ki a szőlő támberende-
zését. Ha szükséges, verjünk le új 
karókat, cseréljük ki az elszakadt 
huzalokat. A metszéssel még vár-
hatunk, kisebb kertben különösen 
ne siessük el, hiszen a szőlő ké-
sőbb fakad, mint a gyümölcsfák. 
A konyhakertben vessük el az 
ősszel előkészített ágyásokba a 
dughagymát, a hagymamagot. 
Készítsük elő hajtatásra a fólia-
sátrat. Lehet trágyázni a fákat, 
cserjéket. 
A fák törzsápolása, tisztítása fon-
tos munka a lemosó permetezés 
előtt. A dísznövényeknél az ágyá-
sokat és a gyepet február végétől 
trágyázhatjuk. A díszfák tisztító, 
ifjító, valamint a nyáron virágzó 
cserjék általános metszése. 
A lombhullató sövények nyírha-
tóak. Az évelőket ilyenkor is tő-
osztással, vagy sarjakról lehet 
szaporítani. Kúszónövények is 
metszhetők, a vesszőn virágzók 
kivételével. A szobanövények 
ápolása, teleltetett növények 
tisztogatása már elkezdhető. 
A növényházban folytassuk a 
korai zöldségfélék fólia alá veté-
sét, egyelését, a növények ápo-
lását, növényvédelmét. 

A fóliába ültethetünk előcsí-
rázott burgonyát. Ültethetünk 
fokhagymát, csicsókát. Vethet-
jük az edényes virágokat, a pa-
radicsomot, borsót, padlizsánt, 
zellert, korai spenótot, cseme-
gekukoricát, görögdinnyét is a 
palántanevelésükhöz. 
A hónap végétől a nem fagyér-
zékeny fajokat (hónapos retek, 
borsó, sárgarépa, petrezselyem, 
spenót, téli sarjadékhagyma) már 
szabad földbe is vethetjük. Ez a 
torma dugványtelepítés, a vörös-
hagyma-, és fokhagymadugga-
tás ideje.

Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Legyen öröm a KERT!
LACI bácsi kerti tanácsai

KERTváros
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METSZÉSI BEMUTATÓ!
A Gyáli Kertbarát Kör 2019. március 2-án szombaton, 
10.00-14.00 óráig metszési bemutatót tart. 

HELYSZÍN: Gyál, Piroska u. 30/a.

Vendéglátó: Duró Pálné tagtárs.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-29/263-343, 06-30/859-2662
Konzultáció: személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 
14.00-órától, a közösségi házban. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör!

A Kormány megteremtette annak lehetőségét, 
hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri, ter-
mészetbeni támogatást kapjanak.
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy az 
igényjogosultak korábban benyújtott kérelme 
alapján 158 gyáli háztartás részére került a jogo-
sultság megállapításra, az ezt igazoló leveleket a 
polgármesteri hivatal január 25. napján tértivevé-
nyes küldeményként postára adta.

A kérelemben megjelölt fűtőanyag átvételére 2019. 
február 1. és 2019. március 30. között van lehető-
ség, a FŐNIX TÜZÉP Gyáli Telepén (Gyál, Pozsonyi 
u. 91. , h-p: 8:00-16:00, szo: 8:00-12:00 között, tel: 
06-29/345-221).
Az átvételkor szükséges a postán kiküldött jo-
gosultságigazolás, illetve a személyazonosító 
igazolvány bemutatása. (Érvényes személyazo-
nosító okmány hiányában a támogatás nem ad-
ható ki, jogosultságigazolás pótlása hivatalunk-
tól kérhető.)
A természetbeni támogatás háztartásokhoz való 
eljutásának költsége az igényjogosultat terhe-
li, a támogatás összege a Kormány döntése ér-
telmében nem használható fel szállítási/rakodási 
költségekre.
Amennyiben a személyes átvételnek akadálya 
van, a jogosultságigazolást tartalmazó levéllel 
együtt megküldött meghatalmazás kitöltésével 
lehetőség nyílik a megállapított természetbeni 
támogatás meghatalmazott részére történő ki-
adására (a jogosultság igazolását ez esetben is 
be kell mutatni).

Így kapják meg a rezsicsökkentést 
a jogosultak

Az év első testületi ülésén, január 31-én az alábbi-
akról döntöttek a képviselők. 
• Változik a Közterület-felügyelet szolgálati ideje, 

megállapítást nyert, hogy célszerű két időszak-
ra (nyári, illetve téli) elkülöníteni. Az új rende-
letnek köszönhetően téli időszakban, azaz no- 
vember 1-jétől március 31-ig a munkaidő délelőtt: 
06:00 – 14:00-ig, délután: 13:00 – 21:00-ig tart. 
Nyári időszakban, azaz április 1-jétől október 31-
ig a munkaidő délelőtt: 06:00 – 14:00-ig, délután: 
14:00 – 22:00-ig tart. A téli időszakban a közterü-
leti járőrszolgálattal történő lefedettség 06:00-
tól 21:00 óráig elegendőnek bizonyul, ilyenkor 
kevesebben vannak az utcán, mint a nyári idő-
szakban. Korábban sötétedik, a parkokban is rö-
videbb ideig tartózkodnak az emberek.

• Döntöttek a Posta épületének jövőbeni fejleszté-
séről, illetve tanulmánytervének elfogadásáról. 

• Elfogadták a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi beszámolóját. 

• Megszavazták a képviselők a Helyi Esélyegyenlő-
ségi Program 2019-2023-as tervezetét, amellyel 
az Önkormányzatnak két fő célkitűzése is telje-
sül. Az egyik az esélyegyenlőségi helyzetelemzés 

valós, feltárt problémái mellett egy eredményori-
entált akcióterv létrejötte, mely Gyál város pol-
gárai számára a feltérképezett összes területen 
hosszútávon megalapozza és biztosítja esélyeik 
egyenlőségét. Másik fontos célkitűzés a Polgár-
mesteri Hivatal által benyújtott és benyújtandó 
pályázatok esélyegyenlőségi követelményrend-
szerének maximális kielégítése, biztosítva ez-
zel a pályázati csatornákon való részvétel mel-
lett a minél magasabb fokú eredményességet is.  
A programot társadalmi vitára bocsájtotta az ön-
kormányzat, mely során egy észrevétel, javaslat 
érkezett, az Eleven Gyál Közössége részéről. A 
testület nem szavazta meg a közösség felvetését. 

• Döntés született arról, hogy Németh Istvánné, 
a Gyáli Tátika Óvoda vezetője nyugdíjba vonu-
lása miatt pályázatot ír ki a Képviselő-testület a 
vezetői álláshely betöltésére.

• Lezárta a Képviselő-testület  a „Gyáli Ady utca 
parkoló, járda, zöldfelület, csomópont” tárgyú 
közbeszerzési eljárást, és a VITÉP 95’ Kft-t hir-
dette ki nyertesnek, tartalékkerettel növelten 
nettó 215 186 819,-Ft + ÁFA összegért.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ülésezett a testület
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Szentmise: Kedden és pénteken 7.00,
Szombaton 18.00, Vasárnap 9.30

Február 24. 15.00 - felnőtt katekézis 
Dr. Káposztássy Béla atyával

Március 6. Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete 
18.00 órakor a szentmise keretében kerül sor a 

hamvazás szertartására

Nagyböjt idején péntekenként 6.30-kor 
keresztút a szentmise előtt

A plébániai irodában átmenetileg csak az alábbi 
időpontokban tudunk segítséget nyújtani: 

kedd: 9.00-12.00, szombat: 16.00-17.00

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.

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

Gyáli Református Templom

Istentiszteletek: vasárnap - 10.00.

Evangélikus istentiszteletek:
hónap első és harmadik vasárnapján 15.00

Bibliaórák:
Nőknek - szerda 10.00 

Férfiaknak - csütörtök 18.30 
Fiataloknak - szombat 17.00

Lelkészi hivatal nyitvatartási ideje:
Kedd-Péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Lehet, hogy valakinek egyből beugrik a Valentin-
nap, lehet, hogy valakinek egy kicsit gondolkoznia 
kell rajta, valaki mást pedig a hideg ráz tőle. 
Van azonban februárban egy olyan ünnep – sőt 
egyenesen ünnepi hét, amely a Valentin-nap néha 
üres díszleteit valódi tartalommal igyekszik feltöl-
teni: A házasság hete (2019-ben február 10-17 kö-
zött), melynek jelmondata: „Randevú egy életen 
át”. Erre a hétre sokan valóban ünnepként emlé-
keznek – már-már második házasság évforduló-
ként. De mi is a házasság hete?
A kezdeményezés közel két évtizede indult el Ang-
liából és 2008 óta Magyarországon is megrendezik 
a keresztyén egyházak és a civil szervezetek össze-

Ünnep februárban?
fogásával és ajánlásával. Szükség van rá? Gondol-
juk végig magunk!
Amikor bátran belevágunk a házasságnak nevezett 
nagy kalandba, minden nagyszerűnek tűnik.  Őszin-
tén hisszük, hogy a szerelem mindent legyőz. 
Idővel mégis észrevesszük, hogy mintha a másik ki-
csit nehéz emberré vált volna. Majd egyre nehezeb-
bé válik. Nem is gondoltuk volna, hogy a másik ilyen 
nehéz ember. Közben bizony nem biztos, hogy ész-
revesszük, hogy magunk sem vagyunk könnyű ese-
tek. Mások kívülről pedig nem egyszer értetlenül né-
zik, hogy két jó ember házassága miért hűl ki, és a 
korábbi lángolás miért csak pislákol, vagy már csak 
parázslik láthatatlanul valahol konfliktusaink kihűlő 
hamuja alatt. Hagyjuk-e végleg kihunyni és kihűlni? 
Ha így teszünk, bennünk is meghal valami.
Lehet-e még valamit tenni a pislákoló parázzsal? 
Csak egyetlen dolgot idézzünk fel gondolatban: 
mit tehetünk a parázzsal, hogy újra lángra kapjon? 
Erősen megfújjuk és így lehelünk új életet a tűzbe, 
ami újra loboghat. Ugyanilyen fuvallatra van szük-
ségünk egy házasság új tüzekkel való feléledésé-
hez is. Hogy honnan jöhet ez a szél? Ennek felfede-
zésében segíthetnek a Házasság hete programjai 
(www.hazassaghete.hu) és Ezékiel próféta hittel el-
mondott imádsága: „A négy égtáj felől jöjj elő lélek 
és lehelj ezekbe ... hogy életre keljenek.” (Ez 37:9)

Gyimóthy Zsolt
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Gyál Város Önkormányzata több éve él a TAO-
támogatás által kínált lehetőségekkel. Először a 
városi sportpálya területén található sportpályák 
egyes részei újulhattak meg ennek révén, most pe-
dig egy oktatási intézmény sportlétesítményének 
fejlesztése. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
tornatermén legutóbb 2017-ben végeztek felújítási 
munkálatokat, amikor új nyílászárókkal és külső szi-
geteléssel látták el a létesítményt. A most lezárult 
felújítás keretében pedig, melyet 2018-ban kezd-
tek meg, a tornatermen kívül a hozzá kapcsolódó 
vizesblokkokat, öltözőket, mosdókat, szertárat és 
egyéb kiszolgáló helyiségeket újították meg a gye-
rekek és a tantestület legnagyobb örömére.
A munkálatok során új fűtőtesteket szereltek fel, 
megújult a világítás, a burkolatok, illetve a torna-
terembe a parkettacsiszolást követően új felfesté-
sek is kerültek. A műszaki átadásra január 16-án ke-
rült sor, melyen a kivitelező cégek képviselőin kívül 
részt vett Erős József alpolgármester is.
A Zrínyi iskola tornatermében rendszeresen tarta-
nak kézilabdaedzéseket a gyermekek részére, így 
a Magyar Kézilabda Szövetség a költségek 70%-
át átvállalta (TAO támogatással), míg a fennmara-
dó 30%-ot Gyál Város Önkormányzata finanszíroz-
ta. A felújítás összköltsége bruttó 107 millió forint 
volt. A munkálatok a 2018-as év végétől ez év elejé-
ig zajlottak. A tervezésnél figyelembe vették, hogy 
a testnevelés órákat és a kézilabdaedzéseket a lehe-
tő legkisebb mértékben zavarják, így azokat a mun-

kákat, amikor a gyermekek egyáltalán nem használ-
hatták a termet, a téli szünet idejére időzítették.
A Monori Tankerületi Központ, a Magyar Kézilab-
da Szövetség és Gyál Város Önkormányzatának 
együttműködésével a Zrínyi iskola korszerű, mo-
dern tornacsarnokkal büszkélkedhet, amit tanítási 
időben a tanulók, azt követően pedig a kézilabda-
edzésre járók használhatnak.

Befejeződött a Zrínyi iskola 
tornacsarnokának felújítása
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finomat, olcsón, gyorsan

Recept

Újra az ivartalanításról
Akik figyelemmel követik rovatunkat, azoknak bi-
zonyára feltűnt, hogy a kutyák és macskák ivar-
talanításának fontosságáról egy alkalommal már 
megosztottuk gondolatainkat a kedves olvasókkal. 
Miért térünk tehát ismét vissza erre a témára? Mert 
jelen időszakban ez a kérdés ismét aktuális: ugyan-
is a kutyáknál javában zajlik a tüzelési időszak.  
Az állatvédők és a felelős állattartók persze tisztá-
ban vannak vele, hogy az ivartalanítás fontosságá-
nak hangsúlyozása mindig időszerű, azonban úgy 
gondoltuk, hogy a fent említett időszak megjelené-
sével kiemelt fontosságú, mert a kan kutyák érzik a 
tüzelő szukákat és járják az utcákat, megkörnyéke-
zik ivaros szuka társaikat, és keresik a lehetőséget! 
Sajnos nagyon sok tévhit kering még mindig az 
ivartalanítással kapcsolatban a köztudatban. Pl.: 
barbár csonkítás, a kutyának/macskának egyszer 
szülnie kell, csak így marad egészséges, át kell élni-
ük az állatoknak az anyaság örömét. A valóság ez-
zel szemben az, hogy kedvenceink nem a család-
alapítás öröme miatt hozzák le az almokat, hanem 
azért, mert ösztöneik ezt diktálják. Nem vágynak 
az utódokra, nem tervezgetik kis családjuk életét. 
Ezek emberi tulajdonságok! Az sem igaz, hogy a 
szuka/nőstény állatoknak életükben legalább egy-
szer utódokat kell a világra hozniuk, mert így ma-
radnak egészségesek. Ez olyannyira téves elkép-
zelés, hogy az időben elvégzett ivartalanítás sok, 
kifejezetten veszélyes egészségügyi problémától 
óvja meg kutyánkat/cicánkat. Ilyen pl. a sokszor 
halálos kimenetelű gennyes méhgyulladás, illetve a 
méh/petefészek daganatos megbetegedései. 
Eddig csak a szuka/nőstény állatok vonatkozásában 
írtunk az ivartalanítás jótékony hatásáról, ne feled-
kezzünk meg kandúr macska kedvenceinkről sem. 
Ivartalanítással náluk is megelőzhető az idős korban 
gyakran kialakuló here- illetve prosztata daganat, 
továbbá kedvencünk jellemére is pozitív hatással 
lesz a műtét. A csavargó kedve (főleg párzási idő-
szakban) megszűnik, nem lesz kellemetlen szagú a 

vizelete, esetleges agresszivitása az esetek nagy ré-
szében jelentősen lecsökken. A kedvencünk egész-
ségére gyakorolt jótékony hatásán túl ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy csakis az ivartalanítással 
előzhető meg a nem kívánt almok megszületése. 
Kis hazánkban már jelenleg is gyakorlatilag kezel-
hetetlen mértékű a kutyák/macskák túlszaporula-
ta, százezrével kóborolnak gazdátlan állatok. Ugye 
senki nem akarja ezeknek a szerencsétlen állatok-
nak a számát növelni? Minden gazdinak tudomásul 
kell vennie, hogy a megszületett kutyáinak, cicáinak 
még ha találnak is felelős gazdát, elveszik az esélyt 
azoktól, akik a menhelyen vannak, vagy utcára szü-
lettek! Tegyünk kedvenceinkért, tegyünk az árva ál-
latokért, ivartalaníttassuk őket! Köszönjük!
A következő kiadványban az állatvédő szerveze-
tekről, menhelyekről, gyepmesteri telepekről fo-
gunk írni!

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelen-
tése: Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, tel.: 
06-29/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések 
bejelentése: Gyáli Járási Hivatal (Prátpál-Horváth 
Mónika, tel.: 06-29/540-964).
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 
(hétfőtől – péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák 
örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Hu-
szár Éva, Tel.: 06-29/340-134, weboldal: http://
varosuzemeltetes-gyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/
gazdikereso).
Szegény körülmények között élő, háziállatot 
tartó családok segítése: Bundás Barát Állatvédő 
Egyesület Gyál, tel.: 06-70/205-6552.

Smiatek Anikó
a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület elnöke

Tel.: 06-70/205-6552

ÁllatvédelemTestület Interaktív

HÚSVÉTI SÁRGA TÚRÓ
Hozzávalók (8 adag):

• 2 liter tej
• 1 csipet só
• 10 evőkanál cukor
• fél citrom reszelt héja
• 40 g mazsola (elhagyható)
• 1 csomag vaníliás cukor
• 20 db tojás

Elkészítés: 

A tejet feltesszük melegedni a 
sóval, a cukorral, a citrom reszelt 
héjával és a vaníliás cukorral.  

A tojásokat egyenként felütjük 
egy tálba és éppen csak annyira 
keverjük össze, hogy a sárgájuk 
kifakadjon, majd hozzáöntjük a 
tejhez. Nagyon lassú tűzön, óva-
tosan kevergetve, hogy szép mo-
zaikos legyen addig főzzük, amíg 
a tejsavó kicsapódik a tetején. 

Ekkor beleszedjük egy szűrő-
be fektetett gézdarabba, és 
pár órára, hűvös helyre akaszt-
va kicsepegtetjük belőle a tejsa-
vót. Miután lecsepegett, hűtő-
be tesszük pár órára, tálalásig. 
Tálaláskor szeletekre vágva ke-
rül a főtt sonka, kolbász és a ka-
lács mellé.

Jó étvágyat kívánunk!

Elkészítési idő: 60 perc

21www.gyal.hu
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GYERMEKREJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egy szeren-

csés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet! 

Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a 
feladványt, majd a 

szerkesztoseg@gyal.hu
 elektronikus levelezési címre beküldeni 

vagy zárt borítékban a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal 

(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
portájára eljuttatni. 

Beküldési határidő: 
2019. február 22.

A januári feladvány helyes megfejtése: 
1323

A januári feladvány nyertese: 
Kocsenda Bianka 

Gratulálunk a nyereményhez!

Feladvány: 
Melyik színű autó juthat el 
a polgármesteri hivatalba? 

Emlékszik még rá? 
Városunk múltja és jelene

Az orvosi rendelő önálló intézményként 1999. janu-
ár 1. óta működik Városi Egészségügyi Központ né-
ven. Az épület 2014-ben kívül-belül megújult. Hő-
szigetelés készült, kicserélték a nyílászárókat, az 
elektromos hálózatot, burkolatokat, a tetőt, s fon-
tos új elemként mozgáskorlátozott lift beszerelé-

sére is sor került. Az épület kétszintes, az emeleti 
részen helyezkednek el a szakrendelők, a laborató-
rium, a gazdasági iroda és a raktárhelyiség. A föld-
szinten a házi felnőtt és a házi gyermekorvosi, va-
lamint a fogorvosi rendelők vannak. Itt helyezkedik 
el a központi orvosi ügyelet is.

22 gyáli mi újság

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
 dal- és nótaműsor        

 a  KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR  
rendezésében

Gyálon az Arany János Közösségi Házban
2019. március 2-án, szombaton 15 órakor 

 
Fellépnek:

Deák Lajos nótaénekes,  
valamint a dalkör tagjai  

   Zene: Délpesti Régió Cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével

 Műsor után tánchoz ’talpalávalót’
 Petrik Balázs szolgáltat.

Szünetben támogató TOMBOLA

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 március 7-én 18 órára és

április 11-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Intenzív színházi élményt és garantált szórako-
zást ígér Pindroch Csaba önálló estje, a „Segít-
ség, megnősültem!” című egyszemélyes vígjáték, 
amelynek 2016. október 29-én, a budapesti Thá-
lia Színházban volt a bemutatója, és azóta számos 
teltházas előadás követett a Tháliában és vidéken. 
A Sebestyén Elemér azonos című regénye alapján 
írt kortárs komédiáját Pindroch Csaba társ-drama-
turgként, producerként és az előadás egyedüli sze-
replőjeként jegyzi, a darab rendezője Radnai Márk. 
A hagyományos bohózat és a modern stand-up 
comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás 
sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni 
hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy éppen 
keserű pillanatainak. Mindannyiunk számára isme-
rős helyzeteket láthatunk, felszabadult nevetéssel 
ismerhetünk magunkra Pindroch Csaba sokoldalú 
és őszinte játékát nézve, aki a házasság témájában 
jártas és végtelenül szerethető színészként bravú-
rosan tálalja ezt a nem mindennapi színházi fogást.
A zabolátlan humor és irónia ellenére azonban ez 
az anekdota-szerű történetekből álló férfimonológ 
nem más, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a há-
zasság előtt.
„Bár tele van csípős megjegyzésekkel és humo-
ros szituációkkal, mégis olyan ez a darab, mint egy 
szerelmi vallomás. Üzenet tőlem személyesen a fe-
leségemnek, továbbá minden férfitól valamennyi 
nőnek, köszönetképpen azért a fontos, hihetetle-
nül boldogító, de olykor végtelenül bosszantó és 
így rengeteg humorforrást adó csodálatos embe-
ri kapcsolatért, amit úgy hívunk, hogy házasság” – 
mondja Pindroch Csaba.

Előadó: Pindroch Csaba │ Író: Sebestyén Elemér
Rendező: Radnai Márk │ Látvány: Pater Sparrow

Producerek: Pindroch Csaba, Verebes Linda

Jegyek kaphatók a közösségi házban.

Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár

2019. március 3. 19.00
- Pindroch Csaba -

Segítség, megnősültem!

„Sok jó és rossz 
történt velem, 
de elárad bennem 
a hála. 
Szívvel-lélekkel élek!”

Egy életed van!
Dr. Csernus Imre
előadása Gyálon

az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban
2019. február 21. 19.00

Jegyek kaphatók a közösségi házban.
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01.03.
A Táncsics utcából érkezett segítségkérés, ahol 
egy idősgondozó nem tudott a lakásba bejutni a 
gondozottjához. A kiérkező polgárőrünk az ajtó 
felfeszítésével segített a lakásba bejutni, ahol egy 
idős férfi elesett és nem tudott felkelni. A mentők 
a bácsit kórházba szállították. Hasonló eset történt 
01.30-án a Pesti úton, ott is az ajtó felfeszítésével 
sikerült bejutni az idős, segítséget kérő lakóhoz.

01.03.

Az Erdősor és Bem József utcák kereszteződésénél 
három gépkocsi ütközött, személyi sérülés is történt. 
A balesetnél polgárőreink a forgalom elterelésében, 
a helyszín biztosításában nyújtottak segítséget.  
A hónap során további öt, különböző súlyosságú 
balesetnél volt szükség járőreink intézkedésére.

01.04.

A Kőrösi útról érkezett bejelentés, hogy egy férfi 
fekszik a járdán. Kiérkező járőrünk megállapította, 
hogy a férfi erősen ittas, de szerencsére sérülése 
nincs, viszont járásképtelenre itta magát. A hozzá-

tartozók értesítésével biztosítottuk, hogy otthoná-
ba jusson. A téli időszakban kiemelten fontos, hogy 
aki az utcán fekvő, magatehetetlen személlyel ta-
lálkozik, ne hagyja magára, mert a hideg időben 
már rövid időn belül életveszélyesen kihűlhet.

01.04.

A Kőrösi útról érkezett riasztás, egy csőtörés miatt 
elázott ingatlanról. Tűzoltóink az érintett ház pin-
céjéből mintegy 140 cm magasságban álló vizet 
szivattyúztak ki, megelőzve a még nagyobb kár 
kialakulását.

01.25.

Gyál felső vasútállomásról érkezett segítségkérés, 
ahol egy fiatal mobiltelefonját tulajdonították el.  
A helyszínre érkező polgárőreink a sértettet és a fel-
tételezett elkövetőt is a helyszínen érték, majd hosz-
szas keresés után az eltűnt telenfon is előkerült. Mivel 
az elkövető ekkor beismerte a lopást, a rendőrség ki-
érkezéséig járőreink visszatartották.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Közbiztonság

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. 

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, 
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csong-
rádi István 06-70/419-0330.

Pótvizsgára felkészítés és korrepetálás Gyálon matemati-
kából, történelemből, magyarból. 20/527-7701. 

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások 
gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol 
nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 06-
30/938-9709, 06-29/340-878.

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

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

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, 
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna sze-
relés. Tel.: 06-30/9340-937.

Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygép-
kocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 
06-70/419-0330 Csongrádi István.

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom 
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten. 
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.

Apróhirdetés

Gyepszőnyeg termesztéssel 
foglalkozó cég 

kiemelt bérezéssel, 
betanított fi zikai munkást keres. 

Elvárás: „B” kategóriás jogosítvány.

Augsberger Gyepszőnyeg Kft.
Gyál - Felsőpakony Telephely

Tel.: 06 20 9342 153
E-mail: gyal-felsopakony@augsberger.hu

Jóga Gyálon!
Gyere és próbáld ki! Hívj a részletekért!

INGYENES BEMUTATÓ ÓRA
a Purusa Jóga-szigeten,

2019. március 2-án, 16 órától.

Jelentkezés: 
Benedek Andi 06-30/812-1441

Honlap: www.jogasziget.hu

Tavaly májusban nagyszabású szemétszedési akci-
óban takarították ki helyi civil szervezetek, sport-
szervezetek, önkéntesek a crosspálya melletti terü-
letet az Önkormányzat és a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft, továbbá az FCC Magyaror-
szág Kft. szervezésében. Az említett területre rend-
szeresen hordanak ki illegálisan hulladékot, amely 
az erdő szélén és az M0 autóút felüljárója alatt a 
vasúti sínek mentén található. A májusi akcióban ezt 
a területet is teljes egészében megtisztították, ám 
az öröm nem tartott sokáig. Szinte azonnal megtelt 
szeméttel a helyszín, ahogy az alábbi fotón is láthat-
ják, a terület újra úgy nézett ki, mint a takarítás előtt.
Mivel a szóban forgó terület a Magyar Közút tulaj-
donában van, így Gyál Város Önkormányzata fel-
szólította a terület tulajdonosát, hogy számolják fel 
az ott összegyűlt hulladékot. A Magyar Közút ez év 
elején eleget tett a kötelezettségének, és megtisz-
tította az érintett területet. De vajon meddig ma-
rad így és milyen lépéseket tervez az önkormány-
zat, hogy végleg felszámolja itt is a szemetelést?

Az önkormányzat rendészeti csoportvezetője el-
mondta, hogy az önkormányzat tavaly novemberben 
térfigyelő kamerákat telepített a helyszínre, melyek 
segítségével sikeresen fogtak el ott illegális szeme-
telőket hulladéklerakás közben. A közeljövőben pe-
dig több ütemben terveznek kihelyezni sorompókat, 
amelyekhez az érintett földterületek tulajdonosai 
rendelkeznek majd kulccsal, így a crosspálya melletti 
területre illetéktelenek nem tudnak majd autóval be-
hajtani, ezáltal a fent említett területig sem tudnak 
eljutni, hogy ott illegálisan helyezzenek el hulladé-
kot. Ezúttal is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy aki 
közterületen hulladékot helyez el, szabálysértést, sú-
lyosabb esetben bűncselekményt követ el és komoly 
bírságra számíthat. Nemcsak a város összképét rom-
bolják az elkövetők, de a környezetünk biztonságát 
is veszélyeztetik, akár a kihelyezett elektronikai, akár 
más hulladékokkal. Ezért kérjük a lakosságot, hogy 
az alábbi elérhetőségeken, vagy a rendőrségen je-
lezzék, ha szabálysértést észlelnek.
Tel.: 29/540-930, E-mail: hulladeklerakas@gyal.hu

Újabb lépések az illegális 
szemétlerakások megszüntetéséért
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2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

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

• komplett szemüveg
 már 9 500 Ft-tól
• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

• a Hoya legellenállóbb
 felületkezeléssel ellátott
 lencséje mellé dioptriás
 napszemüveglencsét adunk
 ajándékba

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos

által végzett
távdiagnózissal

• 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!ÚJDONSÁG!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

HirdetésHirdetés



Gyál Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt/szervezetét/partnerét 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 171. 

évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

A rendezvény programja:

2019. március 14. 17.00 órától ünnepi megemlékezés
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

színháztermében.

Ünnepi beszédet mond:
Erős József alpolgármester

Az ünnepi műsor közreműködői:
Simon Kornél színművész,

a Gyáli Arany Gyermek Néptáncegyüttes és
a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulói

Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással 
zárul a templom téri kopjafánál.

Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó


