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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: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
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:

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

Sport Testület
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatá-
sa szerint februárban 4 haláleset és 15 házasság-

kötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
02.01.: 

- Bindis Zoltán és Román Katalin 
(házassági név: Bindisné Román Katalin),

- Oláh Gergely és Dévald Emese.
02.14.: 

- Győrfi András és Faragó Barbara Anett 
(házassági név: Győrfiné Faragó Barbara Anett).

02.15.:
- Éber Zsolt és Szabó Szilvia,

- Kun József és Orsovai Ágnes
(házassági név: Kunné Orsovai Ágnes),

- Kovács Imre és Beregi Margit 
(házassági név: Kovácsné Beregi Margit).

02.28.:
- Dobsa Szabolcs Lajos és Hurai Szilvia.

02.29.:
- Fekete Ferenc és Kiss Veronika 

(házassági név: Fekete-Kiss Veronika).

Anyakönyvi hírek

2020. február 13-án a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében ülésezett a FAÖT (Fővárosi Agg-
lomeráció Önkormányzati Társulás). 

A társulás megalakulását Pápai Mihály, Gyál pol-
gármestere kezdeményezte 2012-ben azzal a 
szándékkal, hogy a fővárosi agglomerációs tele-
pülések együtt-, egységesen képviseljék érdekei-
ket a fővárossal szemben bizonyos kérdésekben, 
illetve, hogy közösen találjanak megoldást azokra.

Pápai Mihály hangsúlyozta, a FAÖT pártállástól 
függetlenül szeretné összefogni az agglomerá-
ciós önkormányzatokat. A tavaly lezajlott önkor-
mányzati választások után a mostani ülésen részt 
vettek olyan polgármesterek is, akik korábban 
még nem képviselhették városukat a társulásban.

A FAÖT tagja jelenleg Alsónémedi, Csömör, Diósd, 
Ecser, Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Nagykovácsi, Pé-
cel, Pilisborosjenő, Remeteszőlős, Szigetszentmik-
lós, Törökbálint, illetve Budaörsöt, Pomázt, Szent-
endrét és Vecsést új belépőkként üdvözölhetjük a 
társulásban.

A február 13-ai ülésen egyhangúlag megszavazták 
Pápai Mihályt, Gyál polgármesterét a társulás elnö-
kének, alelnökként pedig Solymosi Sándort, Kistar-
csa alpolgármesterét választották meg.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a főváros 
és az agglomeráció közlekedésének problémájá-
val, az elsők között kell foglalkozniuk, ezért a kö-
vetkező összejövetelük fő témája várhatóan az ez-
zel kapcsolatos egyeztetés lesz.

A február 13-ai ülésen az alábbi települések képviseltették magukat:

Pápai Mihály  .......................................... polgármester  .......................................................................  Gyál
Dr. Tüske Zoltán  .................................. polgármester  ........................................................ Alsónémedi
Wittinghoff Tamás .............................. polgármester  ...............................................................  Budaörs
Fábri István  ........................................... polgármester  ................................................................  Csömör
Tormay-Lesták Mária  ......................... alpolgármester  ............................................................  Csömör
Spéth Géza  ............................................ polgármester  ....................................................................  Diósd
Gál Zsolt  ................................................. polgármester  ..................................................................... Ecser
Solymosi Sándor  ................................. alpolgármester  .........................................................  Kistarcsa
Tömöri Balázs  ...................................... polgármester  .................................................... Pilisborosjenő
Szathmáry Gergely  ............................ polgármester  ...................................................  Remeteszőlős
Fülöp Zsolt  ............................................ polgármester  .........................................................  Szentendre
Nagy János  ........................................... polgármester  ...........................................  Szigetszentmiklós
Földvári László ..................................... önkormányzati képviselő  ................................. Törökbálint

Gyálon ülésezett a FAÖT
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki 

civil szervezetek szabadidős 
és kulturális tevékenységének támogatására.

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, 
melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális program-
jainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsé-
ge + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre for-
dítható összeg nem haladhatja meg a pályázati összeg 20%-át).

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő 
programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (tér-
ségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan 
civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló 
programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást. 

A pályázat anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2020. 
évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és álta-
lános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából 
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 
6.000 e Ft áll rendelkezésre. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot ír ki 

sport célú támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 
a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a spor-
tolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, 
az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges élet-
módra nevelés elősegítése.

A pályázók köre: 
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosz-
tályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő 
eredményességű sportolók.

A pályázat anyagi fedezete: 
Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésé-
nek 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szer-
vezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 e Ft áll 
rendelkezésre. 

C I V I L          é s            SPORT
c é l ú  t á m o g a t á s o k

A pályázatok követelményei: 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: nevét, címét, adószámát, bírósági nyilvántar-
tásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, a nyilvántartott tagok szá-
mát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi 

körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, az igé-
nyelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényel-

hető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)

- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 

- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági 
nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 

Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, 

igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,

- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, 

tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye: 
2020. április 2-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára 

(Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 2. napjáig postabélyegzővel ellátva 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálása: 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2020. április 30-i ülésén.

VIII. Gyáli Böllérverseny
Február 15-én, immár nyolcadik alkalommal 
rendezte meg Gyál Város Önkormányzata és az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
a Gyáli Böllérversenyt, mely a víztorony mellet-
ti területen várta az érdeklődőket.

A verseny a korábbi évekhez hasonlóan reg-
gel 7 órakor kezdődött, így aki kíváncsi volt, 
hogyan zajlik egy igazi, autentikus disznóvá-
gás, annak érdemes volt korán kelni. A ver-
seny során a csapatok a hagyományokhoz hí-
ven, de humánusan a helyszínen szúrták le az 
állatokat, majd kezdetét vette a feldolgozás 
és a „disznótoros” ételek készítése. A meg-
mérettetésen rangos, ötfős szakértőkből 
álló zsűri döntötte el, melyik csapat alkotott 
2020-ban egyszerre hagyományos és újsze-
rű ízeket.

Eredmények:
- Legjobb fogópálinka: Pöckös és Csapata- Legjobb forralt bor: Pakonyi Vegyes- Legjobb szúrás: Gyáli Erdélyi Székely Kör- Legjobb pörzsölés: Scheik-tanya- Legjobb tisztítás: Röfi-Döfi- Legjobb bontás: Inter Ambulance- Legjobb darabolás: Pöckös és Csapata- Legjobb toros reggeli: Kakucsi Pékség- Legjobb kolbász: Scheik-tanya- Legjobb véres hurka: Kecso Team- Legjobb fehér hurka: Norbert Gazda- Legjobb káposztás étel: Gyáli Erdélyi Székely Kör- Legjobb pecsenye: Kibéd- Legszebb tálalás: Norbert Gazda- Legjobb böllérmunka: Pakonyi Vegyes- Legszebb összkép: Norbert Gazda- Legjobb sütemény: Gyáli Erdélyi Székely Kör- Legjobb toros leves: Gyáli Városüzemeltetési Nonprofit Kht.- A Szabadtűzi Lovagrend Különdíja a leghagyományosabb toros káposztáért: Norbert Gazda- A Szabadtűzi Lovagrend Különdíja a leghagyományosabb süteményért: Pakonyi Vegyes- Legfiatalabb böllér: Buda Péter

- Összetett harmadik: Norbert Gazda- Összetett második: Gyáli Városüzemeltetési Nonprofit Kht.- Összetett első és Vándor kupa birtokos: Gyáli Erdélyi Szé-kely Kör
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2020. szeptember 28-án ad-
ták át a Gyáli Sportcsarno-
kot, amelyhez 22 szobás szál-
loda is kapcsolódik. Lendvai 
György, a létesítmény igaz-
gatója ifjú kora ellenére ha-
talmas elszántsággal és igye-
kezettel dolgozik azon, hogy 
az indulás időszakában min-

den rendben menjen, és a későbbiekben ola-
jozottan működjön az intézmény.

- Ha jól tudom, a létesítmény igazgatójaként már jóval 
a hivatalos átadó előtt elkezdett dolgozni azon, hogy 
a komplexum beinduljon. Mikor kérték erre fel és mik 
voltak az első lépések?
- A Hivatallal 2019. februárjában kezdtünk el egyeztet-
ni, ekkor az épület még nem volt szerkezetkész állapot-
ban. Már ekkor határozott elképzeléseim voltak a komp-
lexummal kapcsolatban, ugyanis már akkor látszódott, 
hogy számos lehetőség rejlik benne. A csapatsportok 

egyre nagyobb figyelmet kapnak és ennek következmé-
nye az, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kö-
vetkező játékos generációk kinevelésére is, valamint a 
helyszín több száz gyermeknek és felnőttnek nyújthat 
sportolási lehetőséget. Pont ezek miatt pályáztam meg 
ezt a lehetőséget, majd hosszas egyeztetések után hiva-
talosan júniustól csatlakoztam a projekthez. Néhány he-
tes adminisztrációs tevékenységek mellett aktívan vet-
tem részt a kivitelezővel és szakhatóságokkal történő 
egyeztetésekben. Az eredeti terveken néhány apróbb 
részletet finomítottunk, ahhoz, hogy a létesítmény szál-
loda és sportcsarnok része is még használhatóbb legyen 
a vendégek számára. 

- Mit tudhatunk a múltjáról, milyen tanulmányokat vég-
zett, milyen tapasztalatokkal jelentkezett a feladatra?
- Középiskolai tanulmányaimat a Kispesti Károlyi Mihály 
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban végeztem, 
angol nyelvvizsgám mellett itt szereztem meg a spanyol 
felsőfokú nyelvvizsgámat is. Ezek után a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Külkereskedelmi Karának Nemzetközi 
gazdálkodás szakára jártam, majd mesterdiplomámat a 
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés sza-
kán szereztem. 

Az első diploma megszerzése után 2 évig aktívan dol-
goztam. Főként vállalatirányítási rendszerekkel, azon be-
lül is létesítmény üzemeltetési modullal (facility mana-
gement) foglalkoztam, majd apukám betegsége miatt 
átvettem a családi vállalkozásunk vezetését is egy időre. 
Ezután lehetőségem nyílt jelentkezni a Corvinus Egye-
temre, ahol további gyakorlatban is hasznosítható tudást 
szereztem vállalkozásfejlesztés szakon. Főként újonnan 
induló vállalkozások (startupok) lehetőségeivel és gyak-
ran felmerülő problémáikkal foglalkoztunk. Ezért is örül-
tem ennek a lehetőségnek, mert így gyakorlatban is ka-
matoztathatom az elmúlt évek alatt szerzett elméleti és 
gyakorlati tudást. 

- Csaknem féléves működés után mik a tapasztalatai, 
minden a tervei szerint történik? 
- Az elmúlt félévben sok nemvárt meglepetés ért minket, 
de összességében nézve sikeresen vettük az akadályokat. 
Egy induló vállalkozásnak, pláne egy ekkora létesítmény-
nek számos kezdeti nehézséggel kell szembe néznie. 
Elsődleges feladatunk az volt, hogy a lehető legtöbb 
idősávot bérbe tudjuk adni. Ehhez bérlőkre volt szüksé-
günk. Az első bérlőnk a Monori Tankerület lett, akivel si-
keresen megállapodtunk abban, hogy az Ady Endre Ál-
talános Iskola diákjai minden nap reggel 8:00 és délután 
15:00 óra között testnevelés óráikat az épületünkben 
tartják. Ez nagy segítség volt az iskolának, mivel a min-
dennapos tesi órákat nehezen tudták a saját termükben 
megtartani az épület méretei miatt.
Ezután a bérlők és egyesületek folyamatosan jelentkez-
tek, hogy szeretnének jönni edzéseket tartani a csapa-
tuknak. Komoly kihívást jelentett, hogy mindenkinek 
lehetőséget tudjak biztosítani a saját igényeinek meg-
felelően. Végül néhány hetes tesztidőszak után ezen 
a problémán is felülkerekedtünk, és mára már minden 
csapatnak tudunk lehetőséget biztosítani. Emellett ma-
radt még lehetőség és idősáv egyéni bérlők számára is.  
Voltak finomhangolási feladatok az épület kazánjával, 
néha nagyon meleg volt, néha meg kabátban is fáztunk 
az épületben. Ezeket sikerült orvosolnunk, most már ide-
ális az épület belső hőmérséklete.

- Milyen a sportcsarnok kihasználtsága? Kik, és milyen 
célra használják?
- Jelenleg a küzdőtér nagyjából 80%os kihasználtsággal 
működik, hétköznapokon reggel 8-tól délután 3ig az Ady 
Endre Általános Iskola diákjai tesiznek nálunk, ezután a 
Gyáli BKSE kézilabda szakosztályának utánpótlás csapa-
tai edzenek nálunk. A következő időszaktól, ha minden 
simán megy már saját felnőtt csapattal is büszkélkedhe-
tünk. Az esti órákban a környék felnőtt csapatai tartják 
nálunk edzéseiket (Kispesti Női Kézilabda Klub, PLER). 
A hétvégéink is telnek, különféle rendezvényekkel keres-
nek fel minket. Májusig főleg kézilabda mérkőzések és 
fordulók vannak nálunk, de emellett lesznek egyéb ese-
ményeink is, amikről a későbbiekben fogunk tájékozta-
tást adni. Célunk, hogy minden hétvégén megtöltsünk 
az épületet, de egyelőre nem panaszkodom, ugyanis 
mindig van hova fejlődni!

- Mennyi bevétele származik a sportcsarnoknak egy 
hónapban és hozzávetőleg milyen kiadásokkal kell 
számolnia?
- A kezdeti időszakhoz képest jelentős bevételnövekedés 
figyelhető meg a kimutatásainkban. Más szóval kezde-
nek elég jól alakulni a számok, ugyanis az előrejelzé-
sek szerint a csarnok a következő pár hónapban elérheti 
az önfenntartó szintet, ami egy ilyen jellegű fiatal vál-
lalkozásnál meglehetősen ritkán fordul elő. A fűtési sze-
zon nagyban igénybe vette az erőforrásainkat, ugyanis 
az épületetben állandó hőmérsékletet kellett biztosíta-
nunk, de ezt is sikerült megoldani. A szálloda indításakor 
még több szolgáltatással bővíthetjük palettánkat és ez 
még több rendezvényt fog hozni a háznak. Sikerült egy 
nagyon jó induló csapatot összerakni, amiben minden-
ki szívvel lélekkel csinálja a saját feladatát minden terü-
leten. Ezúton is szeretném nekik megköszönni, mert nél-
külük nem tarthatnánk most itt!  

- Mi újság a szállodával? Foglalhatók már itt szobák? 
- Mindenki azon van, hogy az engedélyeztetések rend-
ben legyenek és a lehető legkorábban megnyithassuk 
ezt a részlegünket is. Kisebb munkálatok folynak a zök-
kenőmentes működés érdekében, de reményeink szerint 
a következő 2 hónapban sikerül mindent a helyére tenni. 
A foglalás még kicsit odébb van, de hamarosan bővebb 
információkkal is tudunk szolgálni!

- Mennyit kell fizetni egy kétfős szobáért egy éjszakára?
- A szobák árának kalkulációja nagyban függ a szezona-
litástól, a telítettségtől, a csoportoktól, nagyobb esemé-
nyektől (pl.: Forma-1) - ez egy ilyen szakma. Sok minden 
egyéb tényező is közrejátszik, árainkat €50 és €75 közé 
igazítjuk. Már számos megkeresést kaptunk a nyári idő-
szakra különböző sportszövetségektől, hogy edzőtábo-
raikhoz helyszínt és szállást is biztosítsunk. 

- Ha tájékozódni szeretnénk a sportcsarnok, vagy akár 
a szálloda szolgáltatásairól, illetve árairól, milyen felü-
leten tehetjük ezt meg?
- A sportcsarnok facebook oldalán (www.facebook.
com/gyalisportcsarnok) láthatóak lesznek a közel-
gő események, viszont ha valaki termet szeretne fog-
lalni, mindenképp látogasson el weboldalunkra a www.
gyalisportcsarnok.hu weboldalra, a foglalás jelenleg 
még tesztüzemben fut, de az ott látható elérhető időpon-
tok megfelelnek a valóságnak. A foglalások esetén cél-
szerű telefonos elérhetőséget megadni, hogy telefonon 
is visszaigazolhassuk a lefoglalt időszakot. Instagram ol-
dalunkat is érdemes követni, általában itt szoktuk meg-
osztani elsőként a fontosabb tartalamakat.
A sportcsarnokban 2 edzőterem is található, mindkettő-
ben kiscsoportos órákat fognak tartani arra szakosodott 
edzők. Ezekről is bővebb tájékoztatást fogunk adni. 
Emellett még egy szauna is üzemelni fog az épületben, 
melyet várhatóan külön férfi és külön női napokon lehet 
majd igénybe venni. Még apróbb finomhangolások vár-
nak a szerkezetre. Ha már tökéletesen működik, akkor 
ezt jelezni fogjuk az összes felületünkön.

A sportcsarnok igazgatóját kérdeztük
Interjú Lendvai Györggyel
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Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének Oktatási és 
Kulturális Bizottsága 15/2020. (II.19.) sz. dönté-
se alapján az óvodai jelentkezés 2020. április 27-
30. (hétfőtől – csütörtökig) naponta 8.00 órától 
– 16.00 óráig tart.

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értel-
mében az óvoda a gyermek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, 
a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozá-
sok keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-
delet 12.§ (továbbiakban: rendelet)

Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel az 
óvodába, tehát azok, akik 2020. augusztus 31-ig 
betöltik 3. életévüket.

Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándé-
kukat, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31. után 
tölti be a 3. életévét.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig be-
nyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik élet-
évét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv 
(a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhiva-

tal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvé-
tel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja.

Az óvodai nevelésben történő részvételre jogsza-
bály alapján kötelezett gyermekét köteles beírat-
ni a települési önkormányzat vagy a fenntartó ál-
tal közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátoga-
tási kötelezettség alól felmentését kérni. Az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kö-
teles arról a beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
járási hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelés-
re kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyer-
mek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 
a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles ér-
tesíteni az óvodavezetőt. (rendelet 20.§ (2) bek.),

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 
(Nkt. 49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében la-
kik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 
(Nkt. 49.§ (2) bek.)

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottsá-
got szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az 
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, 
aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 
(Nkt. 49.§ (2)-(3) bek.)

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek 
a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az ilyen in-
gatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként 
vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratko-
zás első határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bár-
mely körülmény alapján arra lehet következtetni, 
hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lak-
helyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelsze-
rűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. 
§ (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető 
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult 
felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülő-
jét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét 
akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételé-
től számított 15 napon belül bemutatja a területi-
leg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellá-
tás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (rendelet 
20. § (9) bek.)

Az életvitelszerű ott lakást bizonytalanság felme-
rülése esetén jogosult az óvodavezető vagy az ál-
tala vagy a fenntartó által szervezett családlátoga-
tás kezdeményezésével ellenőrizni. (rendelet 20. § 
(10) bek.)

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek 
elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, 
a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írás-
ban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyá-
ban hozott döntésről a szülők legkésőbb 2020. 
május 29. napjáig értesülnek. (rendelet 20. § (1a) 
bek. h) pont)

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek 
hiányában a tudomásra jutástól számított 15 na-
pon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbe-
zést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a ke-
letkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi 
a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfo-
kú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§) Az ügy-
ben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 
Az óvodai felvétel elutasítása elleni felülvizsgála-
ti kérelem formanyomtatványa elérhető itt, illet-
ve az óvodavezetőknél. A jelenleg bölcsődében el-
helyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell 
jelenteni!

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi 
óvodákban, itt, továbbá felvilágosítás kérhető a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 
06-29-544-140-es telefon számán.

A gyáli óvodai intézmények alapító okiratuk alap-
ján integrált nevelés keretében fogadják a beszéd-
fogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermeke-

ket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda az autizmus 
spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, 
gondozását is végzi. (rendelet 20. § (1a) bek. e) 
pont)

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelmet 
a Gyáli Járási Hivatalba kell benyújtani 2020. má-
jus 25. napjáig.

A beíratásnál be kell mutatni:

• a gyermek nevére kiállított személyazonossá-
got igazoló hatósági igazolványokat, továbbá

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósá-
gi igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)

• Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíra-
tásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy mi-
lyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyar-
ország területén (Nkt. 92.§)

• A gyermek esetleges speciális igényét vagy 
tartós betegségét igazoló szakértői és rehabi-
litációs bizottság által kiállított javaslatot vagy 
orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)

• Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határo-
zattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határo-
zattal, azt is hozza magával.

A 2020/2021-es nevelési év első napja 2020. 
szeptember 1. (kedd)

Önkormányzati fenntartású óvodák

Liliom Óvoda
Cím:     Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29-345-241
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita

Tátika Óvoda
Cím:     Gyál, Klapka u. 5.
Tel.: /fax: 06-29-747-343.
Email: tatika@digikabel.hu
Honlap: www.tatikaovi.hu
Intézményvezető: Karap Erzsébet

Tulipán Óvoda
Cím: Gyál, Tulipán u. 23.
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu
Tel./fax: 06-29-341-544
Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó

Rozgonyi Erik       
címzetes főjegyző

Felhívás óvodai jelentkezésre és 
beiratkozási kötelezettségre
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Gumiabroncsok

2020. március 30-tól április 4-ig (H-Szo) 8:00 és 
13:00 óra között a Dobó Katica utca 51. szám alat-
ti telephelyen háztartásonként maximum 4 db gumi-
abroncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abron-
csokat nem vesz át a begyűjtő cég. 

Használt elektromos eszközök

2020. április 4-én (szombaton) 8:00 és 13:00 óra kö-
zött a víztorony melletti téren adható le az elektroni-
kai hulladék. 
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálóza-
ti árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hi-
ánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai, al-
katrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül 
ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai, 
egyéb háztartási kis- és nagygépek). 
Nem minősül elektronikai hulladéknak: 
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok mű-
anyag háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok  mű-
anyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompresz-
szortól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták,  CD/DVD  lemezek, nyomtató fes-
tékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átven-
ni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcím-
kártya felmutatása után történik. 
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűj-
tési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot 
leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400 m2-
nél nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor 
megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco, Auchan… 
stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhoz-
szállítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgá-
ló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni 
vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó vásárlási 
utalványt köteles adni (pl. 10%  kedvezmény az új ké-
szülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármine-
mű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági el-
járást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Használt 
gumiabroncsok és 

használt elektromos 
eszközök leadása

Gyál azon kevés települések közé tartozik, ahol az 
ebrendészeti feladatok ellátása (elkóborolt, veszélyes 
ebek befogása, tartása) folyamatosan biztosított az által, 
hogy saját képzett dolgozóval és saját teleppel rendelke-
zik. Az ebrendész képesítés érettségihez és egy 6-8 hó-
napos OKJ-s tanfolyam elvégzéséhez kötött. Ennek so-
rán biológiai, etológiai, egészségügyi, vállalkozói, jogi és 
egy sor egyéb ismeretet szereznek a szakemberek. 

Ebrendészeti feladatait Gyálon tíz éve Szabolcsi László 
látja el egyszemélyben a Gyál Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Kft. működtetésében. Neki köszönhetően 
évről évre csökken a kóbor állatok száma városunkban. 
Állatszeretete vitathatatlan, ezért is nagy öröm számára, 
hogy városunkban nem altatnak el egyetlen állatot sem. 
Szabolcsi László (45) ebrendésszel készítettünk interjút.

- Hogyan lesz valakiből ebrendész?
- Állatszeretetből. – mosolyog. Ipari alpinista voltam ko-
rábban, de egy baleset következtében nem tudtam a to-
vábbiakban ellátni a munkakört, így keresnem kellett 
egy olyan munkát, ami viszonylag nehezebb fizikai meg-
terhelést nem igényel. 

- Hát, nem sikerült! 
- Nem, de minden percét élvezem, hiszen az állatok szere-
tete nagyon sokat ad nekem. Ezek az apró állatok ugyan-
is tiszta szívből igyekeznek meghálálni és viszonozni a 
tőlünk kapott szeretetet, a meleg otthont és a törődést. 
Szóval… pontosan 10 évvel ezelőtt gyáli ismerőseim meg-
tudták, hogy ebrendészt keresnek itthon. Mivel tudták ró-
lam, hogy rajongok az állatokért és tősgyökeres gyáli va-

gyok, azonnal nekem szóltak. Hezitálás nélkül elvállaltam, 
és azóta is elmondhatom, hogy nagyon szeretem csinálni.  

- Mi a feladata pontosan az ebrendésznek? Milyen a 
munkabeosztás?
- Elsődleges és legfontosabb feladat az állatok befogá-
sa a Szolgálat telepére leadott és hatósági rendelet alap-
ján elkobzott állatok átvétele és gondozása, megfigye-
lése. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy etetem, itatom 
az állatokat, rendben tartom az telepet és járom az ut-
cákat és persze igyekszünk minél előbb gazdát találni 
az állatoknak. Szeretek velük játszani, megosztani velük 
az időmet. A munkabeosztás 4 óra, de aki ismer, tudja, 
hogy akár éjjel is megyek, ha hívnak. Nem tudok nemet 
mondani. 

- Hogyan viszonyul a család a már-már rajongó állat-
szeretetéhez? Előfordult, hogy vitt már haza a telep-
ről/ utcáról állatot?
- Szerencsére nagy a harmónia a családban, elfogadják 
a munkámat és tudják, hogy számomra ez milyen sokat 
jelent. A feleségemmel két fiút (ikrek) nevelünk, fontos 
számunkra, hogy átadjuk azt az állatszeretetet, amit mi 
is kaptunk.
Volt már, hogy mentettem kutyát, aki velünk él azóta is. 
Sajnos a másik kutyánk nemrégiben „elment”. Volt olyan, 
hogy egy gyönyörű rotit mentettem a telepre, és egé-
szen 7 éven át őrkutyám volt. 

- Sok a kóbor eb városunkban? Van elegendő hely a 
befogott állatoknak?
- Úgy érzem, hogy az elmúlt évek alatt megismerték és 
elfogadják azt a munkát, amit végzek Gyálon. Tudatosult 

az állatbarát szemléletem az emberekben, ennek ered-
ményeként egyre többen állnak mellém segítő szán-
dékkal, és ez érezhető a kóbor kutyák számának csök-
kenésében is. Nagyon jó a kapcsolat a hatóságokkal, ha 
bármi probléma van, azonnal értesítjük egymást, számí-
tani lehet rájuk, nem tehernek, hanem feladatnak érzik a 
segítségnyújtást.
Normális körülmények között……. kutyát lehet tartani itt. 
Jelenleg éppen ……..kutyánk van. Most tehát rendezett a 
helyzet, olyannyira, hogy nálunk egyáltalán nem kellett 
kutyát elaltatni helyhiány miatt. A kóbor kutyák prob-
lémája a mikrochipnek köszönhetően hosszú távon va-
lószínűleg megoldódik, a kóbor macskák viszont sokkal 
nagyobb gondot jelentenek. Nincsenek beoltva, fertőző 
betegségeket terjesztenek, nehéz befogni és 
Idén eddig …… kutya és ……. macska került be, ……… kutya 
került vissza a gazdájához, ………..kutyát és ………. macskát 
fogadtak örökbe. Évente mintegy …………. látogató keresi 
fel az ebrendészetet. 

- Ön szerint mit jelent a felelős állattartás? Milyennek 
látja a helyi helyzetet? 
- Elsősorban talán azt, hogy arra a kis kiszolgáltatott élő-
lényre, akit magunkhoz veszünk, érezni képes lényre és 
ne tulajdonra tekintsünk. Életük, jólétük rajtunk múlik, 
Ők kiszolgáltatottak nekünk. Gondoskodjunk róluk úgy, 
hogy tudatában legyünk annak, nekik csak mi jelent-
jük a világot, annyi az életük, amit mi biztosítunk nekik. 
Úgy érzem, Gyálon nagyon sokan szeretik és fokozott fi-
gyelemmel vannak állataik iránt, de talán, ami egy gyen-
ge pontunk: a közlekedésből okozott balesetek. Szinten 
minden nap jön egy bejelentés elütött tetem miatt. Saj-
nos. Ezen téren nagyon jó lenne, ha változás állna be. 

- Ha valaki szeretne menteni egy kutyust a telep-
ről, akkor milyen feltételeknek kell megfelelniük az 
örökbefogadóknak? 
- Minden esetben családot keresünk mentettjeinknek. 
Fontos, hogy minden esetben ivartalanítva, oltásokkal 
ellátva szerződéssel adjunk örökbe. A szerződés tartal-
mazza a kapcsolattartást, valamint azt is, hogy a kutya 
tulajdonjogának megváltoztatásához hozzájárulásunk 
szükséges. Megvizsgáljuk a körülményeket, javaslatot te-
szünk a kutya választásához. Az ideális gazdijelölt a ku-
tyát családtagnak tekinti, mozgásigényét kielégíti, figyel 
a kutya egészségére, és nem utolsósorban finanszírozni 
is tudja. A váratlan állatorvosi költségek több tíz, illetve 
százezres nagyságrendűek is lehetnek. felelősen, kutyát 
tartani nem kötelező, döntésünk egy életre szól. 

Köszönjük! Gratulálunk a jubileumhoz és további ered-
ményes munkát kívánunk! 
Smiatek Anikó, a Gyáli Bundás Bartát Állatvédő Egyesület 
elnöke így értékelte az ebrendésszel való közös együtt-
működést: „Kiemelkedően fontosnak tartom megjegyez-
ni, hogy kevés település és város mondhatja el magáról, 
hogy az ebrendészeti pozíciót segítőkész, akár munka-
időn kívül is segítséget nyújtó állatbarát alkalmazott látja 
el. Szabolcsi László ebrendész munkáját igen nagyra be-
csüljük, hozzáértő, segítőkész és állatbarát.”

Állatbarát. Állatmentő. 

Laci, 10 éve a gyáli kóbor állatok 
és gazdáik szolgálatában
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szó-
ló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a fenntar-
tónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjéről.
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a 
bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azo-
kat a gyermekeket, akiknek szülei igénylik a gyer-
mekük napközbeni ellátását.
A bölcsőde

1-4. csoportja: 
2020. 07. 27. – 2020. 08. 19. között nem üzemel,

5-8. csoportja:  
2020. 06. 29. – 2020. 07. 24. között nem üzemel,

ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják 
azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott 
időszakban nem tudják megoldani a gyermekük 
napközbeni ellátását. (Fenti időpontokban az in-
tézmény 4-4 csoportjának nyári felújítási, karban-
tartási és takarítási munkái zajlanak.)

Nyári bölcsődei 
nyitvatartás Idén első 

alkalommal adhat 
vért Gyálon

Március 20-án, pénteken 12.00 és 18.00 óra kö-
zött véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 
(Gyál, Kőrösi út 118-120.). 

A véradás teljes folyamata 30–35  percet vesz 
igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó ada-
tait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkal-
mával kötelező bemutatni a személyigazolványt, 
ennek hiányában útlevelet vagy jogosítványt, lak-
címigazoló kártyát, TAJ kártyát. Ezen dokumentu-
mok fénymásolata nem fogadható el.
A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet kö-
vetően 10 percet pihennie kell a véradónak.
A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasz-
tani, valamint étkezni.

Adj vért és ments meg három életet!

A 2019. december elején elfogadott törvény jelentős vál-
tozást hoz az online számla adatszolgáltatási kötelezett-
ség terén.

A legkisebb forgalmú, Áfa mentes, KATA-s vállalkozó-
kat is érinti az online számla adatszolgáltatási rendszer 
kibővítése.

Első lépcsőben, 2020. július 1-től eltörli a törvény a je-
lenlegi 100 000 forintos jelentési értékhatárt. Ez azt 
eredményezi, hogy a belföldi adóalanyok közötti ösz-
szes ügyletről jelentést kell tenni függetlenül az ÁFA ösz-
szegétől. Ezt követően NAV-nak minden belföldi adóala-
nyok közötti ügyletről információja lesz. 

Ez azt is jelenti, hogy július 1-től bekerülnek az online 
számlajelentési kötelezettség körébe azok a vállalkozá-
sok is, akik áfamentes, vagy belföldi fordított adózás alá 
tartozó ügyletekről állítanak ki számlát. 

További változás, hogy a számla kibocsátásra rendelke-
zésre álló időt is lerövidítették, a teljesítés napjától szá-
mított eddigi 15 napról 8 napra.  
 
Itt hívom fel a figyelmet egy igen jelentős további válto-
zásra. Ez év július 1-től a számla és nyugtaadási kötele-
zettség érinteni fogja a humán egészségügyi szolgáltatá-
sokat, például a fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet 
végző szolgáltatásokat, valamint ingatlanok értékesíté-
sét, illetve az egyéb oktatás körébe tartozó adómen-
tes szolgáltatásokról is számlát, illetve nyugtát kell majd 
kibocsátani. 

Második lépcsőben 2021. január 1-től a 2020. de-cember 
31. után kiállított összes belföldi teljesítési helyű számlát 
jelenteni kell majd. Ezzel az adóhatóság adatot fog kapni 

a belföldi értékesítésekről, a Közösségen belüli értékesíté-
sekről és az export értékesítésekről is. Fontos, hogy azo-
kat a számlákat is jelenteni kellene 2021 januártól, ame-
lyek esetében természetes személy a vevő. Ezekben az 
esetekben azonban az adatszolgáltatás során nem lesz je-
lentendő a magánszemély vevő neve és adószáma.

A kérdés, mi módon lehet ezeket az előírásokat teljesíteni. 

Első sorban olyan számlázó program használatával, 
amely közvetlenül (interneten keresztül) szolgáltat ada-
tokat a NAV felé. Javaslom minél előbb válasszák ki a pi-
acon kapható, viszonylag szolid áron bérelhető progra-
mok közül a megfelelőt.

A legnehezebb dolga azoknak a vállalkozásoknak van, 
akik kevés számlát bocsátanak ki, kézi számlatömböt 
használnak és a számlázó program használatára nem 
tudnak, vagy nem akarnak áttérni.  Nekik egyetlen lehe-
tőségük lesz, megbízni valakit aki rendelkezik számító-
géppel, némi számítástechnikai tudással és vállalja, hogy 
a kézzel kiállított számla adatait a NAV által erre a célra 
üzemeltetett felületre (onlineszamla.nav.gov.hu) begé-
peli. Ezt a megoldást választóknak is úgy nevezett „ügy-
félkaput” kell nyitniuk függetlenül attól, hogy másra nem 
használják.  

Javaslom gondolják végig műszaki-, számítástechnikai 
lehetőségeiket és annak megfelelően döntsék el az új 
előírás teljesítés módját minél előbb, mivel az online fe-
lületek kiválasztása és a jártasság megszerzése időigé-
nyes és már kevés időáll rendelkezésre az első lépcső 
megtételéig.

Garasné dr Péczer Klára 
garas.klari@garasoskft.hu

Munkám során tapasztalom, hogy a július 1-én illetve jövő január 1-én  
bekövetkező változásokról a legkisebb, általában áfamentes,  

KATA-s vállalkozók nem tudnak. Az is előfordul, hogy nem akarnak tudomást 
venni. Nekik szánom az alábbi sorokat ébresztő gyanánt.

Az adóhivatal „mindent” lát

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2020. június 1-től 2025. május 31-ig.

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka u. 7.

A pályázati felhívás részletes szövege a www.gyal.hu/kozerdeku/allasajanlatok/ 
link alatt érhető el. 
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2020. február 27-i testületi ülésen az 
alábbi fontos döntéseket hozták a 
városvezetők.

Újra kiírták a Gyáli Bóbita Bölcsőde in-
tézményvezetői álláspályázatát

Lapunk 11. oldalán.

Tájékoztatást kaptak a sportcsarnok 
és szálloda beruházás költségeinek 
összesítéséről 

A 2019-ben átadott Városi Sportcsarnok és a hoz-
zátartozó 22 szobás szálloda megépítésének az 
önkormányzat által kifizetett összköltsége mintegy 
nettó 2,66 milliárd forint, amely tartalmazza a ter-
vezési díjakat (23,9 millió forint), a mobíliák beszer-
zését (158 millió forint), a külső munkálatok költsé-
geit (141,1 millió forint), a műszaki ellenőrzést (15 
millió forint), a közbeszerzés lebonyolításának költ-
ségeit (6,8 millió forint) és a kivitelezés költsége-
it (2,322 milliárd forint). A fejlesztés állami támo-
gatásban részesülhetett mintegy 800 millió forint 
értékben, továbbá az állami támogatás lekötésé-
ből 7 millió forint további bevétele keletkezett az 
önkormányzatnak.

Tájékoztatást kaptak a Gyál-I. Ka-
vicsbánya hatástanulmányának 
felülvizsgálatáról

A „Gyál I. – Kavics” nevű bányaterület Gyál város 
külterületén helyezkedik el a 0137/4 hrsz-ú ingat-
lanon, közvetlenül a Peremvárosi Horgásztó szom-
szédságában. Az ingatlant nyugati, déli és dél-keleti 
irányból az M5 és M0 autópályák, valamint beépí-
tett iparterületek határolják, észak-keleti irányban 
a tó partja. A területen korábban kavicsbányászati 
tevékenységet folytattak, melynek következtében 
kialakult a területen ma is látható bányató. A bá-
nyászati tevékenységet 2004-ben kezdték meg, a 
kitermelés 2012 óta szünetel, a tó ekkor érte el je-
lenlegi méretét és azóta a területen a tavat is érintő 
beavatkozás nem történt. Az újra beindított kavics-
bánya engedélyezése kapcsán környezeti hatás-
vizsgálat készült, amelynek felülvizsgálatát végez-
tette el az önkormányzat. Megállapítást nyert a 
tanulmányban, hogy nincs olyan, az újratermelés 
megindulásának tulajdonítható hatás, mely a hor-
gásztóban élő halakra, a tó ökoszisztémájára érzé-
kelhető hatást gyakorolna.

Elfogadtak több önkormányzati tulaj-
donban lévő gazdasági társaság 2020. 
évi üzleti tervét
A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztései-
nek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a 
bevételek kerültek megtervezésre az üzleti terv-
ben, amelyek a következőképpen alakulnak.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
kiadásai közel 542 millió forint, amely tartalmaz-
za az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, 
közútkarbantartást, temetkezést, és ingatlanüze-
meltetést. Bevételeit tekintve 270 millió forint sa-

ját bevétel, önkormányzati támogatás pedig 273 
millió forint.

Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsar-
nok és a Szálloda üzemeltetése, amelynek kiadá-
sait 125 millió forintra becsülik, a bevételt pedig 
105 millió forintra. A különbözetet tagi hitel for-
májában biztosítja az önkormányzat.

Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás biztosítása Gyál város területén. A tár-
saság kiadásait tekintve 112 millió forinttal szá-
molnak, bevételeit tekintve 113 millió forintot 
terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban is bizto-
sított a szemétszállítás városunkban.

Elfogadták az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszá-
molóját és idei évi munkatervét

Idén is rengeteg színes programot tervezett a 
Közház szakmai csapata, amelynek köszönhetően 
mindeneddiginél több látogatót vonzottak a ház-
ba. Tavaly fellépő volt Zorán, Halász Judit, Soltész 
Rezső, Rutkai Bori.

Kiírták az idei pályázatokat a civil és 
sportszervezetek részére

Lapunk 4. oldalán.

Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bi-
zottság 2019. évi II. félévi beszámolóját
A bizottság legfőbb célja, a térség természeti kör-
nyezetének, szellemi-, anyagi-, művészeti alkotása-
inak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, 
ezen keresztül az összetartozás erősítése. A tavalyi 
beszámolóban rögzítették, hogy mely értékek ke-
rült be a gyűjteménybe.

Lezárták az idősek otthonával kapcsola-
tos tervpályázatot
Az önkormányzat egy többfunkciós idősek ott-
honát kíván építeni a régi rendőrőrs területén, 
amelynek tervpályázatát elfogadták a képviselők. 
A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég, a Life Net Kft. 
nyerte el a pályázatot, ők készítik el a többváltoza-
tú koncepciótervet.

Újra kiírták a Bacsó Béla utcai járdafel-
újításra vonatkozó pályázatot

Az ismételt kiírás oka az ajánlattételi felhívás V.2.11. 
pontja és a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alap-
ján: „az eljárás sajnos eredménytelen, mert nem 
nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább 
két ajánlatot.”

Újra kiírják a Víztorony és a Bartók iskola 
mögötti tervpályázatot

Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a vá-
ros zöldfelületeinek folyamatos fejlesztését, ezért a 
fent említett két helyszínen parkok kialakítását ter-
vezik. Mivel a mostani felhívásra csak egy-egy ér-
tékelhető ajánlat érkezett, eredménytelenné nyil-
vánították a mostani kiírást. A következő ülésen 
elfogadják az új pályázati felhívást, valamint kijelö-
lik a szakmai zsűri tagjait.

Kézfertőtlenítő szerek beszerzéséről 
döntöttek az önkormányzati fenntartású 
intézményekbe
Az esetleges vírusfertőzések megakadályozá-
sa érdekében kézfertőtlenítőszerek beszerzéséről 
döntöttek a képviselők a bölcsőde, az óvodák, az 
iskolák és az önkormányzati fenntartásban lévő in-
tézmények esetében.

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

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének munkarend szerinti soros ülését 2020. 
március 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal Tanácstermében.

Képviselő-testületi beszámoló
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Idén is házhoz megy a lomtalanítás
2018-tól új, korszerűbb, így az országos koordiná-
ció által is preferált lomtalanítási rendet vezettek 
be Gyálon. Ennek lényege, hogy a kampányszerű 
közterületi lomtalanítást felváltotta a házhoz ren-
delhető lomtalanítás.

Az új rendszer számos előnnyel bír. Sokkal nagyobb 
szabadságot biztosít a lakosoknak a tekintetben, 
hogy nem kell olyan szorosan igazodni ahhoz a két 
kijelölt időponthoz, mint korábban, hanem saját 
maga választhatja ki az adott körzetre vonatko-
zó 7 időpont közül azt, ami neki leginkább alkal-
mas. A választható időpontok szombati napok, így 
nem kell szabadságot kivenni a lakosoknak emiatt. 
Minden jogosult igénybe veheti a szolgáltatást, és 
a lomok nem kerülnek ki a közterületre, ezzel elke-
rüljük a lomok széthúzásából származó kellemet-
lenségeket, megőrizzük közterületeink tisztaságát. 
Megelőzzük a közbiztonsági problémákat, és elke-
rülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a 
díjmentes szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem 
jelentkezettek, más települések lakosai, gazdálko-
dó szervezetek).

Tapasztalatok

2018-ban Gyálon 505 ingatlantulajdonos kérte a 
lomtalanítást, így mintegy 143 tonna lomhulla-
dék került elszállításra, míg 2019-ben már csak-
nem 700 ingatlan vette igénybe a szolgáltatást, 
232 tonna hulladék elszállításával.
A lakosság részéről többségében pozitív visszajel-
zések érkeztek arról, hogy az FCC Magyarország 
Kft. munkatársai kedvesen és előzékenyen jártak el 
a lomtalanítás során. 

Fontos szem előtt tartani, hogy legalább 2 hét-
tel korábban kell megrendelni a lomtalanítást, 
és hogy csak az aznapi kapacitás erejéig tudják 
elvégezni a feladatot értelemszerűen. Az is fon-
tos, hogy az FCC ügyfélszolgálatán azért kérde-
zik ki a lom mennyiségét, hogy az autók kapaci-
tását is tervezni tudják. Ehhez a nagy darabokat 
kérik tételesen felsorolni, az apróságokat elég, 
ha dobozok száma szerint, zsákok száma szerint 
megkapják.

Lomtalanítás – könnyen és egyszerűen

1. Gondolja át, mi mindent vitetne el a lomtala-
nítás során! Javasoljuk, hogy több tétel ese-
tén írjon listát a hulladékokról.

2. Ellenőrizze a hulladékgazdálkodási szabá-
lyokat, nincs-e közötte olyan, amit nem vi-
hetnek el a szállítók! Ezeket húzza ki a listáról.

3. Nézze meg az utcáját a listában, válasszon a 
körzethez tartozó időpontok közül 1-2 alkal-
masat, ami legalább 2 hét múlva lesz. Azaz 
minimum 2 héttel korábban meg kell rendel-
ni a szolgáltatást!

4. Hívja az ügyfélszolgálatot: 06 29 540 265
5. Beszélje meg az ügyintézővel a részlete-

ket, a hulladék mennyiségét, típusait, adja 
meg a szükséges adatokat, egyeztesse le az 
időpontot!

6. A megbeszélt időpontra készítse a kerítésen 
belülre, a kapu közelébe a hulladékot!

7. A szállítók a lomtalanítás napján elviszik a lo-
mokat, Ön aláírásával igazolja a lomtalanítás 
megtörténtét.

És a részletek:

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS? 
Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán tele-
fonon (06 29 540 265) vagy személyesen ügyfél-
szolgálati időben (hétfőnként 8-20 óra között FCC 
telephelyén, 2360 Gyál, Kőrösi út 53., keddenként 
9-11  Arany János Közösségi Házban, 2360 Gyál Kő-
rösi út 118-120.), illetve e-mailben a vevoszolgalat@
fcc-group.hu címen a további egyeztetések miatt 
az elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel a 
kiválasztott, kívánt időpont előtt.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS 
IGÉNYBEVÉTELÉRE? 
A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendel-
kező és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulaj-
donos, akinek nincs hulladékszállítási-díj hátraléka, 
nem szünetelteti a szolgáltatást évente egy alka-
lommal díjmentesen igényelheti. A jogosultság fel-
tételeinek meglétét a FCC Magyarország Kft. ügy-
félszolgálatának munkatársai az igénylés során 
ellenőrzik.

MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS? 
A szolgáltatás március 1. és október 31. közötti 
időszakban igényelhető. A várost 5 körzetre bont-
va, minden körzet ingatlantulajdonosai számára 
évente 7 szombati alkalom került kijelölésre, me-
lyek közül a körzethez tartozók szabadon választ-
hatnak számukra megfelelő lomtalanítási napot, 
igényüket minimum 2 héttel a kívánt időpont előtt 
jelezve. 

HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS? 
A személyes vagy telefonon történő regisztráció 
során az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgála-
tának munkatársai felveszik az ingatlantulajdonos 
adatait és időpontot egyeztetnek a szállításra, va-
lamint rögzítik az elszállítandó hulladék típusait, 
melyet egy formanyomtatványra vezetnek fel. Ezt 
a szállítást végzők magukkal viszik majd, és ezen 
kell az ingatlantulajdonosnak majd igazolnia a szál-
lítás megtörténtét. A formanyomtatványra azért 
van szükség, hogy a szolgáltatás várható időtarta-
mát, a hulladék mennyiségét tervezni lehessen, és 
hogy csak a lomtalanításkor elszállítható hulladé-
kokat készítsék ki elszállításra. A nem egyeztetett 
hulladéktípusokat és mennyiségeket a szolgáltató-
nak nem áll módjában elszállítani.

HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN 
FORMÁBAN?
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán 
belül (kapun belül) helyezhetők el, közterület-
re hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu 
közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihor-
dás érdekében. A lomtalanítás nagydarabos hul-
ladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis meny-

nyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására 
is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdo-
bozban kerülnek kihelyezésre. Amennyiben szálas 
anyagok (redőny lamellák, műanyag csövek stb.) 
is kihelyezésre kerülnek, azokat a gyors munka-
menet érdekében kötegelni kell. Az FCC Magyar-
ország Kft. munkatársai a hulladékokat gépjármű-
re rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával 
igazolja.

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK 
SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?
A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás részeként olyan hulladékok elszállítá-
sára nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos kommu-
nális (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra az 
edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a 
háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydara-
bos szilárd hulladékok. A szolgáltatás során ezek ma-
ximális mennyisége együttesen 3 m3 lehet. 
Amennyiben az ingatlanra a maximális mennyi-
ségnél több lom kerül kirakodásra, a szolgáltató a 
megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet 
lomok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön 
szolgáltatásként tudják megrendelni akár erre sza-
kosodott vállalkozóktól. 

És ami nem változott:

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTHATJÁK 
EL AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT: 
...mert ezeket a közszolgáltatáson belül egyébként 
elszállítják: 
• kommunális hulladék, 
• szelektíven gyűjthető hulladék (papír, mű-

anyag, üveg hulladék), 
• zöldhulladék/növényi hulladék, kerti hulladék, 
...mert nem képezik a szolgáltatás részét: 
• építőanyagok és építési-bontási hulladékok, 
• föld, 
• hamu, 
• állati tetem, 
• ipari-mezőgazdasági tevékenységből szárma-

zó hulladék, 
• folyékony, gáz halmazállapotú hulladék, 
• síküveg, szélvédő, 
• gépjármű roncs, bontott autóalkatrészek, 

karosszériaelemek, 
….mert veszélyes hulladékok:
• elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, 

számítógép stb.),
• festékek, oldószerek, lakkok, növényvédő sze-

rek, egyéb vegyszerek, 
• akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festék-

patronok, izzók, fénycsövek,
• gyógyszerek (gyógyszertárak átveszik),
• veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek, 
• fáradt olaj, használt sütőolaj és göngyölegei 

(ezek a MOL kúton leadhatóak).
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Testület) 2020. február 27. napján meg-
tartott ülésén módosította a pénzbeli és természet-
ben nyújtható szociális, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó 
rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) ön-
kormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet1), 
valamint az egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkor-
mányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet2).

A Rendelet1 hatálya a Gyál Város közigazgatási terüle-
tén élőkre-, míg Rendelet2 „Kertváros” Önkormányza-
ti Társulás társult településein élőkre terjed ki. Mindkét 
rendelet a szociális-, és gyermekjóléti alapellátások for-
máit, az egyes ellátások igénybevételének módját, és 
az ellátásokra való jogosultság feltételeit szabályozza.

Mindkét rendeletben pontosításra kerültek az egyes el-
látások megszűnésének esetei, valamint a szolgáltatá-
si igénybevételére vonatkozó rendes eljárásrend mel-
lőzésének esetei. Rendelet1 vonatkozásában további 
változás, hogy a szociális étkeztetésre való jogosult-
ság esetén az életkor konkretizálására került, valamint 
ugyancsak a szociális étkeztetés tekintetében kiegé-
szült a rendelet az étkeztetés formáival. Az egyes szol-
gáltatások után fizetendő személyi térítési díjfizetési 
határidő módosításra került akképpen, hogy a díjfize-
tési kötelezettségnek az igénybevételt követő hónap 
25. napjáig kell eleget tenni. A bölcsődei gondozásért 
továbbra sem kell a szülőknek térítési díjat fizetniük, ez 
a Rendelet1 1.számú mellékletében nulla forintban ke-
rült dokumentálásra.

Rendelet2-ben pontosításra került a házi segítségnyúj-
tás keretében igénybe vehető két ellátási forma, va-
lamint helyesbítette a Testület a méltányossági ala-
pon elbírálandó díjfizetési kötelezettség elengedésére, 
vagy csökkentésére irányuló kérelmek eljárásrendjét.

Mindkét rendet módosításai 2020. március 1. nap-
jától hatályosak, valamint elérhetők az alábbi olda-
lon: www.gyal.hu/onkormanyzat/rendeletek-tara/
egyseges-szerkezetbe-foglalt-rendeletek/

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2020. február 27-i rendes ülésén elfogadta továbbá a 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szó-
ló önkormányzati rendeletet. A Kerekasztal 2008. óta 
működő szakmai testületi fórum, azonban a létrehozá-
sa óta eltelt több mint 10 év jogszabályi változásaira 
tekintettel szükségessé vált a működését új rendelet-
ben szabályozni, a korábbi - 9/2008. (IV.29.) - önkor-
mányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett.

Rendelet- 
módosítások

Az FCC Magyarország Kft. idén is a tava-
lyi évben megszokott módon gyűjti tele-
pülésünkön a kerti zöldhulladékot.  

Ez azt jelenti, hogy április 1-től novem-
ber 30-ig kéthetente várhatják a zöld-
hulladékot elszállító autót az ingatlantu-
lajdonosok a korábban kiadott gyűjtési 
naptár szerint.

A szolgáltatás igénybevételére jogosult minden 
aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítá-
si díjat fizető ingatlantulajdonos, aki nem szünetel-
teti a szolgáltatást a gazdálkodó szervezet ingat-
lanhasználó kivételével, azaz csak magánszemély 
ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. 
A jogosultság feltételeinek meglétét az ügyfélszol-
gálat munkatársai ellenőrizhetik. 

A zöldhulladékgyűjtés részleteit foglaltuk össze 
cikkünkben:

1. A zöldhulladék csak lebomló zsákból kerülhet 
begyűjtésre, és hogy ennek meglegyen a garanci-
ája, ZÖLDHULLADÉK feliratú, FCC emblémás zsá-
kot kell használnunk erre a célra.
Kivétel természetesen a kötegelt gallyak, amiket 
továbbra sem kell zsákba tenni.

2. A zsákokat a gyűjtést végzők nem adják vissza újra 
használatra, azok egyszer használatosak lesznek.

3. Ingatlanonként 50 db szabványos, lebomló zsá-
kot biztosít az FCC az éves zöldhulladékos szezon-
ra, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, a rend-
szerben nyilvántartott ingatlantulajdonosok három 
kijelölt időpontban vehetnek át,  a következő idő-
pontokban a Rákóczi Ferenc utca 42-44 szám alatt 
a Nevelési Tanácsadóban:
- 2020. március 7-e, szombat 8-17 óráig,
- 2020. március 20-a, péntek 14-20 óráig,
- 2020. április 14-e, kedd 14-18 óráig.

A zsákok személyi igazolvánnyal és lakcímkártyá-
val vehetők át a kijelölt időpontokban.

4. További, emblémás, lebomló zöldhulladék-gyűj-
tésre használandó zsákokat az ingatlantulajdono-
sok igény szerint vásárolhatnak néhány helyi üzlet-
ben, mely üzletek listáját itt olvashatják:

Csillag ABC
Cím: Gyál, Bacsó Béla u. 53.

Nyitva tartás: H-Sz: 06.00-20.00, V: 07.00-20.00

Élelmiszerbolt
Cím: Gyál, Kőrösi út 84-86.  

(a Kőrösi Udvar mellett, az edzőterem alatt)
Nyitva tartás: H-V:0-24

Gazdák Boltja
Cím: Gyál, Vecsési út 59.  

(a Vecsési úti gyógyszertárral szemben)
Nyitva tartás: H-P: 07.00-17.00, SZ: 07.00-13.00
A zsákok fogyasztói ára bruttó 84 Ft.

5. Az ingatlanonként elhozandó zöldhulladék meny-
nyisége 1 m 3 -nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi meny-
nyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kö-
tegelt együttesen értve).

6. A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyisége-
ket az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladék-
kezelő központjában leadhatják éves 100 kg meny-
nyiségig díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a 
rendszerben nyilvántartott, szerződött és tarto-
zása nincsen. Az efölötti mennyiséget a minden-
kor érvényes kapuáron veszik át (ez 2020.01.01-től 
11,50 Ft/kg +áfa).

A fenti időpont után a zsákok az év folyamán átve-
hetőek az alábbi ügyfélszolgálatok alkalmával:

Hétfőnként: 8-20 óráig- FCC Magyarország Kft. 
székhelye (Gyál, Körösi út 53.)

Mi kerülhet a zöldhulladékba?
falevél, nyesedék, levágott fű, elszáradt növényi 
részek, gallyak, 10 cm-nél nem vastagabb ágak 
kötegelve.

Mi nem kerülhet a zöldhulladékba?
hasznosítható vagy nem hasznosítható egyéb hul-
ladék; fa tárgyak, fém, műanyag vagy háztartási 
hulladék, építési és bontási hulladék, veszélyes hul-
ladék, ételmaradék, konyhai hulladék, tojáshéj; fo-
lyékony, mérgező tűz- és robbanásveszélyes anya-
gok, amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők 
vagy mások testi épségét, életét.

Kérdéseikkel forduljanak az FCC Magyarország 
ügyfélszolgálatos kollégáihoz, akik készséggel áll-
nak rendelkezésükre:
– telefonon: +36 29 540 265, fax: +36 29 540 251,
– e-mailen: vevoszolgalat@fcc-group.hu.

Zöldhulladékos zsákok 
átvételének időpontjai
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Sorsszerű találkozás, nagybetűs szerelem, véletlenek 
sorozata, vagy mindez együtt kell ahhoz, hogy a nagy 
tervek megszülessenek, az álmok valóra váljanak, és a 
küldetéstudat győzzön a nehézségek és az akadályok 
útvesztőjében?

Daniela és Stefano 4 éve költöztek Gyálra, maguk mö-
gött hagyva a fővárost. Munkájuk mellett, minden sza-
badidejüket közös szívügyük tölti ki, a Magyar Macska-
védő Alapítvány és a kóbor cicák sorsa.

„Minden egy kiscicával kezdődött” - meséli Stefano. 
„Még Budapesten laktunk, amikor rátaláltunk Lujzira. Ak-
koriban még az ötlet is távolt állt tőlünk, hogy cicánk le-
gyen, de ő keservesen sírt egy faágon, nem hagyhattuk 
magára.”  

„Fogalmunk sem volt róla, mit vállalunk, amikor hazavit-
tük” - folytatja Daniela. „Semmit sem tudtunk egy ilyen 
apróság igényeiről, de végül mindent megoldottunk, Luj-
zi felnőtt és csodaszép cica lett belőle. Közben megta-
nultunk „cicául” és hozzászoktunk, hogy van egy szőrös 
négylábú családtagunk. Számomra, aki vidéken nőttem 
fel, állatok között, ez természetes volt. A férjem városi 
gyerek, de Lujzi az ő szívét is meghódította.”

Aztán megtörtént a tragédia. Lujzit elvesztették. Er-
ről még ma sem szívesen beszélnek. Fájdalmas emlék 
mindkettőjüknek.

„Változásra volt szükségünk” - mondja Sefano. „Eladtuk 
a budapesti ingatlanunkat és Gyálra költöztünk, de Luj-
zi emlékét magunkkal hoztuk. „Cicaérzékenyek” lettünk. 
Hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy mindenhol észre-
vesszük a kóbor cicákat és már nem tudunk efelett sze-
met hunyni.” 

„Így kezdődött” - veszi át a szót Daniela.  „Számtalan kó-
bor cicának segítettünk az elmúlt években. Sokakat meg-
mentettünk a biztos haláltól, megtartottuk vagy örökbe 
adtuk, és sok helyen megakadályoztuk a kolóniák túlsza-
porodását ivartalanítással.” 

Daniela és Stefano ma 13 mentett cicával él együtt, és 
három évvel ezelőtt létrehozta a Magyar Macskavédő 
Alapítványt. Legfőbb céljuk a kóbor cicák létszámának 
a csökkentése. Magyarországon nagyságrendekkel több 
a nem kívánt szaporulat, mint a felelős gazdi. Egy ivaros 
macskapár négy év alatt több mint 2.000, nyolc év alatt 
több mint 2 millió kiscicát hozhat a világra, és a legtöbb 
újszülött nem éri el a felnőtt kort.

Az alapítvány ezért a megelőzést tartja a legfontosabb-
nak: az elmúlt három évben közel 1000 kóbor macska 
ivartalanítását végezték el. Menhelyük nincs, de önkén-
teseik révén igyekeznek az útjukba kerülő beteg, legyen-
gült állatokon is segíteni. Táp és gyógyszer adományt 
küldenek oda, ahol erre szükség van, illetve létrehoz-
tak egy weboldalt, ahol bárki ingyen hirdethet örök-
beadási céllal, talált, kóbor, árva cicákat. Ez a www.
cicaorokbefogadas.hu.

Az alapítványnak idén már az 1%-os felajánlások foga-
dására is lehetősége van, aki ilyen módon szeretné tá-
mogatni őket, megteheti. Ami biztos, hogy Daniela és 
Stefano folytatják a munkát Gyálon, Budapesten, és egy-
re több fele az országban: nem hagyják cserben a rászo-
ruló cicákat. 

www.maved.hu
facebook.com/mavedalapitvany/
instagram.com/maved_alapitvany 

Adószám: 18901827-1-13
Bankszámlaszám: 11712073-21455041

Egy házaspár, aki otthagyta  
a fővárost Gyálért

A Magyar Macskavédő Alapítvány létrehozói városunk lakosai
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Az internetezés napjainkban az életünk fontos részévé 
vált, szükségünk van rá mind a munkában, mind szabad-
időnk eltöltésében. Éppen emiatt sokszor nehezen ész-
revehető, amikor használata túlzottá válik, és észrevétle-
nül hatalmába keríti a felhasználót, aki már rövidebb időre 
sem tud elszakadni a világháló nyújtotta élményektől. En-
nek fő oka, hogy az internethasználókat jellemzően ha-
talmas mennyiségű információ árasztja el, melynek fel-
dolgozása rengeteg időt, energiát emészt fel. Emellett 
látszólag pótol olyan fontos élményeket, melyeket a fel-
használó esetleg a valóságban nem kap meg, vagy nem 
tud megszerezni, mint „barátok” szerzése, kommunikáció, 
agresszió levezetése, sikerélmények, stb. Valós problémá-
ink elfeledtetésére is igen hatékony módszert jelenthet.

Az internet addikció felnőtteket és gyermekeket egy-
aránt érinthet. Lényegében túlzott inter-nethasználatot 
jelent, amely akadályozza a mindennapi életvitelt. Jel-
lemzően a virtuális világ fontosabbá válik a valós világ-
hoz viszonyítva: a normál szociális kapcsolatok háttér-
be szorulnak, a gyermek (vagy felnőtt) gondolatban 
nem tud elszakadni a géptől akkor sem, ha attól távol 
van, ilyenkor akár ingerültebb, türelmetlenebb, agresz-
szív is lehet, valamint nem képes szabályozni a gép előtt 
töltött időt. Gyermekek esetében fontos figyelmeztető 
jel a tanulmányi eredmények romlása. Az internetfüggő-
ség emellett könnyen vezethet játékfüggőséghez, illet-
ve a napjainkban egyre korábbi életkorban megjelenő 
pornófüggőséghez. 

A gyerekek internethasználatát és az azzal eltöltött időt 
mindenképpen szükséges ellenőrizni.

Léteznek szakértők által összeállított, online kitöltendő 
kérdőívek, melyek segítségével megállapítható, hogy va-
lóban fennáll-e az internet addikció gyanúja, amely eset-
ben érdemes szakemberhez fordulni. A terápia során 
elsődlegesen fontos az érintett személy motivációja a le-
szokást illetően, és a problémáról való őszinte kommu-

nikáció. Mint minden függőség esetében, nagyban meg-
könnyíti a beteg dolgát, ha segítséget, támogatást is kap 
a leszokáshoz.

Az internetfüggőséghez hasonló jelenség a telefon-
függőség, amikor is egye több és több időt töltünk az 
okostelefonunk használatával, arról való leszokási kísérle-
teink sikertelenek, és megvonási tünetek, szorongás, só-
várgás jelenik meg, amennyiben nem használhatjuk készü-
lékünket. Kiegészítheti a nomofóbia (no mobile phobia) 
jelensége, mely a telefonunk elvesz-tésétől való félelmet, 
annak hiányában való rosszullétet jelenti. Szintén nehezíti 
felismerését, hogy társadalmilag elfogadott, mindennap-
jainkban szükséges eszközről van szó, és nehéz megha-
tározni használatának „normál” időtartamát, ezért inkább 
a fent leírt következményekre érdemes odafigyelni. A le-
szokásnál ebben az esetben is legfontosabb a tünetek fel-
ismerése, és annak belátása, hogy ez már problémát okoz 
a mindennapi életvezetésünkben. Tudatos kontrollal so-
kat tehetünk: érdemes a telefonunk minél több funkció-
ját kiváltani mással, pl ébresztőóra, jegyzettömb; tudato-
san odafigyelni arra, hogy ne vigyük be a hálószobába, 
hanem pl. olvassunk elalvás előtt; vezetés és munka köz-
ben tegyük el; a reggeli első görgetés helyett bevezethe-
tünk pár perces testmozgást, illetve kitehetjük magunkat 
annak a kihívásnak, hogy rövidebb időre, vagy akár egy 
egész napra otthon hagyjuk készülékünket.

Ha a cikket olvasva Ön, Kedves Szülő úgy érzi, hogy gyer-
meke érintett a fenti problémákban, forduljon bizalom-
mal a gyáli pedagógiai szakszolgálathoz konzultáciért/
terápiáért.

Elérhetőségeink:
PMPSZ Gyáli Tagintézménye
2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

Tel.: (30) 494 82 44
E-mail: pmpsz.gyal@gmail.com

Gyermekeink és a virtuális világ
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02.03.
Az éjszaka közepén történt gyalogos-gázolás a 
Kőrösi úton, a városból Felsőpakony felé kiveze-
tő szakaszon. A sérült ellátása és a helyszínelés 
ideje alatt teljes útzárat biztosítottak polgárőre-
ink a helyszínen. A gyalogos életét a gondos ellá-
tás ellenére sem sikerült megmenteni, a helyszínen 
elhunyt.

02.07.

Két személygépkocsi ütközött a Tulipán utca és a 
Pesti út kereszteződésénél a reggeli órákban. Sze-
mélyi sérülés szerencsére nem történt, járőreink a 
forgalom irányításában nyújtottak segítséget a sé-
rült járművek eltávolításáig.

02.09.

A Vecsési útról érkezett lakossági segítségkérés 
egy földön fekvő öntudatlan ember miatt. Járőre-
ink a helyszínen egy erősen  ittas állapotú férfit ta-

láltak, aki részegsége miatt nem tudott lábra áll-
ni. Mivel önerejéből nem tudott otthonába távozni, 
a mentőszolgálat szállította el a kijózanítóba. Na-
gyon fontos, hogy földön fekvő, magatehetetlen 
személyt sose hagyjunk magára, hiszen akár be-
teg, sérült is lehet, a téli időszakban pedig a kihűlés 
már rövid idő alatt is tragédiához vezethet.

02.29.

Az M5-ös autópálya gyáli lehajtójánál történt bal-
esethez riasztották tűzoltóinkat. Egy személy-
gépkocsi ütközött a szalagkorlátnak, aminek kö-
vetkeztében az árokba borult, vezetője beszorult. 
Tűzoltóink a sérültet a járműből kiszabadították, a 
mentőszolgálatnak ápolásra átadták, a járművet pe-
dig áramtalanították. Az összetört jármű kiemelését 
a fővárosi hivatásos katasztrófavédelmi egységek-
kel közösen végezték.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

FEGY-napló
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 április 9-én 18 órára és
május 14-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár olvasótermébe

az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Irodalmi Szalon

2016-ban megalakult öltögetni szerető fiatal asszo-
nyokkal és nagymamákkal a Gyáli Foltvirágok Folt-
varró Kör.
A közösségi házban kaptunk helyet és azóta is a 
foglalkozásainkat itt tarjuk kéthetente.
Egyre többen kezdtek érdeklődni a foltvarró te-
vékenység iránt , és ma már csoportunk 19 lelkes 
tagot számlál. Az öltögetésből hamar profi mun-
kák készültek , amit már többször is bemutattunk 
a foltvarrás iránt érdeklődöknek. Legutóbb tavaly 
októberben, amikor is egy nagyszabású kiállítást 
rendeztünk a gyáli közösségi házban.
A csendes varrogatásból nevető, jó hangulatú, vi-
dám délelőttök alakultak ki és  mára már egy jó 
kis közösség született, ami nemcsak a foltvarrás-
ból áll, hanem kirándulások, múzeumlátogatások, 
a számítógép használatának megismerése is bele-
tartozik a közös programjainkba. Résztveszünk a 
közösségi ház és könyvtár rendezvényein, illetve 
munkáinkkal igyekszünk a közösségi ház helyisé-
geit díszíteni.
Jó érzés számunkra, hogy a művelődési ház veze-
tése, élén Bretus Imre igazgatóval, és dolgozói ér-
tékelik munkánkat, és számítanak ránk.
Lázasan készülünk a húsvéti kézműves foglalko-
zásra, amit a könyvtárral közösen tartunk.

Szeretnénk a gyerekekkel az igényes, ízléses, mint-
egy az esztétikai érzéküket formáló apró kis tár-
gyakat készíttetni, illetve a varrás művészetét 
megismertetni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődött a 
Húsvéti közös varrásra.
A mi hitvallásunk az alkotó, gazdag, öltögető tevé-
kenység, ami gazdagítja a lelket és frissíti az elmét.

Varró Tiborné 
a Gyáli Foltvirás Foltvarró Kör vezetője 

és foltos barátnői

Húsvétolás a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Körrel

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 50 éves jubileumi 
programjaihoz kapcsolódva, 2020. március 20-án pén-
teken 14.30-kor a sportcsarnok főbejáratától egy telje-
sen új MapRun metodikával tartunk bemutató edzést. 

Töltsd le a MapRun alkalmazást, regisztrálj és gyere el 
az edzésre! A helyszínen is segíteni fogunk mindenben.
Okostelefonnal futva, a bemutató után is, edző nélkül, 
bármikor, önállóan lefutható lesz két pálya Gyálon. A tel-
jesítés közben nem kell internetes kapcsolat, viszont a 
GPS helymeghatározás segítségével a felkeresett pont-
nál pittyenés jelzi a pontfogást és az eredmény feltöltés-
re kerül és látható lesz valamennyi teljesítőnél.

No igen, ez már a jövő. Gyere és ismerd meg! 

Honlapunk: www.apexsport.info
E-mail: cegkapu.apexse@gmail.com

Jelentkezés a klubba vagy eseményre:
Sávai Mária tájfutó szakedző, sportszervező 

06-30/700-6899

Keresd a pontokat  
okostelóval a gyáli 

helyszíneken!

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:

- parkfenntartó segédmunkás
- buszvezető

- köztisztaságért felelős munkatárs
- szakács/konyhai kisegítő

Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Á L L Á S L E H E T Ő S É G

A Nemzeti Sportközpontok állást hirdet a Gyáli Járási 
Tanuszodába Úszómester-gépész munkakörbe.

Követelmények:
• Középfokú végzettség
• Jó úszástudás és vízbiztosság (vízijártassági igazolás)
• Orvosi igazolás előzetes szakmai alkalmasságról, 

amely igazolást a jelentkező lakóhelye szerinti ille-
tékes foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást 
vagy szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat jo-
gosult kiállítani

• Úszómesteri vagy uszodamesteri végzettség
• A fenti végzettség hiányában az úszómesteri tanfo-

lyamon sikeres szintfelmérő teljesítése.  
A szintfelmérőn 200 métert kell 8 perc alatt leúszni, 
amiből 100 métert mellúszásban, 100 métert gyors-
úszásban kell teljesíteni

• Klórgázadagoló- és berendezés kezelő képesítés

A Kjt. szerinti előírások alapján ezen kívül a közalkalma-
zotti jogviszony létesítésének feltételei:
• büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
• betöltött 18. életév
• magyar állampolgárság

A felvételi követelményekkel kapcsolatban bővebb tájé-
koztatásért keresse Mátyás Judit létesítményvezetőt.
• 06-70/508-6339
• gyaltanuszoda@mnsk.hu

2322 gyáli mi újság www.gyal.hu
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (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.

Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem, hogy 
segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné Éva men-
tálhigiénés szakember. 06-20/564-0606. 

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.

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 készülékcsere, 
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna sze-
relés. Tel.: 06-30/9340-937.

Eladó Bácskiskun megyében Duna menti kis faluban 73m2-
es részben felújított szép kis családi ház kis telekkel CSOK-
ra is. Irányár: 5,5 millió. Érdeklődni: 06-30/555-0932.

Nyugdíjas bácsit keresek! Keresek hosszútávú alkalmazás-
ra egy olyan idős (nyugdíjas) férfit, aki heti - 2 heti rend-
szerességgel kerti munkákban jártas (fűnyírás, permete-
zés, metszés) és szívesen vállalná egy szép családi házas 
kert gondozását. szeghne@gmail.com 06-30/941-2839.

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

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

Víz, gáz, villanyszerelő, kőműves, festő, parkettás, ács, 
lakatos munkákat vállalunk. Tel.: 06-20/324-6186.

Apróhirdetés Ariel Jóga
Gyálon

Tapasztald meg a 
szabadságérzést, 

szabadítsd fel a 
női energiáidat!

@zoldlotuszegeszsegkozpont

Bővebb információ: 
Fekete Kornélia 06 30 233 5216
Zöld Lótusz Egészségközpont
Gyál, Hunyadi János utca 34.
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Heti miserend a gyáli katolikus templomban: 

szombat: 18.00, vasárnap: 9.30, kedd és péntek: 7.00

Április 3-ig minden pénteken, 6.20 - a szentmise előtt 
Keresztutat imádkozunk.

Április 5., Virágvasárnap, Urunk szenvedésének  
vasárnapja, 9.30 - barkaszentelés, passióéneklés.

Április 6., Nagycsütörtök, 18.00 - szentmise az utolsó  
vacsora emlékére, utána egy órás virrasztó imádság.

Április 7., Nagypéntek, szigorú böjti nap, 15.00 - az Úr 
szenvedésének ünneplése, passióéneklés, kereszthódolat.

Április 8., Nagyszombat, 20.00 - Húsvéti vigília Urunk  
feltámadásának éjszakáján körmenettel.

Április 12., Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása,  
10.00 - ünnepi szentmise.

Április 13., Húsvéthétfő, 9.30 - szentmise.
Április 19., Húsvét nyolcada, az Isteni Irgalmasság  

vasárnapja, 9.30 - szentmise.

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

Bibliaórák:
Kedd 10.00: Nőknek

Csütörtök 10.00: Nyugdíjasoknak
Péntek 18.00: Férfiaknak

Vasárnap 16.00: Fiataloknak
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

A Nagyböjtben negyven napon át készülünk keresztény 
hitünk legnagyobb ünnepére, Jézus szenvedésének és 
feltámadásának megünneplésére. Húsvétkor ősidőktől 
fogva felnőtt hittanulók részesültek a beavatás szentsé-
geiben, a keresztségben, a bérmálásban és a szentáldo-
zásban, miáltal az egyházi közösség tagjaivá váltak. 
Erre a beavatásra éveken át készültek, hogy eldönthes-
sék: akarnak-e Krisztus tanítványai, az ő követői len-
ni. Először talán csak elgondolkodtak egy-egy keresz-

Készület és 
fegyelem

tény ismerősük életének láttán, aztán közelebb léptek és 
megismerkedtek Jézus személyével, tanításával. Később 
maguk is kipróbálták, hogy milyen az Isten törvényei 
szerint élni. Felkészülésük során megtanulták a keresz-
tény alapimádságokat valamint a hitvallást, és fokozato-
san bekapcsolódtak a közösség istentiszteletébe. 
Nekünk, mai hívőknek, akiket jobbára gyermekként ke-
reszteltek meg, a Nagyböjti idő hívő elkötelezettségünk 
megújítását jelenti. Rendrakást, takarítást, lomtalanítást 
és újrakezdést. Csupa olyasmit, ami hosszú távon igen 
hasznos dolog az életben. Például, mert segít annak tu-
datosításában, hogy hol tart épp most az életünk, hogy 
jelenleg mit is csinálunk tulajdonképpen. A nagyböjti 
időszak elevenen tartja bennünk, hogy érdemes addig 
kijavítani életünk dolgait és kapcsolatainkat, amíg lehet, 
nem muszáj megvárni egy esetleges összeomlást. 
Az egyházi hagyomány három eszközzel segít bennün-
ket ebben: a böjt, az imádság és a felebaráti szeretet 
gyakorlása által.
A böjtölésben, a lemondásokban önmagunk megfegyel-
mezését, kívánságaink, vágyakozásaink értelmes kere-
tek között tartását tanuljuk. 
Az imádság komolyanvételével szertelen értelmünket, 
akaratunkat és érzelmi világunkat igyekszünk a lényegre 
irányítani, hogy illúzióinkkal leszámolva bensőséges, Is-
tenre és embertársainkra figyelő életet élhessünk.
A felebaráti szeretetet oly módon gyakorolhatjuk, hogy 
mindazt, amit megspórolunk az önkényeztetés elhagyá-
sával, továbbadhatjuk olyanoknak, akik arra nálunk job-
ban rászorulnak. Időt, pénzt, energiát. Körülnézünk, tu-
datosítjuk magunkban, hogy felelősséggel tartozunk 
egymásért, és lustaságunkat legyőzve felismeréseinket 
tettekre váltjuk.
Minden háziasszony tudja, mennyi munkába kerül, amíg 
az ünnepre kitakarítja, feldíszíti  a lakást, és előkészíti az 
ünnepi asztalt. Minden okos ember tudja, hogy az ün-
nephez szükségünk van lelki előkészületre. Van még né-
hány hetünk a Nagyböjtből.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó
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Tel.: 06-70/902-5876
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Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

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

• komplett szemüveg
 már 9 500 Ft-tól

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

• Infl ecto és NanoVista keretekbe 
 a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*

*Raktári tartományon belül 
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