
1 gyáli mi újságGYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

gyáli 
mi 

újság

www.gyal.hu

2020. szeptember

fb.com/varos.gyal @gyal.varos

Óvoda- és iskolakezdési csomagot 
kaptak a gyáli gyerekek

6-7. oldal



2 gyáli mi újság

Közélet KözéletGazdaság GazdaságOktatás OktatásEgészség EgészségKultúra KultúraHelytörténet HelytörténetParagrafus ParagrafusSport Sport

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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 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: 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. 

FejlesztésInterjúKözérdekű KözéletKözélet SportKörnyezetünk Fejlesztés EgészségügyInterjú Gyereksarok AnyakönyvÁllatvédelem Közbiztonság

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:

Szept. 21 - Szept. 27-ig: Aranyág Gyógyszertár
Szept. 28 - Okt. 4-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Okt. 5 - Okt. 11-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Okt. 12 - Okt. 18-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Okt. 19 - Okt. 25-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár

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

Hivatal Vallás
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A Víztorony alatti tér átalakul. 
Hogyan? Ez tőled is függ! 

Az önkormányzat párbeszédre hívja a helyi lakosokat 
 a térrel kapcsolatban. 

Az első közös egyeztető szeptember 23-án, 18:00-kor az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lesz megrendezve. 

A pályázat nyertese, a Vár-kert Kft. felelős tervezői 3 művet mutatnak be, 
amelyhez várják az ötleteket, javaslatokat.

A közösségi tervezés olyan módszertan, amely során egy hely vagy tér 
kialakításának valamelyik fázisába a tervezők vagy a döntéshozók behívják 

az érdekelteket.

A Víztorony körzetében élőket levélben is értesíti az önkormányzat.
Az eseményre mindenkit várnak!

Gyál Város Önkormányzata 2003-ban alapította a Kivá-
ló Gyáli Sportolói Díjat, abból a célból, hogy méltóképpen 
elismerje azoknak a kiemelkedő sportmunkát végző sze-
mélyeknek és közösségeknek a teljesítményét, akik a mér-
hető eredmények mellett magatartásukkal és életmód-
jukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.
A díj átadására minden évben az augusztus 20-hoz kö-
zeli napokban, a városi utcabálon kerül sor, idén azon-
ban ez a rendezvény elmaradt, így az augusztus 19-én 
megrendezett, államalapítás tiszteletére tartott városi 
ünnepségen osztották ki az elismeréseket.
A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat  Pápai Mihály polgármes-
ter és Vinnai Tibor, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
adta át Fleischer Dóra és Kovács Patrik részére.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Átadták a Kiváló Gyáli Sportolói Díjakat
Fleischer Dóra

2013-ban kezdett Gyálon karatézni, 2014-től már 
versenyzett. Először Wado stílus szakágban, 2016-
tól a továbblépés érdekében átigazolt a Kono Ka-
rate Klubba, ahol a mai napig is versenyez. Ebben a 
klubban 3 danos mesterek lettek az edzői. 
Fokozatosan hozta az eredményeket, majd kitartá-
sának, edzéseinek köszönhetően alig 15 évesen már 
a WKF Magyar válogatott tagja lett. Nagy büszke-
séggel öltötte magára a magyar mezt. Mindezek 
mellett tanulmányi eredményei is kitűnőek.

Eredményei:

-Wado Stílus Szakág:
4-szeres Európa Bajnok
2-szeres Európa Bajnok ezüstérmes
2-szeres Európa Bajnok bronzérmes
5-szörös Magyar Bajnok (2019-ben junior korosz-
tályban is.)

-WKF eredményei (olimpiai sportág):
2018. Diákolimpiai bajnok (12-13 évesek + 48 kg)
2019. WKF Magyar bajnok (kadet + 54 kg)
2019. Budapest Open 3. helyezett (kadet + 54 kg)
2020. Európa Bajnoki 7. helyezett.

Kovács Patrik
Már az óvodában is megmutatkozott a mozgás, 
sport iránti tehetsége. 2010-től 4,5 éves kora óta a 
Gyáli Lurkó SE csapatában focizott.
2011-ben a Gloriett SE csapatába igazolt. 2015-től 
a Ferencvárosi Torna Club játékosa.
Kitartó munkájával jutott el idáig. Sportteljesítmé-
nye elismeréséül Albert Flórián díjat kapott 2019. 
október 19-én a Groupama Arénában (Gyáli Mi Új-
ság 2019/decemberi száma).
Jelenleg is a Ferencvárosi Torna Club U16-os csa-
patában válogatott kerettag.

A fotón: Vinnai Tibor, Fleischer Dóra, Kovács Patrik, Pápai Mihály
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Rendhagyó módon, augusztus 19-én került sor 
idén a Szent István ünnepe és a keresztény magyar 
államalapítás alkalmából rendezett városi megem-
lékezésre Gyálon, a Templom téren.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Pápai Mi-
hály polgármester, aki beszédét a következő gon-
dolatokkal zárta:
„Vannak, akik azt mondják, hogy Európa ma már 
egyre inkább veszni látszik, és jobban hasonlít Szent 
István-kori önmagára, mint valaha. A hitében meg-
ingott, önmaga okozta belső problémáival küszkö-
dő, belháborúktól félelemben tartott Európára. Ahol 

elvált egymástól a jog és az igazság, ahol az egyéni 
érdekek előtérbe tolakodnak a közösség elemi érde-
keinek. Ahol az egyetértés helyett a széthúzás az úr.
.....

Helyzetünket, szerepünk nagyszerűségét – sikerét 
vagy éppen kudarcát – ugyanaz határozza meg: ké-
pesek vagyunk-e megkapaszkodni, és visszatalálni 
önmagunkhoz, felismerjük-e a korhelyzetet, és bí-
zunk-e a képességeinkben. Néha ehhez kell a leg-
nagyobb bátorság: hinni önmagunkban, maradni, 
akik vagyunk, és nem feladni azt, ami a miénk.”

A kenyérszentelés szolgálatát Gyimóthy Zsolt re-
formátus lelkipásztor és dr. Káposztássy Béla plé-
bániai kormányzó látták el.

Az ünnepi műsor részeként Rékasi Károly szín-
művész Wass Albert: Előhang és Vörösmarty Mi-
hály: Szózat című versét adta elő. Fellépett a Gyáli 
Arany Gyermek Néptáncegyüttes és a Harmat Ar-
túr Kórus.

Idén rendhagyó módon a Kiváló Gyáli Sportolói dí-
jakat is az augusztus 19-ei ünnepség részeként ad-
ták át, (a díjazottakról szóló cikkünk, lapunk 3. ol-
dalán olvasható).

Az eseményen részt vett Nagy József Elek alpol-
gármester, Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, 
önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil 
szervezetek vezetői is.

Augusztus 19-én 
tartották Gyálon 
az államalapítás 
ünnepét

Közélet Környezetünk Fejlesztés Interjú ÁllatvédelemHivatal Vallás FejlesztésInterjúKözélet Egészségügy Gyereksarok Anyakönyv KözbiztonságSportKözérdekű



7gyáli mi újság www.gyal.hu

Gyálon 587 óvodás, 1349 általános iskolás és 281 közép-
iskolás gyermeknek kezdődött el szeptember elsején a 
2020/2021-es tanítási/nevelési év. Az idei becsöngetés 
nemcsak azért volt különleges, mert a koronavírus mi-
att csaknem fél év kihagyás után először léphettek be a 
gyerekek az iskolákba, óvodákba, hanem azért is, mert 
ettől az évtől Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Élet 
Program részeként minden gyáli általános iskolásnak, 
1-8 osztályig ingyenesen biztosítja a tanszercsomagot, 
illetve az óvodakezdési csomagot.

A 2017-ben bevezetett Gyáli Élet Program az országban 
egyedülálló támogatási rendszer, amelynek keretében 
az önkormányzat a születéstől az óvoda- és iskolakez-
désen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolások-
nak és egyetemistáknak, a házasulandók programon át, 
egészen a „szépkorig” elkíséri a gyáli polgárokat. Ezen 
élet program része a Gyáli Óvodakezdési és Iskolakez-
dési Program. Az óvodás és iskolás csomagok tartal-
mát a gyáli pedagógusokkal egyeztetve állították össze 
a polgármesteri hivatal munkatársai.

A Gyáli Iskolakezdési Program az idei tanévtől kezdve 
az elsőtől nyolcadik osztályos tanulók szülei számára ha-

talmas segítséget jelent, hiszen minden gyermek ingye-
nesen megkapja azt a tanszercsomagot, amely a tanév 
során szükséges minden eszközt tartalmaz. Ezzel, és a 
kormány által biztosított ingyenes tankönyvcsomaggal 
együtt, jelentős mértékben csökkennek a családok isko-
lakezdéssel kapcsolatos kiadásai.

Gyál Város Önkormányzata az óvodakezdési csoma-
gokra 3,8 millió forintot, az iskolai tanszercsomagokra 
pedig 25,5 millió forintot fordított, amely összegek így 
a családoknál maradhatnak. Az óvodai csomagokat Pá-
pai Mihály polgármester és Nagy József Elek alpolgár-
mester augusztus utolsó heteiben adták át az ovisok-
nak, az iskolások pedig szeptember elsején kapták meg 
a tanszercsomagokat.

Az önkormányzat arról a közel 350 gyáli gyermekről sem 
feledkezett meg, akik nem gyáli intézményben kezd-
ték meg a tanítási/nevelési évet. Az ő törvényes kép-
viselőik a Gyáli Polgármesteri Hivatalban vehették át a 
csomagokat.

Az önkormányzat a gyáli középiskolásokról sem feledke-
zik meg, a Gyáli Középiskola Programról a 8. oldalon írunk.

Az új tanév kétségkívül sok kihívást rejteget a szülők, a 
diákok és a pedagógusok számára is. Az EMMI hetven-
pontos járványügyi protokollt juttatott el az intézmények-
be, hogy a tanév a koronavírus ellenére is biztonsággal el-
indulhasson és az online oktatás helyett a hagyományos 
oktatási formában tanulhassanak a diákok. 

A 2020/2021-es tanév rendjéről szóló kormányren-
delet alapján az iskolai év szeptember 1-jén, kedden 
kezdődik, és amennyiben minden a tervek szerint 
alakul, 2021. június 15-ig tart.
Ezen belül az első félév 2021. január 22-ig tart majd, 
az iskolák január 31-ig értesítik a diákokat és a szülő-
ket a félévi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. októ-
ber 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 
2020. november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. decem-
ber 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. 
január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. már-
cius 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. 
április 7. (szerda).

iskola- és óvodake zdési csomagokat kaptak a gyerekek
GYÁLON
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Szeptember 3-án a Gyáli Középiskola Program keretében 
az ÉSZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépisko-
la 70 elsős diákja vehette át a középiskolás csomagokat. 
A Gyáli Középiskolás Program, a Gyáli Élet Program 
egyik része, amelyben a középiskolai tanulmányait meg-
kezdő diákok részesülnek. A csomagot úgy állították ösz-
sze a polgármesteri hivatal munkatársai, hogy amellett, 
hogy a gyáli identitásukat erősítse, hasznos, a minden-
napokban használható ajándékokat tartalmazzon. Így a 
kétkötetes Gyál története című könyv mellett, Gyál logó-
val ellátott határidőnaplót, powerbankot, termoszt, illet-
ve tollat és ceruzákat is elhelyeztek a csomagokban, me-
lyek összesen 400.000 forintba kerültek. 

A polgármester célul tűzte ki, hogy a későbbiekben egy if-
júsági stratégiát dolgoztat ki, melynek része - többek kö-
zött - egy ifjúsági komplexum is, amely a sport mellett ifjú-
sági eseményeknek, programoknak is helyet ad majd. Ezek 
ma még csupán tervek, a megvalósítás több évbe is telhet.

A középiskolásokról sem 
feledkezett meg az önkormányzat

A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 21/2020.(VII.13.) gyáli roma önkormányzati ha-
tározatában név szerinti szavazással, minősített több-
séggel kimondta feloszlását.
Gyál Város Helyi Választási Bizottsága a települési roma 
nemzetiségi képviselők időközi választását 2020. nov-
ember 8. napjára tűzte ki.
A választáson megválasztható képviselők száma 5 fő, a 
jelöltajánláshoz szükséges ajánlások száma 14.
A szavazásra egy szavazókörben, az Arany János Kö-
zösségi Házban és Városi Könyvtárban fog sor kerülni az 
egész városra kiterjedő illetékességgel.
A választási eljárás határnapjait megállapító határozat 
elérhető a www.gyal.hu weboldalon.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés me-
rül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai kész-
séggel állnak rendelkezésre (tel: 06-29/540-930).  
A nyilvántartásba vett jelöltekről a www.gyal.hu, illetve  
www.valasztas.hu honlapon tájékozódhatnak. Ha kizá-
rólag kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt 
letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezhe-
ti személyesen a polgármesteri hivatal portaszolgálatán, 
míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a 
névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kap-
csolatban ügyfélfogadási időben keressék Wolf Dániel 
igazgatási ügyintézőt (tel: 06-29/544-124).

A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, HVI vezetője
Telefon: 06-29/540-937, e-mail cím: jegyzo@gyal.hu.

A Helyi Választási Iroda címe:
Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Telefon: 06-29/540-930.

Helyi Választási Iroda

Időközi választás a roma 
nemzetiségi önkormányzatnál

Ha nyár, akkor szünidő, és ha szünidő, akkor remek 
alkalom nyílik az óvodáink, iskoláink felújítására. 
Így volt ez idén nyáron is. Nagy József Eleket, Gyál 
város alpolgármesterét kérdeztük a részletekről.

- Mely intézményekben voltak idén nyáron felújí-
tási munkálatok?

- Örömmel mondhatom, hogy mindhárom általá-
nos iskolában, az összes óvodában és a bölcső-
dében is végeztünk idén felújításokat. Bár tudjuk, 
hogy az általános iskoláink fenntartása a tanke-
rület feladatai közé tartozik, azonban a gyáli város-
vezetés elkötelezett abban, hogy a város intézmé-
nyei egységesen megőrizzék jó állapotukat, és az 
itt lakó gyermekek méltó körülmények között ta-
nulhassanak. Ennek érdekében a Monori Tanker-
ületi Központtal közösen álltuk a felújítás költsége-
it az általános iskoláinkban. 

- Milyen munkálatokat kellett végezni az 
intézményekben?

- Mivel az utóbbi években csaknem az összes in-
tézmény újjáépült városunkban, és az épületek ál-
lapotának megóvására folyamatosan nagy hang-
súlyt fektetünk, így szerencsére a legtöbb helyen 
csupán tisztasági festést kellett végezni. Ezen felül 
a Zrínyi iskola 4 tantermében új PVC burkolat ke-
rült a padlóra, a Bartók iskolában laborasztalokat, 
laborszékeket és laborszekrényeket vásároltunk, a 
Tátika és a Tulipán óvodákban a játszóeszközöket 
újíttattuk fel. Itt kell megemlítenem, hogy a Bóbi-
ta bölcsődében teljes egészében megújult az ud-
var, erről a Gyáli Mi Újság az augusztusi számában 
is beszámolt.

- Mennyibe kerültek a felújítási munkák? Ki finan-
szírozta ezeket a költségeket?

- Az iskolák egyenként 1 millió forintot kaptak 
az önkormányzattól, a tankerület pedig szintén 
ugyanennyi összeget fordított intézményenként 
a felújításokra. A bölcsőde szintén 1 millió forin-
tot kapott a tisztasági festés elvégzésére, illetve, 
ahogy már említettem, teljesen megújult az ud-
vara, ami 14,8 millió forintba került. A Liliom óvo-
dában 1,4, a Tátika óvodában 1,27, a Tulipán óvo-
dában pedig 1,5 millió forint értékben történtek 
felújítások.

Nyári intézményfelújítások
Az alpolgármestert kérdeztük

Súlyosan megromlott egészségi ál-
lapotom következtében 2020. július 
13-án a Gyáli Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat feloszlatására kénysze-
rültem, mert a kialakult helyzetre való 
tekintettel a jövőben nem állt volna 

módomban elnöki megbízatásomat ellátni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a 2014 óta tar-
tó közös együttműködésünk során tanúsított kiváló, 
segítő támogatásért Gyál város polgármesterének, 
jegyzőjének, az önkormányzat dolgozóinak és a vá-
rosi intézmények azon vezetőinek, akik a Gyáli Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként végzett mun-
kámat önzetlenül segítették. 
Maradok tisztelettel: 

Jakab József
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Újabb játszótér szépült városunkban
A Petőfi Sándor utca és a Deák Ferenc utca sarkán 
lévő téren már korábban is volt játszótér, azonban  
az idők során az igencsak elhasználódott. 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
most egy teljesen új játszóteret épített ki ezen a te-
rületen, ahova új rugós játékokat, libikókát, ping-
pong asztalt, hintákat, homokozót és padokat, va-
lamint kukákat is kihelyezett.

Annak érdekében, hogy a gyermekek biztonság-
ban használhassák a teret, a játszótér köré kerítés 
is került. 

A megvalósításban Gyál Város Önkormányza-
ta mellett két gyáli vállalkozás is segítséget nyúj-
tott, Szász Péter, a Szász-Therm Kft. ügyvezető-
je a kerítést, valamint Gulyás Márió, a Gulyás-Gold 
Kft. ügyvezetője a szegélyépítési munkálatokat vé-
gezték felajánlásként, amiket ezúton is köszönünk 
nekik.
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Augusztus utolsó hetében kezdődtek meg a mun-
kálatok a Gyál vasútállomás melletti területen.  
A projekt során megszépül az állomás környeze-
te, P+R parkolót, kerékpártárolót alakítanak ki a 
vasút mindkét oldalán, parkosítanak, fákat ültet-
nek, zöld felületek jönnek létre, ahova padokat is 
kihelyeznek, de lesznek napelemes kandeláberek 
és ivókút is. A zöldfelület kialakítása során néhány 
fát kivágtak, de arra törekedtek, hogy a lehető leg-
több fát meghagyják a területen, amelyet a ker-
tész véleménye szerint érdemes volt megtartani.

Az állomás épülete egyelőre nem kerül átépítésre, 
erről ugyanis még nem született meg a végleges 
döntés a MÁV Zrt.-nél, azonban a peronon fedett 
utasbeállók létesülnek. 

A Kőrösi utat az állomás épületével összekö-
tő földút szeptember elején került hivatalosan is 
a város tulajdonába, így megkezdődhet a szilárd 
burkolatú út kiépítése, ami mellett járda is helyet 
kap majd.

A munkálatok várhatóan még idén véget érnek.
  
A projekt mintegy 166,2 millió forintból valósul 
meg, melyet Gyál Város Önkormányzata finanszí-
roz. A munkavégzés miatt a vasúti közlekedésben 
nem várható fennakadás.

Megkezdte az önkormányzat a 
parkosítást a Gyál vasútállomásnál
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Új vezető a Városi 
Egészségügyi Központ élén

Ahogyan azt lapunk júliusi számában közöltük, 
nyugállományba vonult a Városi Egészségügyi 
Központ vezetője, dr. Molnár Andor. Utódja, dr. 
Szécsényi-Nagy Balázs jogászként és közgazdász-
ként adta be a pályázatát, de idő közben az orvosi 
egyetemen végzett tanulmányait is befejezte. 

Mint azt a Williams Televízió vele készített interjújá-
ban elmondta, bízik abban, hogy a megszerzett tu-
dásával Gyál város lakosságát és az egészségügyi 
központ munkatársait szolgálja majd.
A riporter azon kérdésére, hogy miként szerzett tu-
domást a megüresedett vezetői állásról, elmondta:

- „Egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet 
és ezt követően nyújtottam be a pályázatot, majd a 
képviselő-testület döntésével nyertem el az állást. 
Nagy köszönettel tartozom a képviselő-testület-
nek, illetve mindenkinek, aki ebben bármilyen mó-
don részt vett és segített.”

Az egészségügyi központ új vezetője céljai kö-
zött  kiemelte, hogy a koronavírus-helyzettel kap-
csolatosan rendkívüli intézkedések vannak érvény-
ben, amelyeket szeretnének maximálisan, egyrészt 
a jogszabályok betartásával, másrészt a betegek 
elégedettségének megnyerésével teljesíteni.

Megbízatása öt évre szól, hosszabb távú terveiről 
elmondta:

- „Szeretném, ha a Városi Egészségügyi Központ 
elődeimnek a nyomdokán is haladva, de tovább 
fejlődjön. Az ellátás fejlesztésében, illetőleg a di-
gitális technikáknak a térnyerésében is gondolko-
dunk, hiszen a 21. században öt év alatt nagyon 
sokat fog fejlődni az egészségügynek az ellátási 
technikája.”

Gratulálunk a kinevezéshez, és munkájához sok si-
kert és kitartást kívánunk!

A képviselő-testület kiterjesztette a Gyáli Egyete-
mista Program keretében nyújtott támogatásra jo-
gosultak körét, amellyel a felsőoktatási tanulmá-
nyai sikeres elvégzéséhez kíván hozzájárulni. 

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

25 000 Ft támogatásban részesülhetnek féléven-
te tehát azok, akik az adott tanulmányi félévet leg-
alább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan tel-
jesítették és a következő félévet megkezdték. 
Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele 
a diploma megszerzése és annak bemutatása.

A jogosultsági feltételek meglétét, a pályázó lak-
címét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 
bemutatása mellett, a felsőoktatási intézmény ta-
nulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani, 
ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy egyrészt a 
tanulmányi osztály által hitelesített leckekönyv-ki-
vonatát, másrészt a hallgató (következő évre szó-
ló) felsőoktatási jogviszonyának igazolását kell be-
nyújtani ügyfélfogadási időben a hivatalban. 

A pályázók támogatási igényüket a tavaszi fél-
év tekintetében szeptember 25. napjáig a fenti-
ekben részletezett dokumentumok benyújtásá-
val jelezhetik. Bővebb felvilágosítást dr. Fazekas 
Enikő Diánánál a 06-29/544-141  telefonszámon 
kérhetnek.

Gyáli Egyetemista Program
Közeleg az igénylés határideje!

Modernizálják a 
csatornarendszert

Diákok a 
hivatalban

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 28/2019. (II.20.) sz. határozatában dön-
tött arra vonatkozóan, hogy a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel konzorciumban tá-
mogatási igényt nyújt be az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finan-
szírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére kiírt, a víziközmű rendszereket működte-
tő infrastruktúra tekintetében energiatakarékos 
eszközök, berendezések beszerzésére, technoló-
giák alkalmazására, továbbá megújuló energeti-
kai beruházásokra vonatkozó felhívásra. 
A nyertes pályázatnak köszönhetően Gyál város 
csatornarendszerének több pontján energiataka-
rékos szivattyúcserék, átemelők, illetve vezérlés-
technikai felújítás történik meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási/
kerületi hivatalok munkaügyi kirendeltségei idén is 
meghirdették a nyári diákmunka programot, melyhez 
Gyál Város Önkormányzata is csatlakozott. A prog-
ram célja, hogy a diákok munkatapasztalathoz jus-
sanak, emellett zsebpénz kiegészítés szempontjából 
sem rossz, hiszen egy hónap alatt bruttó 120.000 fo-
rintot keresnek.

Július 2-án a Gyáli Polgármesteri Hivatalban három 
diák, augusztus 3-án 4 diák kezdte meg a nyári mun-
kát. A tanulók napi 6 órában dolgoztak egy hónapon 
keresztül, hétfőtől – péntekig, a Pénzügyi és Adó Iro-
dán, a Szervezési és Humánpolitikai Irodán, az Igazga-
tási Irodán és a Városfejlesztési Irodán.
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Augusztus 12-én az „Egy hét a csillagok alatt” or-
szágos programsorozat keretében Ruszkai Ákos 
és Nagy Richárd, a Magyar Amatőrcsillagászok  
(www.macsnet.hu) adminisztrátora közösen táv-
csöves bemutatót tartott Gyálon, amelyre nagy 
szeretettel hívtak meg mindenkit, akit érdekelnek 
az éjszakai égbolt csodái. Az esemény a közössé-
gi médiában szerveződött, és már a hozzászólások-
ból is látszott, hogy sokan érdeklődnek a program 
iránt, de még a szervezőket is meglepte, hogy vé-
gül milyen sokan részt vettek a bemutatón. Ruszkai 
Ákost, az egyik szervezőt kérdeztük a részletekről:

A program címe: Egy hét a csillagok alatt. Mit je-
lent pontosan ez a cím?

Az „Egy hét a csillagok alatt” rendezvénysoroza-
tot a https://csillagvizsgalo.blog.hu szerzői, Barna 
Barnabás és Ordasi András Prágában, illetve a bu-
dai Konkoly kutatóintézetben dolgozó kutató csilla-
gászok hívták életre. Augusztus különösen kedves 
helyet foglal el a professzionális és az amatőrcsil-
lagászok szívében: megfigyelésükhöz alkalmas po-

zícióban vannak a bolygók és számos nyári mély-
eges objektum, a hónap közepén tetőzik az egyik 
leglátványosabb csillaghullás, (Perszeidák) és mivel 
a nyár vége felé érezhetően hosszabbak az éjsza-
kák, több idő is van nézelődni (és még az idő is kel-
lemes). Ezek együttese sokunkat arra sarkall, hogy 
távcsöves bemutatókat szervezzünk, azonban ezek 
híre valami miatt kevésbé, vagy egyáltalán nem jut 
el a laikus közönséghez. Barnabás és András ezért 
összegyűjtötték az augusztus 10-16 között spontán 
szerveződő illetve állandó bemutatókat, hogy a kö-
zösségi média segítségével terjesszék róluk a hírt, 
és egyúttal arra sarkallják kollégáikat, hogy tartsa-
nak ők is távcsöves bemutatókat. A kezdeményezés 
fő célja, hogy minél többen élhessék át a csillagá-
szati megfigyelések élményét.

Hogyan jött az ötlet, hogy városunkban is tartanak 
bemutatót?

Barnabás és András ötlete elérte célját, mert én is a 
közösségi médiából szereztem tudomást az esemé-
nyekről. Mivel a héten épp ráértem, gondoltam vá-

laszolok a felhívásra. Felkerestem hát Nagy Richárd 
amatőrcsillagász kollégámat, hogy lenne-e kedve 
újra egy közös, nyilvános távcsöves megfigyelést 
tartani (tavaly novemberben a Merkúr Nap előtti át-
vonulása alkalmából már bemutatóztunk együtt a 
budapesti József Attila lakótelepen). Mivel neki is 
megfelelő volt az időpont, ő is igent mondott.

Körülbelül hányan vettek részt a gyáli programon? 
Mik voltak a szervezők tapasztalatai? Milyen visz-
szajelzéseket kaptak a résztvevőktől?

Én még tippelni se merem a résztvevők létszámát, 
de Ricsi szerint legalább 100 érdeklődő volt kint 
velünk aznap este a csillagos égbolt alatt! Őszintén 
be kell hogy valljuk, ekkora érdeklődésre korábbi 
tapasztalataink alapján egyáltalán nem számítot-
tunk. Nagy öröm töltött el minket, hogy ennyien 
kíváncsiak voltak az égbolt csodáira! Külön öröm 
volt látni, hogy sok-sok kiskorú gyereket is elhoz-
tak a szüleik, kísérőik. A visszajelzések elsöprő 
többsége roppant pozitív volt, sokan már búcsúz-
kodás közben érdeklődtek, hogy mikor lesz a kö-

vetkező alkalom. Negatívabb kritikát legfeljebb az 
időpontválasztás miatt kaptunk, de azt a kényszer 
szülte, a hétvége időjárása az előrejelzések szerint 
nem tette volna lehetővé a bemutató megtartását.

Terveznek-e hasonló programot a jövőben? Hon-
nan értesülhet majd a lakosság erről?

Mivel úgy vettük észre, hogy óriási igény van az 
ehhez hasonló programokra (és többen is jelezték, 
hogy lemaradtak, de szeretnének belekukkantani 
a távcsőbe), természetesen fogunk még szervezni 
bemutatókat, amiket elsődlegesen a helyi közössé-
gi médiában fogunk meghirdetni, de minden hírve-
résnek nagyon örülünk.

Van-e esetleg Gyálon amatőrcsillagász egyesület, 
vagy ha nincs, terveznek-e létrehozni ilyet, ameny-
nyiben kellő számú érdeklődő lenne a témában?

Én úgy tudom nincs még Gyálon amatőrcsillagász 
egyesület, azonban ha megfelelő igény mutatkozik, 
én nem vagyok a dolog ellenére.

Feltárultak 
az éjszakai égbolt 
csodái

Nagy Richárd,
a gyáli esemény 
egyik szervezője
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Érezhetően kevesebb elhagyott gépkocsi található Gyál 
utcáin - a roncsautó programról kérdeztük annak felelő-
sét, Bata Ambrus rendészeti csoportvezetőt. 

- Mielőtt a lényegi kérdésre rátérünk, röviden ismertet-
ném a jogszabályi háttért. Munkatársaimmal a közterü-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a 
többszörösen módosított, a közúti közlekedés szabálya-
iról szóló 1/1975 (II.5) KPM-BM rendeletének vonatkozó 
paragrafusai alapján dolgozunk. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 20. §-a szerint 
(1) A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - el-
szállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul el-
helyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát 
vagy a közbiztonságot veszélyezteti.

(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati en-
gedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező 

azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen 
jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartal-
mazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre törté-
nő figyelmeztetést.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől szá-
mított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet 
elszállítással eltávolíthatja.

(4) *  A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedés-
sel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az (1) 
bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát 
- tájékoztatás céljából - a felügyeletet működtető önkor-
mányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. 

(5) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható 
meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet 
az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi 
birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti vagy más 
módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdono-

sa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelent-
kezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költ-
séggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet [ KRESZ ] 5. § (1) bekezdé-
sében foglaltak szerint a közlekedésben olyan járművel 
szabad részt venni,
a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes ha-
tósági engedélye van;
b) amelyre külön jogszabályban meghatározott 
számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) 
[rendszámtábla(ák)] van(nak) felszerelve;
c) *  amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédel-
mi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek;
d) amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok kör-
nyezetét nem szennyezi;
e) amely megfelel a (9) bekezdésben meghatározott 
feltételnek;
f) *  amelyre a külön jogszabályban meghatározottak 
szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet 
fennáll.

A járművek eltávolítása

59. § (1) *  A rendőrség, a közterület felügyelet, a közút 
kezelője - az üzemben tartó értesítése mellett és költsé-
gére - elszállítással eltávolíthatja azt a járművet, amely
a) a 15. § (9) bekezdés 63/b. ábra szerinti kiegészítő táb-
lával ellátott megállást vagy várakozást tiltó jelzőtábla 
hatálya alá eső területen szabálytalanul várakozik,
b) a 37. § (4) bekezdésében, továbbá a 40. § (1)-(2) 
és (5) bekezdésében, valamint a (8) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott megállási tilalom megszegé-
sével, vagy a rendelkezésekben meghatározott megál-
lási feltételek figyelmen kívül hagyásával szabálytalanul 
várakozik,
c) kijelölt rakodóhelyen szabálytalanul tartózkodik,
d) a mozgáskorlátozottak gépkocsijai részére fenntar-
tott, jelzőtáblával (115. és 115/a. ábra) vagy útburkolati 
jellel megjelölt várakozóhelyen jogosulatlanul várakozik.
A jármű elszállításáról a közterület felügyeletnek, illetve 
az út kezelőjének a rendőrséget is értesítenie kell.
(3) *  Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, 
amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet 
részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-
használati engedély nélkül - legfeljebb 10 napig szabad 
tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt 
járművet a rendőrség, a közterület felügyelet, a közút ke-
zelője - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja.

A jogszabályokat elolvasva, egy laikusban felmerülhet-
nek kérdések, ezért megpróbálom nagyon egyszerűen 
felvázolni a helyzetet:

Kezdjük onnan, hogy vásároltam egy gépkocsit, és köz-
lekedni szeretnék vele.  Közismert ennek az alapve-
tő feltétele – a kocsira rendszám, műszaki vizsga és kö-

telező gépjármű felelősségbiztosítás kell. Ha mindezek 
megvannak, és van vezetői engedélyem, akkor közle-
kedhetek, a KRESZ szabályainak betartásával. Tehát a 
kocsimmal elmentem valahová, majd hazaérve – ha le-
hetőségem van rá beállok az udvaromba/garázsomba, 
ha erre nincs lehetőségem, vagy csak rövid időre aka-
rok leparkolni, akkor megállok vagy a közúton lehúzód-
va, vagy a házunk előtti közterületen. De mi van olyan-
kor, ha lejárt a gépkocsim műszaki érvényessége, vagy 
nincs rendszám rajta, vagy éppenséggel balesetben oly 
módon sérült, hogy javításáig alkalmatlan a közúti közle-
kedésben való részvételre, de nem a közút területén ál-
lok, hanem mondjuk a kerítésem előtti közterületen? Ak-
kor ugye már nem vonatkozik rám a KRESZ? A jogalkotó 
éppen ezt a kiskaput zárta be azzal, hogy ilyen esetben 
nem a közúti közlekedésben való részvételről beszélünk 
(amelynek része az is, ha megállok bizonyos ideig), ha-
nem tárolásról.

Ha olyan gépkocsival állok közterületen, amely nem al-
kalmas a közúti közlekedésben való – szigorúan szabá-
lyozott – részvételre, akkor az tárolásnak minősül. Az 
a gépjármű sem alkalmas a közúti közlekedésre, amely 
annyira össze van törve, hogy nem felel meg a műsza-
ki vizsga feltételeinek. Gyálon nem adható közterület-
foglalási engedély gépjármű tárolására, ezért 10 nap 
elteltével az ilyen járműveket is elszállíttatja a közterü-
let-felügyelet. A jogszabály alól az sem mentesít, ha a 
közterületen tárolt gépkocsit ponyvával takarom le. 

A gépkocsi elszállítást megelőzően a munkatársaim 
a járművön értesítést helyeznek el, amely egy öntapa-
dós, sárga színű matrica, továbbá ha megállapítható az 
üzembentartó személye, akkor postai úton levélben ér-
tesítést küldenek. Az értesítésben felhívjuk a gépjármű 
tulajdonosának/üzembentartójának figyelmét, hogy ha 
nem gondoskodik a gépjármű közterületről történő el-
szállításáról, műszaki érvényességéről, rendszámmal 
történő ellátásáról vagy éppen javíttatásáról úgy 10 nap 
elteltével a gépkocsit elszállíttatjuk, amelyről értesítjük 
a rendőrséget és az üzembentartót. Az elszállított gép-
járművek adatait, tárolási helyét honlapunkon közzétesz-
szük, illetve tájékoztatjuk a rendőrséget is. A gépjármű-
veket az elszállítást követő 6 hónapon belül, a szállítási 
és tárolási költségek megfizetését követően a tulajdo-
nos/üzembentartó újra birtokba veheti, ha ez nem törté-
nik meg, a gépjármű megsemmisítésre, végleges forga-
lomból történő kivonásra kerül. 

Ez évben már 125 darab gépkocsit vontunk intézkedés 
alá. A tapasztalat szerint a tulajdonosok, illetve az üzem-
bentartók az esetek 98%-ban megszüntetik a jogellenes 
állapotot, azaz a járművet eltávolítják a közterületről.   
A veszélyhelyzet miatt az ilyen intézkedéseinket szüne-
teltettük, azonban annak megszüntetése óta a program 
ismét beindult. Ezen tevékenységünkkel is Gyál rendjét 
kívánjuk erősíteni, tenni a szép, esztétikus utcaképért, 
megelőzni a környezetszennyezést, hogy mindannyian 
jól érezzük magunkat itthon, Gyálon. 

Roncsautó

riport
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„Egynek minden nehéz; sok-
nak semmi sem lehetetlen.” - 
Széchenyi István gondolatá-
val szervezett szemétszedést 
a GYÖSZ (Gyáli Önkéntes Sze-
métszedők) és az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár augusztus 9-én a Gyáli pa-
tak partjának megtisztítására.

A résztvevők augusztus 9-én 
reggel 9 órakor találkoztak a 
cross-pálya mellett. Aki segít-
séget kért a kijutáshoz, annak 
segítettek ebben. A felszerelést 
a GYÖSZ, az energiapótláshoz 

szükséges nasit és kávét a közösségi ház biztosította.

A pataktisztításon több, mint 30-an vettek részt, többek 
között a közösségi ház dolgozói, a GYÖSZ tagjai és ön-
kéntesei, valamint a Kispatak Természetvédő Egyesület 
is tiszteletét tette az eseményen. Összesen 3 db 8 köb-
méteres konténer telt meg, amelyeket egy helyi vállal-
kozó biztosított (Bácsi Konténer), és a Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. állta a beszállítási 
költségeket. A hulladék jellege teljesen vegyes volt, au-
tóalkatrészen keresztül, az építési törmeléken át, a kom-
munális hulladékig – mondta el kérdésünkre Cséfai Niko-
lett, a GYÖSZ elnöke.

Az esemény támogatói voltak a felsoroltakon kívül 
Gyál Város Önkormányzata, valamint a Gyál - TESCO-
GLOBAL Áruházak Zrt.

Augusztus 15-én alumínium és konzervdo-
boz gyűjtést szerveztek a szemétszedők a 
víztoronyhoz. 

Augusztus 15-én próba jelleggel tartottuk az I. 
GYÖSZ Taposófesztivált a víztoronynál. Meg-
kértük a lakosokat, hogy gyűjtsenek össze mi-
nél több alumínium dobozt az utcákon, és hoz-
zák el nekünk az eseményre. A legtöbbet hozó 
értékes Tündérkert Zero Waste Shop vásárlá-
si utalványt kapott. Az esemény apropója az 
volt, hogy felhívjuk a figyelmet az utcán, fele-
lőtlenül eldobált szemét mennyiségére, és arra, 
hogy ez a hulladékfajta az egyik legkönnyebben 
és legkisebb veszteséggel újrahasznosítható.  
A GYÖSZ eddig több, mint 50 ezer Ft-ot gyűj-
tött a lakosok által leadott és a szemétszedések 
alkalmával összeszedett ALU és konzervdobo-
zok leadásából. Ez alkalommal 10 kg alumínium 
és 3 kg konzervdoboz gyűlt össze – számolt be 
az eseményről Cséfai Nikolett.

A Gyáli Önkéntes Szemétszedők 
nyáron sem tétlenkedtek

Róka Rudi mélázva sétálgatott az erdőben, amikor vala-
mi szokatlan dolgon akadt meg a szeme.

– Mi lehet ez? Ilyet még sosem láttam.

Egy piros valami hevert a bokor tövében. Kerek volt, be-
lül üreges, az oldalán pedig két fül volt, és lyukas volt az 
alja. Amikor megfordította a mancsa beszorult a lyuk-
ba és úgy megvágta, mintha megharapták volna. Ijedten 
húzta ki mancsát és szaladt minél messzebbre. Futtában 
nekiütközött az öreg Bagoly Kázmérnak.

– Hová, hová fiacskám?
– Jaj, Bagoly bá, valami fura dolog van az erdő szélén!
– Ne karattyolj itt nekem össze-vissza, a mi erdőnkben 
nem szoktak fura dolgok lenni!
– Ha nem hiszel nekem, gyere oda és nézd meg!

Az öreg morgolódott egy kicsit, de elindult vele. Mek-
kora volt a meglepetése, amikor a piros valami - ő már 
tudta, hogy lábos - mellett még egy zsákot is látott teli 
bűzölgő szeméttel! A fölötte lévő ágon kétségbeesetten 
jajgatott Rigó néne.

– Jaj nekem! Mi lesz most? A fiókáim mind kötőhártya 
gyulladást kaptak. Harkály doktor azt mondta, hogy ez 
súlyos allergia, ami a szeméttől van. El kellene költözni, 
de a gyerekek még nem tudnak repülni!

Attól fogva nap-mint nap történt valami. Őzike belelépett 
egy konzerves dobozba, a hangyák bejáratát eltorlaszolta 
a tégla törmelék és üres flakonokat kergetett a szél.

- Ezt már nem tűrhetjük tovább! Gyere csak Gerle, vidd 
el a panaszos levelünket az emberekhez a Panaszfelvé-
teli irodába!

Úgy is történt. Gerle ment, a bizottság jött. Amikor meg-
látták az elcsúfított erdőt, nagyon felháborodtak.

Mindenkit mozgósítottak, rendet tettek és szigorú hatá-
rozatot hoztak, hogy a szemetelőket súlyosan meg kell 
büntetni. Kitettek egy táblát, amire ezt írták:

A SZEMÉT LERAKÁSA SZIGORÚAN TILOS!

Azt hiszitek használt valamit? Hát nem! Nappal már nem 
mertek jönni, de sötétedés után annál inkább. A szemét 

már szinte beborította az erdőt. Sírtak az ott lakók, a fák 
pedig legszívesebben elfutottak volna.
Végül összeültek tanácskozásra a nagy tölgyfa alá.

– Lakótársaim! - szólt az öreg Bagoly. Ennek véget kell 
vetni! Kevés volt a szigor, nekünk kell a talpunkra állni a 
szemetelőkkel szemben.
– Úgy van, úgy van! Majd mi elintézzük őket!
– Én megharapom a kezét amikor leteszi a zsákot! - 
mondta a róka.
– Én meg majd megszúrom! - zümmögte a lódarázs.
– Én meg rálépek a lábára! - suttogta Őzike.
– Nem, nem! Ezt nem tehetitek! Erőszakkal nem me-
gyünk semmire. Még a végén Kerek erdőből Rémség 
erdő leszünk.

– Ha sz-szabad sz-szólni, n-nekem v-van egy ö-ötletem! 
- szólt Mókus Miki.

Meglepődve néztek rá, mert nem szívesen beszélt, 
ugyanis kicsit dadogott.

– Adjuk v-vissza a sz-szemetet, vigyék v-vissza, ahonnan 
h-hozták!
– Hogy te milyen okos vagy! Ezt kell tenni!

Kitaláltak egy ragyogó tervet. Ettől fogva készenlétben 
álltak. Legtöbbször a Jegenye figyelt, mert messzire el-
látott és hamar észrevette a settenkedőket. A Szarka ri-
adót fújt és amikor lerakták a zsákot az ágak lehajoltak 
és visszahajították a zsákot a kocsira. A többi állat pe-
dig egyszerűen visszavitte a bűzölgő szemetet a tulajdo-
nos kapujába. 

Lassan rájöttek, hogy hiába minden fondorlat az embe-
rek, az állatok és a növények is haragosak. Nem tehettek 
mást, elvitték a szeméttelepre az odavalót. 

A Kerek erdő azóta vidám, csodájára jár minden pihen-
ni vágyó lélek. Úgy tudom, az óvodások gyakran eljön-
nek madárdalt hallgatni, lepkékkel fogócskázni és hem-
peregni a zöld fűben. Néhány dolgot már ők is tudnak:  
A szemetet nem dobálják el és nem cibálják le a fák leve-
leit. Jó barátok örökre és cserébe az erdő minden csodá-
ját megmutatja és kincseivel elhalmozza az aprónépet.

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

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Közélet

A kerek erdő meséje
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Az öregedés az élet rendje, az érettéválás 
folyamata tele bölcsességgel és élet-
tapasztalattal. Ebben a szellemiségben 
tartja becsben a városvezetés a legidő-
sebb gyáli polgárokat. A szépkor megélé-
se nem mindenkinek adatik meg az élet-
ben, épp emiatt is különleges annyira. 

A sok évet megélt emberek tudásával, bölcsessé-
gével, emberi tartásának megőrzésével, valóban 
méltósággal megöregedve érte el Ida néni és Teri 
néni a 90. életévüket. 

Augusztusban Papp 
Sándorné Terka né-
nit születésnapja al-
kalmából Pápai Mi-
hály polgármester 
köszöntötte. 
Terka néni 1920. au-
gusztus 24-én szü-
letett Tápiószent-
mártonban, majd 
a 40’-es években 
költözött férjével 
Gyálra. 
Kőművesnek ta-
nult, majd akként is 
dolgozott. 

Három gyermeke született, két fiú és egy lány. Ha-
talmas ünneplés keretében unokáival és déduno-
káival töltötte a születésnapját. 

Terka néni na-
gyon mozgékony, 
főz, megőrizte jó 
kedélyét. 
Varga Sándorné Ida 
néni 1920. augusz-
tus 26-án született 
Alsónémedin. 
Férjével közösen vá-
sároltak telket Gyál 
Némediszőlőn, ahol 
a mai napig is él. 
Ida néni két gyerme-
ket nevelt fel, egy 
fiút és egy lányt. 
Több unokája és 
dédunokája is van. 
Sokan ismerhetik, Némediszőlőn a kisboltot vezet-
te évtizedeken át, amellyel egy közösségi teret is 
létrehozott. A vásárlók nagyon szerettek betérni 
hozzá, mindenkivel szívélyesen elbeszélgetett. 
Ida nénit Nagy József Elek alpolgármester köszön-
tötte a város ajándékcsomagjával, Orbán Viktor mi-
niszterelnök emléklapjával, és egy csokor virággal. 

Isten éltesse őket!

Ismét szépkorúakat köszönthettünk

  FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzata 
várja azon szépkorú házaspárok jelentkezését, 

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

A jubilálók fogadalomtételére 
anyakönyvvezető előtt kerül sor.

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

Gumiabroncsok

2020. október 5-től október 10-ig (H-Szo) 8:00 és 
13:00 óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti te-
lephelyen háztartásonként maximum 4 db gumiab-
roncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncso-
kat nem vesz át a begyűjtő cég. 

Használt elektromos eszközök

2020. október 10-én (szombaton) 8:00 és 13:00 óra 
között a víztorony melletti téren adható le az elektroni-
kai hulladék. 
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati 
árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hiányta-
lan elektromos eszköz és annak tartozékai, alkatrészei 
és a kábelek (üzemképességtől függetlenül ide sorolha-
tók a hűtőgépek, televíziók, informatikai, egyéb háztar-
tási 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 átvenni 
a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkár-
tya felmutatása után történik. 
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjté-
si időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot le-
adni (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 vásárlá-
si 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

ÚJRA!

23 év után idén először maradt el a Gyál várossá 
avatása alkalmából megrendezett Születésnapi 
Utcabál. Az eseményt az augusztus 20-ai nem-
zeti ünnepet követő szombaton szokták megren-
dezni, a korábbi tervek szerint erre idén a hosszú 
hétvége miatt augusztus 29-én került volna sor, 
azonban a koronavírus terjedésének megakadá-
lyozása érdekében úgy döntött a városvezetés, 
hogy ez alkalommal elmarad a buli.

Aki korábban ellátogatott már a rendezvényre, 
az könnyen beláthatja, hogy a rendszerint több 
ezer fős közönség előtt zajló koncerteket a jelen-
legi helyzetben nem lehetett volna biztonságo-
san megtartani, ezért nem is volt kérdés, hogy a 
közösség érdekében meg kellett hozni ezt a szo-
morú döntést.

Erről Pápai Mihály polgármester saját facebook 
oldalán is tájékoztatta a lakosságot:

„Nehéz szívvel, de határoztam a nyári progra-
mokkal kapcsolatban, értelemszerűen az Opera-
tív Törzs és a hatályos jogszabályok, létszámkor-
látozások alapján. A szokásos éves Utcabál sajnos 
elmarad.

Tudom, hogy Gyálon hozzászoktunk az elmúlt 23 
évben ehhez a programhoz, és ahhoz a pezsgő 
kulturális élethez, életérzéshez, amit ez a nap szo-
kott adni nekünk, gyáliaknak. De! Tekintettel arra, 
hogy ezt az eseményt mintegy 14.000-15.000 
ember látogatja, nem vállalhattam a kockáza-
tot. Számomra mindig is az emberek biztonsága, 
egészsége, jóléte volt az elsődleges szempont. … 
Jövőre bepótoljuk, ha a korlátozások is engedni 
fogják. Ezt megígérhetem!” – írta posztjában a 
polgármester.

Idén sajnos 
elmaradt a 

Születésnapi 
Utcabál

20 gyáli mi újság
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje:

Szombaton 18.00 órakor 
vasárnap 9.30 órakor. 

Októbertől kedden és pénteken reggel 7.00 órakor 
is lesznek szentmisék.

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

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Mese is lehetne, és egyszer talán az is lesz majd, ahogy 
sok aggódással, szomorúsággal, váratlan fordulattal, de 
sok-sok örömmel és nevetéssel próbáltunk alkalmazkod-
ni a karantén körülményeihez. 

A központi előírásokhoz igazodva, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia közleménye nyomán március-
ban még csak kisebb változtatásokat kellett bevezetni a 
szertartásban (a békeköszöntésnél a kézfogást elhagy-

A Villanypásztor 
és a bezárt bárányok

tuk például), később magát a szentmise-látogatást is 
szüneteltetni kellett, és nem tudtuk megtartani egyéb 
közösségi alkalmainkat sem. Az országban a hívek té-
vékészülékeken/rádión keresztül vehettek részt szent-
misén, de mi olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy 
közvetítésben jártas fiatalok és a Facebook segítségével 
élőben láthattuk plébánosunkat misézni, és otthonaink-
ban bekapcsolódhattunk a szertartásba a megszokott 
környezetet látva, a megszokott hangot hallva. 

Több család vasárnap ünneplőruhába öltözött, a képer-
nyő előtt gyertyát gyújtott, együtt énekelte a szentmise 
énekeit és imádkozott, mintha nemcsak lélekben, hanem 
testben is jelen lenne a templomban. Különösen fontos 
volt ez Húsvétkor. Legnagyobb ünnepünkön a lehetősé-
gekhez mérten sikerült méltó módon részt venni. 

Ezenkívül fontos volt, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot 
a hívekkel. Itt is a számítógép segítségét vettük igénybe, 
hogy a közösségek tagjai, ha nem is személyesen, de az 
online térben mégis tartsák a kapcsolatot. Hetente, ké-
sőbb kéthetente találkoztunk a családos közösségben a 
monitorok előtt. Jó volt egymással megosztani a gondo-
kat, félelmeket, és erőt meríteni abból, hogy a hasonló ci-
pőben járó családok hogyan birkóznak meg a helyzettel. 

Online rózsafüzér-imacsoport is indult, amelynek tagjai 
internetes alkalmazásokon keresztül naponta imádkoz-
tak együtt a hívek által kért imaszándékokért. A csoport 
jelenleg is működik. 

Béla atya – akit a közösségünk aktív tagja „keresztelt” a 
címben szereplő névre - szintén a különböző alkalmazá-
sok segítségével állt a hívek rendelkezésére, bármikor le-
hetett tőle négyszemközti beszélgetésre időpontot kérni, 
és a jegyesoktatások egy része is átkerült a virtuális térbe. 

A karantén időszakában többen megállapítottuk, hogy 
ajándékba kaptunk három hónapot, amikor sok időt tölt-
hettünk szűkebb családunkkal. Felismerhettük, hogy 
néha meg kell állni a sokféle teendő között. Felismerhet-
tük, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyire rá vagyunk 
szorulva Isten gondviselésére, de azt is, hogy a nehéz 
helyzetekben is mennyi kegyelmet kapunk.

Kiss Balázs
diakónus

Közérdekű

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint augusztusban 
5 haláleset és 42 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

08.01.:
- Nagy Tibor és Gábor Krisztina (Nagyné Gábor Krisztina),

- Zábóji Attila Gábor és Gyügyei Henrietta Margit (Zábóji Henrietta Margit),
- Safieh Basem és Hodosi Beatrix (Safieh-Hodosi Beatrix),

- Kucs Bence és Tulipán Zsanett.

08.07.:
- Bőszén Bertold István és Kucsera Nikolett (Bőszénné Kucsera Nikolett),

- Brunn Tamás és Jakab Petra (Brunn-né Jakab Petra),
- Garay Dávid és Simon Alexandra Zsófia (Garayné Simon Alexandra Zsófia).

08.08.:
- Keresztesi Richárd és Munkácsi Patricia Magdolna 

(Keresztesi-Munkácsi Patricia Magdolna),
- Faragó Tamás József és Mészár Katalin 

(Faragó Tamás Józsefné),
- Lénárt János és Hermán Adrienn 

(Lénárt-Hermán Adrienn),
- Simon Áron Gyula és Hackstok Szandra Bettina 

(Simon-Hackstok Szandra Bettina).

08.14.:
- Kassai Lajos és Nagy Zsuzsanna (Kassai-Nagy Zsuzsanna),

- Székely Zoltán és Fegyvári Marianna (Székely Zoltánné),
- Varga Balázs és Lőrincz Nikolett (Varga-Lőrincz Nikolett),

- Szilágyi Zsolt és Kovács Renáta Nikoletta (Szilágyi-Kovács Renáta Nikoletta).

08.15.:
- Cseppentő János és Varga Boglárka,

- Hodos Gábor és Csizmadia Krisztina (Hodos Krisztina),
- Kiss Gábor és Rácz Szilvia (Kiss-Rácz Szilvia),

- Sas Norbert László és Varga Georgina (Sas-Varga Georgina),
- Fecht Szilárd Dávid és Rieth Ágnes.

08.21.:
- Horvát Dávid és Tihanics Ramóna (Horvátné Tihanics Ramóna),

- Alexa Krisztián és Szárnya Éva (Alexáné Szárnya Éva),
- Ekési Sándor Richárd és Vácz Hajnalka.

08.22.:
- Kovács László és Haraszti Katalin.

08.28.:
- Drobilich István és Jaksi Vivien (Drobilich-Jaksi Vivien).

08.29.:
- Szalai Viktor Vilmos és Cs.Nagy Luca (Szalainé Cs.Nagy Luca),

- Szabó Gergely és Megmondja Viktória Renáta (Szabóné Megmondja Viktória Renáta),
- Regéczy József János és Bojtos Gabriella (Regéczyné Bojtor Gabriella),

- Gáspár Roland és Duka Bettina (Gáspár-Duka Bettina),
- Fekete László és Marton Brigitta (Fekete-Marton Brigitta).

Anyakönyvi hírek
Közélet Környezetünk Fejlesztés Interjú ÁllatvédelemHivatal Vallás FejlesztésInterjúKözélet Egészségügy Gyereksarok Anyakönyv KözbiztonságSport
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08.04.
Tűzhöz riasztották tagtársainkat a Zrínyi Mik-
lós utcába, ahol egy családi ház pincerésze tel-
jes terjedelmében égett. Tűzoltóink az ingatlan 
árammentesítése után megkezdték a tűz oltását.  
A munkálatok során, a hivatásos egységekkel kö-
zösen az épületből több gázpalackot hoztak ki.  
A polgárőreink a környező lakóházak - robbanás-
veszély miatti - kiürítésében nyújtottak segítséget. 
Személyi sérülés nem történt az eset során, a tűz 
további épületekre nem terjedt át.

08.07.

A Brassói utcából érkezett lakossági bejelentés, 
hogy egy személygépkocsi az ELMŰ-oszlopnak üt-
között, azt kidöntötte, majd az autó a helyszínről tá-
vozott. Járőreink a szemtanúk elmondása alapján, 
a környéket átvizsgálva egy közeli utcában megta-
lálták az összetört járművet. A rendszám alapján a 
jármű tulajdonosa is hamar megkerült, őt a rendőr-
ség eljárás alá vonta.

08.07.
Egy idősgondozó kért segítséget, mert nem tudott 
bejutni az egyik ingatlanba, ahol egy idős lakó el-
esett. Járőreink a bejárati ajtó felfeszítésével a be-
jutást biztosították, az idős, fején megsérült höl-
gyet a mentők kórházba szállították. Tagtársaink 
ezt követően a bejárati ajtót helyreállították, ismét 
zárhatóvá tették.

08.11.

A rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csa-
padék miatt 3 helyről kaptunk segítségkérést. Két 
helyszínen a pincét öntötte el a víz, tagtársainknak 
szivattyúval kellett beavatkozniuk, a harmadik hely-
színen a kertben állt mintegy 40 cm magasan a csa-
padékvíz. Nem sokkal később a Bocskai utcában 
egy leszakadt, veszélyes faág eltávolítását kellett 
megoldaniuk tűzoltóinknak.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Macskák esetében Magyarországon nem kötelező 
a védőoltás, de tényleg csak az a fontos, ami köte-
lező? Honnan fogom megtudni mi a jó a cicámnak? 
Mi a megfelelő oltás számára? Mindebben szíve-
sen segít a legtöbb állatorvos, akikhez bizalom-
mal fordulhat. Átgondolandó, hogy oltásokkal mi 
ellen védhetem őt és gyermekeimet. Az oltatlan ci-
cákra sok olyan betegség lesekszik, ami veszélyes 
lehet rá és ránk emberre nézve is. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy minden kóbor macska vagy oltat-
lan macska beteg, csak azt, hogy sok olyan dolog 
megelőzhető, ami kellemetlenséggel, szomorúság-
gal járhat. Ideje változni nekünk embereknek is, és 
áttérni a felelős állattartásra, a felelős életre, amit 
idővel tovább adhatunk gyermekeinknek. 

Természetesen macskáknál is érvényes, hogy 
csak egészséges állat oltható, így, ha felkapnánk 
cicánkat, hogy gyorsan beolttatjuk, mert picit nát-
hásnak tűnik, az állatorvos nem oltja be, csak ha 
meggyógyult. A védőoltásokat ugyan úgy, mint a 
kutyáknál évente ismételni kell. Senki ne gondol-
ja, hogy 5 perc jótettel felelős állattartó lett. Az 
állattartás, az állat életéig szóló felelősségválla-
lást jelent. Az oltással ugyan úgy legyengített kór-
okozót juttatunk a cica szervezetébe és szüksé-
ge van az immunrendszerére, ahhoz, hogy védett 
legyen. Egy rossz állapotban lévő cicus, aki fér-
ges, alultáplált, hemzseg a bolháktól, náthás, be-
teg, nem biztos, hogy jól fogadja az oltást és csak 
árthatunk. 

Benti cicák esetében, elég olyan oltóanyagot vá-
lasztanunk, ami az általunk a lakásba vitt kóroko-
zóktól megvéd. Ilyen a gyomor és bélgyulladás, 
macskanátha. A kinti cicák vagy kertbe kijárós ci-
cák esetében, akik érintkezhetnek más cicákkal is, 
akik bejárnak kertünkbe, ne adj Isten a miénk jár 
át máshova, a veszettség oltás és a marakodás-
sal terjedő hashártyagyulladás ellen is érdemes 
beoltatni. 

Persze ezen kívül még számtalan módja van meg-
őrizni macskánk egészségét, de így is akadnak be-
tegségek, amik ellen ha nem a lakásban tartjuk, nem 
ivartalanítjuk, kijár az utcára elkaphatja, mint példá-
ul a macska Aids. A macskaleukózis-fehérvérűség 
sokszor öröklődik ilyenkor már az oltás se segít. 

A betegségek megelőzése csak az egyik védeke-
zési módszer, ne felejtkezzünk meg a féreghajtás-
ról, bolha kullancs elleni védekezésről és az ivarta-
lanításról sem, ami mindenekelőtt a legfontosabb 
a felelős állattartás során. A felelős macskatartás 
se áll meg az etetésnél, legyünk felelős állattartók! 

Amennyiben gyáli lakos, megtörtént a baj, és úgy 
érzi segítségre van szüksége forduljon bizalom-
mal a gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesület-
hez, lehetőségeinkhez mérten segítünk kedvence 
gyógyulásában.
 

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel,  telefon: 06-
29/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések beje-
lentése: Gyáli Járási Hivatal telefon: 06-29/540-964
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől 
– Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örök-
befogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 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, telefon: 06-70/205-6552.

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál 

elnöke

HIRDETÉS

Közérdekű Állatvédelem KözbiztonságKözélet

Olttassam-e 
a cicámat?

Környezetünk Fejlesztés InterjúHivatal Vallás FejlesztésInterjúKözélet Egészségügy Gyereksarok AnyakönyvSport
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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

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• komplett szemüveg
 már 9 900 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 

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szere-
lést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseré-
jét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez 
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, 
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfel-
mérés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Nagytakarítást, ablaktisztítást, piperetisztítást vál-
lalok. Tel.: 06-70/533-6979.

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

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

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivi-
telezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felül-
vizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepíté-
se, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.

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

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás 
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. 
Tel.: 06-70/933-8181.

Légkondicionáló (klíma) értékesítés, telepítés, 
szaktanácsadás, ingyenes felméréssel a Kesztyűs 
Klímától. Gyors határidő, mérnöki precizitás, hiva-
talos magyarországi garancia. Bővebb információ: 
06-30/919-4667, kesztyusklima@post.com

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel: 
06-29/541-644,

szerkesztoseg@gyal.hu

Közérdekű Hirdetés HirdetésKözélet Környezetünk Fejlesztés InterjúHivatal Vallás FejlesztésInterjúKözélet Egészségügy Gyereksarok AnyakönyvSport



P R O G R A M A J Á N L Ó

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!” 
a  KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR  

rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

2020. október 17- én, szombaton 14 órakor 

 Fellépnek:
Pál Attila és Molnár B. Edit vendég énekesek,

valamint a dalkör tagjai
  

 Zene: Délpesti Régió cigányzenekara
   Oláh Attila prímás vezetésével
 Művészeti vezető: Kovács Böske

Műsorvezető: Kovács Istvánné

Szünetben támogató TOMBOLA

Irodalmi 
Szalon

Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 
 november 12-én 

18 órára és 
december 10-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár olvasótermébe,
az Irodalmi Szalon 

következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő 
és a könyvtárosok

40 éves a Gyáli Kertbarát Kör
A Gyáli Kertbarát Kör idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Ez alkalomból 3 napos kiállítást rendezünk az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár kamaratermében, amelynek megnyitója 

2020. szeptember 25-én (pénteken) 08.00 órától lesz. 

A megnyitóra várunk minden érdeklődőt, alapító tagokat, régi tagokat, családtagokat, 
hozzátartozókat, akik felismerhetik magukat a régi fényképeken és felidézhetik 

az elmúlt 40 év eseményeit. 

Szeretettel vár minden érdeklődőt a Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága!


