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2021. február 15-ig meghosszabították
a jelentkezési határidőt
a Gyáli Faültetési Program
negyedik ütemére
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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

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:
Jan. 18 - Jan. 24-ig:
Jan. 25 - Jan. 31-ig:
Febr. 1 - Febr. 7-ig:
Febr. 8 - Febr. 14-ig:
Febr. 15 - Febr. 21-ig:

Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár

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

gyáli
mi
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztő: Abonyi Tünde,
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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Közélet

Egészségünk
Gazdaság

„Az újrakezdés reménységével”

Kedves Gyáliak! Kedves Barátaim!

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818

Mindig, mikor valami végéhez érkezünk, az az újrakezdés nehézségével, de reménységével kecsegtet bennünket, és csak rajtunk múlik, hogy miképpen tekintünk a jövőbe.
A 2020-as év minden tekintetben megpróbáltatást, nehézséget és félelmet hozott közénk. Félelmet az ismeretlentől, megmutatta esendőségünket, megmutatta, hogy amikor a vírusról van
szó, nem számít, hogy a világ mely pontján él, milyen színű a haja, vagy milyen nyelvet beszél valaki. Megtapasztaltuk, hogy milyen sebezhetőek
és kiszolgáltatottak vagyunk. Ugyanakkor az bizonyos, hogy az emberi sebezhetőséget túl nagy
áron tanultuk meg – és bízom benne, hogy megtanultuk. Mindannyiunkra veszélyként leselkedett,
aggódás költözött a szívünkbe az idősebb szeretteink miatt.

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 úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Olyan
digitális
forradalom
ment
végbe
kényszerszerűleg egyik napról a másikra, amely
igaz, hogy már látható volt, de a következő tíz év
programja között szerepelt. Áttértünk az otthoni
munkavégzésre, a vállalkozások egy része pillanatok alatt átszervezte portfólióját, az oktatás átterelődött az online térbe, és bizony felértékelődtek az emberi kapcsolatok, a család, a barátok, az
élő emberi kapcsolatok. Jól emlékszem a karantén
utáni első alkalomra, de jó is volt végre találkozni
mindenkivel!

A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény időtartamának
meghosszabbítása

Amennyire felértékelődött az online tér, és amen�nyire áthelyeződött oda az életünk, logikusan következett volna mindebből az offline találkozások elmaradozása és értékének csökkenése.
De éppen ellenkezőleg! A viszontlátás öröme,
a személyes találkozások, az együtt töltött idő
felértékelődött.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány által a 478/2020.
(XI.3.) Kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a 2020.
december 6-án hatályba lépett 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet
értelmében az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság időtartama, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig, ami jelen esetben 2021. április 30.

Kívánok magunknak bölcsességet, hogy ezt meg
tudjuk őrizni és tovább gondozni!
Isten áldja Gyált, a Gyáliakat,
Isten áldja Magyarországot!

Boldog Új Évet Kívánok!

A módosítást minden ügyfélnél automatikusan elvégeztük.
Az új kérelmek benyújtása ettől függetlenül elektronikus úton,
a varga.patricia@gyal.hu elérhetőségen változatlanul biztosított.

Pápai Mihály
polgármester

Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság
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Év végi jutalom a rendőröknek
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is több tízezer forintos utalvánnyal
köszönte meg Pápai Mihály polgármester a Gyálon szolgálatot teljesítő rendőrök egész éves munkáját.
Ezúttal a korábbi években megszokott vendéglátás sajnos elmaradt,
hiszen a jelenlegi helyzet nem tette
lehetővé, hogy mindenkinek személyesen köszönje meg a polgármester
azt az áldozatos munkát, amellyel
oly sokat tesznek Gyál közbiztonságáért, a városban élők nyugalmáért.
Az utalványokat idén Mórocz József,
a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka vette át – a járványügyi szabályokat betartva maszkban, illetve a védőtávolság megtartásával – és juttatta el
kollégáinak.

Mórocz József őrsparancsnoktól vehették át rendőreink az önkormányzattól
kapott jutalmakat decemberben.

A városvezetés immár ötödik éve jutalmazza év végén a településen szolgáló rendvédelmi dolgozókat utalványokkal, amely kezdeményezés a mai
napig egyedülálló a térségben.

2021. évi munkaidőnaptár
Az idei évben a 2020. évhez képest több, összesen
hét hosszúhétvége lesz, továbbá a szombati munkanapok száma is csupán egy napra csökken.

Munkaszüneti napok, áthelyezett
pihenőnapok:

Közel 100 szépkorú lakosnak
ajándékozott karácsonyi csomagot
az önkormányzat

Január 1. péntek, Újév napja
Március 15. hétfő, 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja
Április 2. péntek, Nagypéntek
Április 5. hétfő, Húsvéthétfő
Május 24. hétfő, Pünkösdhétfő
Augusztus 20. péntek, Államalapítás ünnepe
November 1. hétfő, Mindenszentek
December 24. péntek, Szenteste

A képviselő-testület döntése alapján az előző évekhez hasonlóan, 2020-ban is minden gyáli szépkorúnak karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az önkormányzat.

Áthelyezett, szombati munkanap:

Fotósunk Nagy József Elek alpolgármestert, a 6. számú
választókerület képviselőjét kísérte el Varga Sándorné
Ida nénihez, aki nagyon örült az ajándéknak. A látogatás a vírushelyzetre való tekintettel maszkban, kesztyű-

A csomag – melyben szaloncukor, teasütemény, bor, tea,
kávé, diabetikus szörp, virágméz, aszalt szilva és sós teasütemény is helyet kapott – alanyi jogon jár minden gyáli szépkorúnak, amelyeket az önkormányzati képviselők
kézbesítenek decemberben.

December 11. szombat munkanap
(december 24. péntek pihenőnap)

4
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ben és a biztonságos távolság megtartása mellett zajlott, előre egyeztetett időpontban.
Az idős emberek tapasztalatukkal, tudásukkal, a város
múltjának tanúiként, olyan értéket képviselnek, amelyek
méltán teszik őket minden közösség megbecsült tagjaivá – vallja Pápai Mihály polgármester.
Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Szépkorú Program
keretein belül a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8.000 forint
értékű csomaggal támogatja – szól a rendelet, amelyet a
képviselő-testület szavazott meg.
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Még megteheti!
Meghosszabbították
a határidőt!

6
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Díjazták a gyáli diákokat

Szeretne facsemetét,
de elmulasztotta a
jelentkezést?
GYÁLI

Közélet

Gyál Város Önkormányzata 2003-ban döntött
arról, hogy minden évben Közművelődési Díjjal jutalmazzák azon személyeket, akik közösségi
munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hoz-

zájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez. Idén rendhagyó módon a polgármesteri hivatalban vehették át a kitüntetést a
diákok.

Használja az
elektronikus
ügyintézési
szolgáltatásokat!
A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Ennek elősegítése érdekében, 2021. január
1-től a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti
az elektronikus ügyintézési portál használatát.

Gyál Város Önkormányzata 2021. február 15éig hosszabbította meg a jelentkezési határidőt a tavaly meghirdetett faültetési program
negyedik ütemére.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását
biztosítja:

A programnak köszönhetően ingatlanonként
1 db kőrisfacsemetét igényelhetnek azok az
ingatlantulajdonosok, akik vállalják a fa lelkiismeretes gondozását. A facsemetéket közterületen, az ingatlan előtti utcafronton lehet
elültetni.

•

A faültetésre jelentkezőknek nincs más teendőjük, mint kitölteni egy kérelmet, melyet
elektronikus úton a faultetes@gyal.hu e-mail
címre kell visszaküldeni, vagy személyesen a
Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán
leadni.

•

A Gyáli Mi Újság 2020. októberi számában is
megtalálható a kérelem, így kényelmesen otthon is kitölthető, de elektronikus formában is
megtalálható a www.gyal.hu oldalon. A kőrisfák ültetését minden esetben – előzetes helyszíni elbírálást követően – a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. szakemberei
végzik.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az
önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít
támogatást.

•

•
•

•

segítségnyújtás a rendszerbe való
belépéshez;
technikai segítség az oldalon megjelenő
szolgáltatások kapcsán;
ügyfelek támogatása az ASP rendszer
használata során;
kapcsolattartás a központi szolgáltatóval,
valamint az ügyféltámogatói feladatokat
ellátó szervezetekkel;
intézhető ügyekkel kapcsolatos
tájékoztatás;
SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok,
közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása,
megválaszolása.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az e-önkormányzat portál szolgáltatásait.

gyáli mi újság

Hagyó Lilla Dorka

Peschl Zara

Kabay Nóra

Gyáli Ady Endre
Általános Iskola

Gyáli Ady Endre
Általános Iskola

Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola

Tordai László

Bertalan Emőke

Érdi SZC Eötvös
József Technikum

Érdi SZC Eötvös
József Technikum

www.gyal.hu

Somogyi Szabolcs

Pálfi Anna

Kótai Krisztián Gergő

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola

Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola

Kaizer Botond
Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola
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Rendhagyó advent van mögöttünk
Rendhagyó módon telt az advent, hiszen a járvány elleni védekezés érdekében nem tarthattuk meg a szokásos programokat. Azonban az adventi időszak legmagasztosabb mozzanata, a vasárnapi gyertyagyújtás nem
maradt el, csupán a megszokottól eltérő módon került
megrendezésre.

Népszámlálás
Magyarországon
2021-ben
2021-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljeskörű népszámlálást. A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges
adatok teljességét és területi részletezettségét, az
egyetlen olyan adatforrás, mely teljes körű képet
nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021.
évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény
(népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási
törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően
egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó
számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg,
papír alapú kérdőívek nélkül 2021. május 1. és június 28. között az alábbiak szerint:
1.

időszak: 2021. május 1. és május 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött
kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2021. május 16. éjfélig fogadja)
2. időszak: 2021. május 17. és június 20. között:
számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés
(azok körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív)
3. 2021. június 21. és június 28. között: pótösszeírás
A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről
(pl. az online kitöltéshez szükséges egyedi azo-
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November 29-én advent első vasárnapján a református
templomban 10 órakor az interneten közvetített Istentisztelet keretében Gyimóthy Zsolt lelkipásztor gyújtotta
meg az első gyertyát, december 6-án pedig a katolikus
templomban a 9.30 órakor kezdődő misén lobbant fel a
második adventi gyertya lángja.
December 13-án a harmadik gyertyát Nagy József Elek
alpolgármester, majd 20-án, a negyedik gyertyát Pápai
Mihály polgármester gyújtották meg. Utóbbi két eseményen személyesen nem vehetett részt senki, azonban a
város Facebook oldalára feltöltött videókon mindenki
megtekinthette.

nosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamen�nyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet
nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelet
a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében
kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és
postaládákon.
A 2021. évi népszámlálással kapcsolatban részletes tájékoztató oldalt (www.nepszamlalas2021.
hu) indított a Központi Statisztikai Hivatal, ahol
további naprakész információk olvashatók az
összeírásról, a népszámlálás jelentőségéről, az
adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és
teendőkről.
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését
a számlálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak
a terepmunka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet kitöltenie. A számlálóbiztosnak legalább
középfokú végzettséggel- és magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata, aki egy személyes beszélgetés
keretében győződik meg a számlálóbiztosnak jelentkező személy alkalmasságáról.
Amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne kérjük, küldje el nevét, és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) a szamlalobiztos@gyal.hu e-mail
címre.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
helyi népszámlálási felelős

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Sokan azt gondolják, hogy bármelyik napra kérhetnek lomtalanítást. Ez nem így van. Egy adott
ingatlantulajdonos a gyűjtési rendnek megfelelően egy naptári évben 7 szombatból választhat
egyet. A gyűjtési naptárban a kommunális járattervhez kapcsolva találhatók a körzethez tartozó
választható lomtalanítási dátumok.
Sajnos egyéb téves információ is kering, például,
hogy konténert kérhetnek a lakosok. Vannak akik
„úgy hallották valahonnan…”, hogy kivisszük a konténert és ő pár nap alatt azt tesz bele, amit akar.
Ezt az információt folyamatosan korrigáljuk, hiszen
ez nem így működik.
Minden esetben tájékoztatjuk a lakosokat a kihelyezhető hulladéktípusokról. Veszélyes hulladék,
építési törmelék, elektronikai hulladék, pala, autógumi nem tartozik a lomhulladék kategóriába, így
lomtalanítás alkalmával ezeket nem szállíthatjuk el!
A megoldást ezekre a hulladéktípusokra az évente Gyál Város Önkormányzata által szervezett gumiabroncs-, elektronikai hulladék-, valamint veszélyes hulladék gyűjtés jelentheti, amik tudomásunk
szerint meglehetősen sikeresek a lakosok körében
- nyilatkozta az ügyfélszolgálat munkatársa.
Mi a teendő, ha egy lakos, a házhoz menő lomtalanításon elszállítható 3 köbmétert meghaladó
lomot szeretne leadni?

Körbejártuk a házhoz menő lomtalanítást
Gyáli közösségi oldalakon még mindig felbukkannak
olyan téves információk, hogy megszűnt a lomtalanítás Gyálon. Fontos leszögezni, hogy ez nem igaz,
csak a formája és néhány szabálya változott meg.
2018-ban, hogy a szolgáltatás haladjon a korral, a
21. századi követelményekhez, a szakma megváltozott szabályaihoz alkalmazkodhasson, a kampányszerű közterületi lomtalanítást felváltotta a házhoz
rendelhető lomtalanítás, ami szintén ingyenes.
Az FCC Magyarország Kft. lakossági ügyfélszolgálatán dolgozók tapasztalatait szedtük össze
cikkünkben.
Összességében elmondható, hogy a tapasztalatok szerint az elmúlt években egyre többen ismerték fel a házhoz menő lomtalanítás előnyeit,
egyszerűségét.

10

Érvényes szerződéssel rendelkező lakos, akinek
nincs tartozása kérhet évente egy alkalommal lomtalanítást, mikor is 3 köbméternyi lomhulladékot
hozunk el külön díj felszámítása nélkül. A lomot telken belül kell összekészíteni, mielőtt a rakodó kollégák megérkeznek, hogy ne kelljen várakozniuk.
Mi elkészítjük hozzá az írásos dokumentációt, amit
a lakos aláír a lomtalanítás végeztével. Így dokumentáljuk, hogy a hulladékról a megfelelő módon,
jogszerűen gondoskodott az ingatlan tulajdonosa –
magyarázza a folyamatokat a szakember.
2020.évi számok: 754 alkalom – 244 tonna hulladék.
2019.évi számok: 714 alkalom – 232 tonna hulladék.
2018.évi számok: 505 alkalom – 143 tonna hulladék.
A Covid-helyzet miatt későbbre kellett halasztani pár tavaszi időpontot, ezeket május végén pó-

gyáli mi újság

tolták, ezután zavartalanul folyt tovább a lomtalanítás az időszak végéig.
Az idei évben nehézséget okozott a lakosoknak és
nekünk is, hogy az NHKV-s érvényesítő matricák
pótlásának időszaka egybeesett a nyári-őszi lomtalanítási igények regisztrálásával. Ezért telefonon
a szokottnál nehezebb volt minket elérni, így sokan e-mailen jelentkeztek, vagy a személyes ügyfélszolgálatot vették igénybe. Az e-mailes jelentkezés a kényelmesebb megoldás. Ebben az esetben
is fontos, hogy megírják a kihelyezendő lomok listáját, adjanak meg elérhetőséget, pontos címet, a
szerződő nevét, illetve az időpontot, amikorra a
lomtalanítást kérik. Ez az ügyintézés leggördülékenyebb módja, így mindenkit arra buzdítunk, hogy
ezt a jelentkezési módot válassza – mondja az FCC
munkatársa.

www.gyal.hu

A már megvalósult lomtalanítástól függetlenül a gyűjtési naptárunk leghátsó oldalán jelzett feltételekkel
gyáli szerződött természetes ingatlantulajdonosok
hulladéktípustól függően kedvezményesen szállíthatnak be hulladékot telephelyünkre. Így, ha 3 köbméternél nagyobb mennyiségű a lomhulladék, vagy
a zöldhulladék-gyűjtési szezon már véget ért, esetleg
még nem kezdődött el, ez lehet az alternatíva.
Az új rendszer összességében jól működik, de érkeznek önökhöz panaszok is.
A lakosok visszajelzése alapján kényelmes ez az új
rendszer, de akad olyan is, aki a „régi rendszert” tartotta megfelelőnek. Még mindig látni közterületre kihelyezett lomhulladékot annak ellenére, hogy ez tilos.
Kisebb telkek, szolgalmi utak esetén nehézkes(ebb)
a hulladék telken belüli elhelyezése az elszállításig,
de aki a megoldásra törekszik megoldja, ebben pedig mi is partnerek vagyunk.
Igyekszünk tájékoztatni a lakosokat az időpontról,
amikor a kollégák várhatóan megérkeznek. (pld.
07-16 óra között). Gördülékenyebben történik a rakodás, ha a hulladék összekészítve várja kollégáinkat, és nincs várakozási idejük, így a többi lakoshoz
is korábban érünk oda. Ha ez nem működik, akkor
csúszunk az időponttal, így negatív visszajelzéseket is kapunk természetesen.
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Januártól módosultak az
adótörvények
Decemberben jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.),
amely szerint 2021. január 1. napjával az
alábbi változtatások léptek életbe a helyi
adóztatás rendszerében.
•

•

12

A gépjárművek adóztatását januártól a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) végzi.
Ez azt jelenti, hogy Önkormányzatunk a 2020.
novemberi és decemberi gépjárműadó változás adatszolgáltatást dolgozza fel utoljára, annak határozatait küldi meg az adózók részére, a 2021. évi nyitó állomány (és utána minden
havi változás) feldolgozása már a NAV feladata.
Fentiekre tekintettel a gépjárműadóban fennálló fizetési kötelezettségeiket legkésőbb 2020.
december 31. napjáig rendezni kellett. Azon
adózók, akik túlfizetéssel rendelkeznek (csak
1.000.- Ft-ot meghaladó túlfizetés esetén lehetséges), szintén 2020. december 31. napjáig igényelhették vissza az összegeket, illetve
ezen időpontig kérhették a túlfizetésük átvezetését egy másik adónemre, amennyiben máshol fennálló köztartozással nem rendelkeznek.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a gépjárműadóban 2021. 01. 01. napját megelőzően fennálló gépjárműadó hátralékok beszedését is a NAV fogja végezni, 2021. január 1-től.
További változást a Mód. tv. helyi iparűzési adóban is eredményezett. Hatályát veszti a helyi
adókról szóló törvény ideiglenes iparűzési adó
fogalma, tehát nem keletkezik ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, viszont a 180
napot (naptári napot) meghaladó munkavégzés telephelyet keletkeztet, és bejelentkezé-

•

Az iparűzési adóbevallások benyújtása 2021. január 01-től csak a NAV ÁNYK rendszerén keresztül lesz lehetséges, elektronikus úton.
E szabály alól csak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételek (pl.: őstermelő,
ügyvéd, közjegyző), akik papír alapon is benyújthatják bevallásukat a helyi önkormányzathoz.
Változik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő bevallás benyújtási kötelezettségnek
összeghatára 2021.01.01-től. Bevallási kötelezettsége akkor keletkezik iparűzési adóban, ha
őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át
meghaladja.

Felhívjuk a könyvviteli szolgáltatást végzők figyelmét, hogy a helyi adókról szóló törvény mellékletében „ A helyi iparűzési adó alapjának megosztása” című részben változik 2021. január 01. napjától
az eszközérték arányos megosztás módszere, valamint az építőipari tevékenységet folytató vállalkozások esetében a megosztási mód.
Az a szabály változatlan, hogy a megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot
eredményezne.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

gyáli mi újság

Anyakönyv Közbiztonság

Egy nagyon szép
kezdeményezés indulhat
júniustól

si, bevallási, adófizetési kötelezettség jön létre.
Tekintettel arra, hogy nincs ideiglenes iparűzési adó, annak levonhatósága is megszűnik.
•

Mese

Az utóbbi években a képviselő-testület nagy hangsúlyt
fektetett a gyermekközpontú szemléletű városvezetésre, amelynek köszönhetően életre hívták a Gyáli
Élet Programot, gyerekkuckót alakítottak ki a hivatalban, bevezették a Plukkido Programot, folyamatosan
fejlesztik a játszótereket stb. Ezt a szemléletet tovább
mélyítve szeretnének az újszülöttek megbecsülésére
egy új kezdeményezést indítani, amelynek keretében
úgynevezett újszülött bilétafákat telepítenek.
Ezek a fák a szülők közötti családi kapcsolatot, valamint a családnak a várossal való kapcsolatát is erősítik. Az önmagában is egyedi képzőművészeti alkotásnak számító fa Ulmann István tervező szellemi
termékét dicséri. A fa keresztmetszete különböző vastagságú szelvényekből lesz hegesztve, de meghatározott rendszer alapján. Minden nagy ág az év egyharmadát jelöli, és minden ág egy hónapot, így minden
gyermeknek az adott ág adott napjára lehet akasztani
a bilétáját, így látszódna az is, hogy melyik évben, melyik időszakban született több gyerek, ahogy a biléták sűrűsége néhol jobban máshol kevésbé „lombozná” be a fát.
A bilétákon a megszületett gyermek nevét és születési dátumát tüntetné fel az önkormányzat.
A gyermek után a szülő vagy a gyermek törvényes
képviselője igényelheti a bilétát a Gyáli Babaköszöntő
Program kérelmén belül, és/vagy külön kérelemben.

www.gyal.hu

Az itt feltüntetett képek csak illusztrációk,
a végleges tervek jelenleg az egyeztetés
fázisában járnak

13

Közérdekű

Közélet

Hivatal

Környezetünk Helytörténet

Oktatás

Vallás

Állatvédelem

Közélet

Egészségünk

Fejlesztés Környezetünk Helytörténet

Mese

Anyakönyv Közbiztonság

Mozgalmas évet zárt a GYÖSZ
szakaszon jellemzően építési és kommunális hulladékkal találkoztunk.
A Kisfaludy utca - Juhász Gyula utca kereszteződésénél kezdődő erdősávot és a mögötte található területet február végén takarítottuk ki, önkéntesek és támogatók segítségével. Ezen a szakaszon
a leggyakoribb hulladék a kommunális illetve a kisebb felújításokból származó építőanyag-maradványok és törmelékek voltak. Ekkor 3 konténernyi
szemét gyűlt össze.

Hó végén lejárnak a 2020 évi
autópálya matricák
A 2021-es éves országos és megyei autópályamatricák 2020. december 7-től elérhetőek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) saját értékesítési felületén, ügyfélszolgálati irodáiban és
viszonteladó partnereinél, a 2020. évre váltott
ugyanilyen típusú vignetták 2021. január 31-ig
biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai
díjköteles gyorsforgalmi utakon.
A 2021. évre érvényes éves országos és megyei autópálya-matricák érvényességi ideje 2021. január 1-jén indult, és érvényességük 2022. január 31én jár le, azaz azokat 13 hónapon keresztül lehet
használni.
A NÚSZ adatai szerint az éves e-matricák elővásárlása egyre népszerűbb az utazóközönség körében.
Míg 2018 decemberében bő 120 ezer, 2019 utolsó
hónapjában már több mint 144 ezer éves e-matrica
kelt el az érvényességi idő kezdete előtt. Ez a tavalyi elővásárlási időszakban közel 20 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbi adatokhoz
képest. A 2019 év végi elővásárlások során az éves
országos jogosultságból több mint 56 ezer, a megyei e-matricákból pedig mintegy 88 ezer darabot
szereztek be az úthasználók.
A kialakult járványhelyzetre tekintettel az e-matrica vásárláshoz a NÚSZ Zrt. elsősorban a saját,
mobiltelefonra optimalizált elektronikus értékesítési felületét, az ematrica.nemzetiutdij.hu ol-
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dalt ajánlja. Az itt történő vásárlások után nem kell
kényelmi díjat fizetni, a jármű adatait csak egyszer
kell megadni, így a későbbi vásárlások alkalmával a
tévesztések - például rendszámelírás - esélye nullára csökken, és még a vásárlást igazoló bizonylatot
sem kell megőrizni 2 évig - írják a közleményben.
Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
(NÚSZ) Zrt. vezérigazgatója a közleményben elmondta, először 2016-ban vezették be az elővásárlás lehetőségét, annak érdekében, hogy minél
többen el tudják kerülni az értékesítőhelyeken januárban jellemző tumultust és felesleges várakozást.
Egy nemrég kihirdetett törvénymódosítás értelmében 2021-től kezdődően az útdíjak évente automatikusan inflációkövetéssel drágulnak.
Az autopalyamatrica.hu honlapon közzétett tájékoztatás szerint a személygépkocsikra (D1 díjkategória) jövőre az éves országos autópálya-matrica
44 660 forintba, az éves megyénkénti 5200 forintba, a tíznapos 3640 forintba, a havi 4970 forintba kerül.
A D2 díjkategóriában - 7-nél több személy szállítására alkalmas jármű, tehergépkocsi 3,5 tonnáig és lakókocsi - a 2021-re érvényes éves e-matrica ára szintén 44 660 forint, míg a megyei 10 390
forint. A B2 kategóriába tartozó járműveknél (buszok) az éves autópálya-matricáért 207 770 forintot kell fizetni.

gyáli mi újság

Március 7-én az FCC Magyarország Kft. mellett elterülő erdős részt takarítottuk, ahol leginkább a
hulladékfeldolgozó tevékenységéből adódóan, sok
könnyebb hulladék (nylonok) borította fákat és talajt igyekeztünk megtisztítani, hulladékmentessé
tenni.

A GYÖSZ, azaz Gyáli Önkéntes Szemétszedők egy civil csoport, akik 2017 októbere óta szerveznek közös akciókat a
gyáli közterületek megtisztításáért.
A példás kezdeményezést Gyál Város Önkormányzata minden tőle telhető módon
támogatja, hiszen az önkormányzat is
nagy hangsúlyt fektet a város tisztaságára, az illegális szemét felszámolására és a
szemetelés ellen vívott harcban a GYÖSZ
csapata már többször bizonyította elszántságát a közös cél eléréséhez.
Jelen cikkünkben Cséfai Nikolett, a GYÖSZ vezetőjének tavalyi évre vonatkozó beszámolóját
olvashatják.
A 2020-as évünk a pandémia ellenére is mozgalmasan telt. Az év elején, illetve nyáron a Szász
udvarral szembeni parkolót, valamint az Újtemető mellett húzódó földutat takarítottuk ki. Előbbi
helyszínen a legjellemzőbb szemét az esténként itt
gyülekező fiatalok által eldobált üdítős- és energiaitalos dobozok, üvegek, valamint a cigaretta
csikk. Habár a parkoló és a Kőrösi út között található kihelyezett szemetes, valamiért mégis a parkolóval szembeni árkot használják a hulladék „elhelyezésére.” Az utóbbi, azaz a temető melletti

www.gyal.hu

Ezután következett a pandémia időszaka, amikor
tevékenységünket a kisebb, egyéni szemétszedések tették ki a belvárosi részeken, illetve tervezgettük a korlátozás utáni időszak teendőit.
Nyár végéhez közeledvén az Arany János Közösségi Ház és Vársoi Könyvtárral közösen szervezett
patak parti akciónk során takarítottuk ki a Cross
pálya által határolt területet, valamint a patak mentén végighaladva, a Patak utcát és az érintett területeket, egészen a Dózsa dűlőig. 3 konténernyi szeméttel lett könnyebb ez a terület.
Októberben 3 jelentősebb akciónk volt. Kitakarítottuk a Fácános dűlőt, itt is 3 konténernyi hulladékot gyűjtöttünk össze. 1 héttel később visszatértünk a helyszínre, és az ott maradt vas hulladékot
szállítottuk el, valamint a patak partján a legutóbbi
akció óta illegálisan elhelyezett építési törmeléket
szállítottuk be a Clean-way Kft-hez. Ezután a „72
óra kompromisszum nélkül” országos önkéntességi program keretein belül kitakarítottuk a Gesztenye utca mentén húzódó erdősávot, ahol kommunális hulladékot, építési törmeléket, állattetemeket
és gumiabroncsokat is találtunk.
A vírus második hulláma a szélesebb körben szervezett akcióinkat ismét meghiúsította, ettől függetlenül nem vagyunk tétlenek. Mini szedések keretein belül egyesületünk tagjai felváltva járják
Gyál utcáit, és szedik össze a lakosság által hanyagul, vagy nemtörődömség következtében eldobált
hulladékot.
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Mesél a székelykapu - 2. rész
Az első részt lapunk 2020. februári számában olvashatták
A Trianoni emlékmű részét képező székelykaput bemutató írásunk második részeként, nézzük a kapu motívumait, ezek jelentését. Ismerjük meg a kapu fő alkotórészeit
az ábra segítségével, majd vizsgáljuk meg közelebbről az
életfát és a kapu lábát!

Életfa
A kapu lábai
Kaputükör
Karpántok
Összekötő
Rózsa
Galambdúc

A kapu motívumrendszere az ősi magyar misztikus világba nyúlik vissza, ahol fontos jelentéssel bírtak a különböző virágok és isteni energiák.
A kapu egy istenfa, amely összeköti a földit és az égit.
Legalul elindul az életfa egy isteni energiából, majd fölfelé haladva az indán eljutunk az égitestekig, így az égi
világig.
A kapun látható motívumok azért ennyire elnagyoltak, csak a kontúrjuk látszik és nincsenek jobban kidolgozva
- mert ezek árnyképek, nem a mi világunk képei, hanem
az ősi világból sejlenek fel, úgy kell elképzelni őket, mint
a barlangrajzokat.
Ezeknek a motívumoknak többféle jelentésük van, ezért
nem lehet úgy lefordítani, mint egy nyelvet, inkább csak
arra lehet utalni, amit sugallni akar az ábra.
Már rögtön az elején érdemes tudnunk egy fontos dolgot
a motívumokról és azok ábrázolásáról. Amikor valamit

oldalról ábrázolunk, mint ahogyan látni fogjuk a kapu lábán lévő virágokon, az mindig valamire törekvést jelent,
a virágok törekednek a kiteljesedésre. Amikor pedig valamit szemből ábrázolunk, az a kiteljesedést jelenti, mint
ahogyan a karpánton lévő Napon láthatjuk. A kiteljesedett motívum pedig tekinthető isteni megnyilvánulásnak.
Fontos, hogy a kapunak mindig csak az egyik oldala, az
utcára néző oldala díszített, a másik oldalára általában
csak a kapu készítőjéről helyeznek el adatokat.
A kapu alsó, vastagabb része az úgynevezett életfa rész.
Ez a kapu magasságának egyharmadát teszi ki. Ez a
rész egy emberöltőt szimbolizál, egy zárt egységet alkot, egy bizonyos motívummal indul és le is zárja azt egy
motívum.

Egyes levelek

A bal oldali karpánton
a Napnak hét sugara
látható, ami nem véletlen, ugyanis a hét
vezérre utal

Legalul egy szemből ábrázolt nyolcszirmú margaréta indítja az ábrát, ami istenséget szimbolizál. Ezt fonja körbe
a pálmaleveles, tulipánnal lezárt ág, ami a magyarságra
utal. Fölfelé haladva két energianyúlványt látunk, a második pár visszakanyarodva már szívet ábrázol, majd haladva tovább a következő nyúlvány már virágban végződik, tehát már gyümölcse is van a struktúrának. Itt
érdemes még megfigyelni a hármas és az egyes levelek váltakozását. A hármas levél mindig a Mária levél, az
egyes levél pedig mindig egy lehetőséget jelent.

Az, hogy duplán jelenik meg ez a kígyózó motívum, az alkotó választása volt, ennek különösebb jelentése nincsen,
viszont az egymás felé kanyarodó indák, szív alakot mintáznak, amely a legerősebb energia, a szeretet jele.

Amikor virágban végződik, ahogyan láthatjuk azt a második és harmadik indánál, akkor egyfajta termést szimbolizál, amit gyermekként is fölfoghatunk.

A virágból aztán újra csak üres energia fut tovább

A kaputükör, a magyar címer kapumotívumokkal stilizált
változatával

Az életfa után a kapu lábán kezdődik a kapu motívumrendszere, ami hármas egységenként ismétlődik. Az itt
található motívumok egymásba fűződnek, időfolyamot
ábrázolva, alulról fölfelé haladva.

Ha megfigyeljük ezeket az indákat, három félét fedezhetünk fel belőlük. A legalsó inda egy gömbben végződik,
ami sima energiát jelöl.

Hármas levelek - Márialevelek

A jobb oldali karpánton a holdat és csillagvirágok formájában a
csillagokat láthatjuk

A fölfelé kanyargó indákat palmetta minta zárja le a lábakon

A hármas egység ismétlődik,
a legalsó inda üres energiát
jelöl, a második tulipánban,
a harmadik pedig szegfűben
végződik

A fölfelé kanyargó indákat legfölül egy palmetta minta
zárja le, ami egy ősi tűzpattintó minta.

A harmadik inda már virággal zárul
A második inda is üres energiában zárul,
de a tükörképével együtt már szívet ábrázol

Az összekötőn a kapu üzenetét láthatjuk, esetünkben az „Isten áldd meg a magyart!”
szöveget találjuk a baloldalon, jobboldalon pedig ugyanezt ősi rovásírással

Az első inda még csak üres energiában zárul

A tulipánnal lezárt pálmaleveles ág

A galambdúcon látható
kettőskereszt jelentése: egy az Isten

A szemből ábrázolt nyolclevelű margaréta
isteni energiára utal, ezzel indul az életfa
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Az összekötőn, a nagykapu közepén a kapu
rózsája helyezkedik el ősi kapumotívumokkal

gyáli mi újság
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Megrendelés, szerződés
Megrendelés elküldése előtt mindig
1. nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát, amely elérhető a www.fogyasztovedelem.kormany.
hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!
2. a kiválasztott weboldalon – ÁSZF, Rólunk, Kapcsolat, stb. – keressük meg a webáruházat működtető vállalkozást [elnevezés (nem fantázianév), székhely (nem postafiók), elérhetőség (nem mobiltelefon)].
Ellenőrizzük, megtalálható-e a közzétett székhelyen és
elérhetőségeken! A vásárló nem a webáruházzal, hanem
a működtető vállalkozással kerül jogviszonyba, csak vele
szemben érvényesíthető követelés.
Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés! A weboldalon látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus
kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg.
A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével jön létre, de az automatikus visszaigazolás is elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.
Külföldi webáruháznak létezhet magyar nyelvű weboldala,
amely megtévesztő lehet. A működtető vállalkozás sokszor rejtve marad, így nem érvényesíthetők a követelések.

Elállási jog az e-kereskedelemben
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal megszüntetheti a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot
helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.
A vásárló 14 napon belül visszaküldheti az átvett terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított
14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a
költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt
a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként
nem küldhető vissza.
A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a
termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási
jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) használható, a weboldalon általában megtalálható.

18

Egészségünk

Fejlesztés Környezetünk Helytörténet

Mese

Anyakönyv Közbiztonság

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Az online vásárlás
szabályai és kockázatai
A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat, jelentősen növekedett az e-kereskedelem. Érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival és érdemes kisebb értékű termékkel minél előbb kipróbálni
a vásárlást is.

Közélet

Finci kalandja

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja
a vásárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap.

Nekeresd falucska kicsiny templomában élt egy egér
család nagy-nagy boldogságban. Anya, apa és a gyerekek: Inci, Cinci és Finci. Azt mondják, hogy szegény, mint
a templom egere és ez így volt igaz. Ritkán találtak ennivalót, legtöbbször a gyertya csonkjait rágcsálták, mégis sokat nevettek.

- Van még egy rokonunk a faluban, elmegyek hozzájuk
látogatóba!
- Ne menj fiacskám, mert bármilyen kedvesek, ott lakik
a macska is!
- Tudod, hogy okos és ügyes vagyok! Engem ugyan nem
kap el!

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a zárt csomagolású termékek esetében a felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a
csomagolás felbontása után stb.

A három gyerek olyan huncut volt, hogy a nevetésük a
padokig hallatszott. Hanem egyszer, a kalandvágyó Finci
elhatározta, hogy meglátogatja a rokonait. Felvette a
nagykendőt és elindult a mező felé. Hideg volt, hiszen januárban jártak, az északi szél megcibálta a bundáját és
rásüvöltött:

Hiába volt minden, egyszer csak elosont és meg sem állt
a pékségig. Az egérút végén kopogott az ajtón. Kilestek az ablakon, és amikor meglátták, gyorsan berántották az ajtó elől.

Számla
Minden online vásárlásról kérjünk a nevünkre és címünkre szóló
számlát, jogvita esetén szükségünk lehet rá. Az online számláról
sem hiányozhat az eladó vállalkozás neve, pontos címe, adószáma,
bankszámlaszáma, a vásárolt termék azonosító adatai, egységára,
fizetendő összeg stb. Számla nélkül ne fizessük ki a vételárat!

Szerződés teljesítése, áruátvétel
Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszállított
termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsomagolt
termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. A futár a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, rendeltetésének alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell
fordulni, eredménytelenség esetén a működtető vállalkozást keressük. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült termék küldése nehezen bizonyítható, a
kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése segíthet a jogvitában.
Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy az átvételi ponton vesszük át.

Jogorvoslat
Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a
vásárló panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előterjesztett kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar Európai
Fogyasztói Központ,
1440 Budapest, Pf.: 1, www.fogyasztovedelem.kormany.hu
e-mail: info@magyarefk.hu, telefon: (1) 896-77-47

- Hová, hová pici Finci ebben a hidegben?
- Megyek a nénémhez Mezei egér asszonysághoz.
- Minek mész oda, nem félsz, hogy elkap a sólyom?
- De hát olyan kicsi vagyok, észre sem vesz!
- No, csak vigyázz! - sivította a szél. Nagyon éles ám a
szeme!

- Jaj, de óvatlan vagy! Nem szabad az ajtó előtt ácsorogni, mert a Cirmi elkapja az irhádat!
Finci fülét, farkát behúzva nézett körül. Itt volt maga az
Egér Mennyország! Kenyér, kalács, sósperec!
- Ez semmi! Várj csak amíg a macska elmegy, akkor bemegyünk a kamrába!

Mire ezt megbeszélték, már le is tért az útról és a búzaföld szélén megtalálta az ajtót. Kopogott, és amikor
beengedték nagy volt az öröm, hogy a picurka Finci látogatóba jött. Asztalt terítettek és a mi kis egerünknek
szeme-szája elállt a csodálkozástól, annyi finomság volt
ott.

Úgy is lett. Besurrantak és Finci ámult-bámult.

- Honnan van ez a sok ennivaló nektek?
- Tudod, még a nyáron gyűjtöttük, van itt minden, kukorica, búza, napraforgó, még diónk is van.

- Na most végetek, beste egerei!
- Jaj, jaj fussunk!

Finci szíve összefacsarodott, mert eszébe jutottak az
otthoniak, nekik csak gyertyacsonk jutott. Mezei néni
megsajnálta őket, hozott egy nagy batyut és telirakta
minden jóval.
- Nézd csak Finci, vidd haza, ez elég lesz egy darabig!
Te pedig egyél, amennyit csak tudsz! Sötétedéskor indulj
haza, akkor már a sólyom is alszik.
Így is történt. Nevettek, játszottak esti harangszóig és a
rokonok a falu széléig kísérték kicsi egerünket. Másnap azonban ismét előállt Finci.

- Szalonna, kolbász, sonka!
Épp a májas hurkát akarták megkóstolni, amikor a semmiből előugrott Cirmi.

Ugrottak polcról le, polcra fel, kosárról zsákra, míg végre egy szűk lyukon kimenekültek. Oda már Cirmi nem
fért be. Üres kézzel futva, csapzottan ért haza, a szíve
majd kiugrott a helyéről, úgy dobogott. Boldogan ölelte meg édesanyját, a nagy szertettől még a bajszuk is
begöndörödött.
Finci körbenézett harangszótól zengő otthonán és így
szólt.
- Szép a Mezei néni otthona, szebb a Háziegér lakosztály,
de mindenütt rettegés az élet. Többé nem megyek sehová, itt van minden, ami nekem kell!
Apa, anya, Inci, Cinci és a sok vidám nevetés!
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos , fogyasztóvédelmi referens
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Az Eötvös József Technikum sikerei
is jól szerepeltek, egyik csapatunk a mezőny első
harmadában, a másik a középmezőnyben végzett.
A csapatok tagjai: Czompál Olivér, Horkics Zsuzsanna, Kurucz Jázmin, Vaszi Krisztina, valamint
Jurasits Anna, Bányai Zoltán, Godó Gábor, Tordai
László.
Gratulálunk ehhez az eredményhez is a diákoknak és felkészítő tanáruknak, dr. Laczkó Mária
tanárnőnek.
Érdemes még egy eseményt említenünk ebből a
tanévből. Mint minden évben, ebben a tanévben is
díjazta az Önkormányzat az iskolák legméltóbb diákjait a Közművelődési díjjal.
Arra is büszkék vagyunk, hogy iskolánkból a 12. a
osztályos Bertalan Emőke mellett a 10. a osztály
kiválósága, Tordai László is a díjazottak között
szerepel. Mindketten sokat dolgoztak különböző iskolai rendezvényeken, de területi versenyeken is sikeresen képviselték iskolánkat az elmúlt
években.
Jurasits Anna, az Érdi SZC Eötvös József
Technikum 10. a osztályos tanulója
Iskolánkban, az Érdi SZC Eötvös József Technikumban a 2020/21-es tanévben sok diák vett részt
különböző versenyeken. Ezek közül most két jelentős eseményt említünk.
Az egyik a Magyar Nyelvőr Alapítvány pályázata. Az Alapítvány „Itt élek a Kárpát-medencében”
címmel középiskolások részére hirdetett érvelési
versenyt határon innen és határon túli diákoknak
november végén. A középiskolásoknak a fenti cím
mellett kellett érvelniük, és beszédüket 3 percben
összefoglalni, illetve videót készíteni az elmondott
érvelésről.
Méltán vagyunk büszkék, hiszen iskolánk 10. a
osztályos diákja, Jurasits Anna, ezen a rangos
megmérettetésen, országos versenyen az első
hat díjazott diák között szerepelt. Szívből gratulálunk neki és felkészítő tanárának, dr. Laczkó Mária tanárnőnek.
Iskoláink tanulói első alkalommal indultak a Bolyai
anyanyelvi csapatversenyen. Az eseményen két
csapatunk vett részt, akik a 35, zömében gimnáziumi osztályok csapataival mérkőztek meg a területi válogatón. Diákjaink ezen a megmérettetésen
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Bertalan Emőke a Kazinczy szép kiejtési és az érvelési versenyeken állt helyt, Tordai László az ELTE
rendezésében sorra kerülő Eötvös szónokverseny
fordulóin, valamint az érvelési verseny mellett szép
eredményt ért el a Pangea matematika országos
versenyen is.
Szívből gratulálunk mindkettőjüknek.
Tóth Dominika
10. a osztályos diák
Érdi SZC Eötvös József Technikum

Lapzártánkig már több mint egymillióan
regisztráltak a koronavírus elleni oltásra
A vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon már 632
ezren jelezték igényüket, 391 ezer állampolgár pedig postai úton küldte vissza a regisztrációs lapot.
Az oltás önkéntes, ezért is fontos, hogy a hatóságok tudják, kik szeretnének élni a lehetőséggel, így
fel tudják venni velük a kapcsolatot. Akik regisztrálnak, igény esetén rendszeres tájékoztatást kapnak az oltási program fejleményeiről.
A vakcinainfo.gov.hu weboldalon indult a regisztráció a koronavírus elleni oltóanyagokra, bárki jelentkezhet, aki be szeretné majd magát oltatni. Az
űrlapot kitöltők elsőként kapnak tájékoztatást a
vakcinával kapcsolatos információkról és a további lépésekről. A jelentkezés során a nevet, az életkort, a lakcímet, a taj-számot, valamint a telefonos és az e-mail elérhetőséget kell megadni. A 60
év felettiek a számukra levélben megküldött űrlapon is jelezhetik az igényüket, postai úton, ingyenes válaszborítékban.

A vakcinainfo.gov.hu regisztráció biztosítja, hogy a
lehető legtöbben értesüljenek a vakcinára vonatkozó legfontosabb információkról, és arról is, hogy
mikor kerül sor az oltásra. Fontos tudni, hogy az oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem
a védekezésben részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók és az idősebbek.
A védőoltások beadása oltási terv alapján történik majd a kijelölt oltópontokon. Az engedélyezett
vakcina/vakcinák típusától is függ majd, hogy hány
oltásból áll majd az oltási sorozat, illetve meddig
tart a védettség.
FONTOS TUDNI, HOGY, az átoltás biztonsága érdekében a koronavírus elleni oltási kampányt kizárólag az állam szervezi, az egyéb oltási programokról szóló hírek nem felelnek meg a
valóságnak.

Közeleg a 2021-es központi középiskolai felvételi időpontja
A központi írásbeli vizsgákat 2021. január 23-án 10
órától szervezik meg, az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával. Ugyanez az időpont vonatkozik a négy- vagy ötosztályos középiskolákba, hat- vagy
nyolcosztályos gimnáziumokba, illetve az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezőkre is.
A pótló írásbelit 2021. január 28-án, 14 órától tartják
majd, de ezen a vizsgán csak azok a diákok vehetnek
részt, akik az előző írásbelire alapos ok miatt nem tudtak elmenni.

gyáli mi újság

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint 2020-ban 535
középiskola, az intézmények 48 százaléka jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon. A diákok 2020.
december 4-ig jelentkezhettek az írásbeli felvételi vizsgára az oktatas.hu oldalról letölthető „tanulói jelentkezési lap” benyújtásával.

2021. március 16-áig nyilvánosságra hozzák a tanulmányi
területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét.
A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító
számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével)
szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola
által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

A középfokú iskolákban a szóbeli meghallgatásokat
2021. február 23 – március 12. között tartják, ezek pontos időpontját az adott iskola határozza meg.

A jelentkezőknek 2021. április 30-ig küldik meg az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

www.gyal.hu
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FEGY-napló
12.06.
Balesethez hívták segítségül tagtársainkat a Táncsics Mihály utca és Rákóczi Ferenc utca kereszteződéséhez, ahol gázolás történt. Járőreink a helyszín
lezárásában, a forgalom elterelésében nyújtottak segítséget. A sérültet súlyos sérülésekkel szállították
kórházba. Hasonló baleset történt másnap, az esti
órákban a Széchenyi István utcában, a helyszín biztosítását ezúttal is polgárőreink végezték.

Küldetésben
Vízkereszt ünnepének, aminek a másik neve Urunk megjelenése, hagyományosan hármas témája van: Krisztus
megkeresztelkedése, a napkeleti bölcsek imádása és a
kánai borcsoda.
E három motívum mindegyikében azt látjuk, hogy Jézus
nem csak nagyszerű ember, de szavai és tettei által isteni erő nyilvánul meg. Innen az ünnep görög neve, Epifánia, isteni megnyilatkozás.
Péter apostol így beszél Jézus megkeresztelkedéséről:
„Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget:
Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel
és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt
végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.“

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje:
péntek 7.00 óra,
szombat 18.00, vasárnap 9.30.
Február 2., kedd, Gyertyaszentelő Boldogasszony
7.00 órakor szentmise
Február 17., szerda, Hamvazószerda
18.00 órakor szentmise
Ezen a napon kezdődik a nagyböjti idő.
Amennyiben a járványhelyzet miatt változnának a biztonsági
intézkedések, ez a tervezet érvényét veszti. Ez esetben naprakész
információért keressék fel a plébánia Facebook-oldalát.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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12.09.
Bár a bűn nélkül való Jézus nem szorul rá, hogy Keresztelő
János alámerítse a Jordán vizében, mégsem kérkedik isteni tökéletességével, hanem beáll a sorba, és teljes mértékben szolidaritást vállal a bűntől sújtott emberiséggel.
Alámerítésekor az Atya szózata kinyilvánítja, hogy Jézus
az ő Fia, majd galamb alakjában leszáll rá a Szentlélek.
Az egyházatyák azt mondják, hogy a történelem ezen pillanatában a Szentháromság minden személye egyszerre
megnyilatkozott. Az Atya felkente Jézust a Lélek kenetével, különleges feladattal bízta meg: a örömhírt tovább
kell adnia mindenkinek. Jézus egész életével, tanításával,
önfeláldozásával és feltámadásával ezt tette értünk.
És pontosan erre törekszünk mi, keresztények is mindenütt, ahol megfordulunk az életben. Mindazt az isteni szeretetet, bölcsességet, lelkierőt, amit liturgikus ünnepléseinkben megtapasztalunk, megpróbáljuk hordozni és
továbbadni embertársainknak. Keresztény értelemben
ezt értjük misszió alatt.
Tapasztalatom szerint azok, akik az öröm olajával felkent, az üdvösség jóhírével a szegényekhez küldött emberekkel találkoznak, nyitott szívvel fogadják az evangéliumot. A jézusi szellemű tanúságtételben megérezhető,
hogy Isten Országának örömhíre nem légből kapott
mese, nem is valami érthetetlen teológiai elmélet, hanem
köztünk élő jelenvalóság.
Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

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

gyáli mi újság

A szénmonoxid-érzékelő adott jelzést a Pesti út
egyik ingatlanában, a házban tartózkodók az épületet elhagyták. A helyszínre érkező tűzoltóink a
fővárosi egységekkel közösen méréseket végeztek és az épületben veszélyes koncentrációt mértek, ezért a bekötött gázkészülékeket a hatóság lezárta. A jól működő érzékelőnek köszönhetően az
eset emberéletet nem követelt.

12.11.
A Mátyás király utcából érkezett bejelentés arra,
hogy nagy füst tapasztalható a környéken. Járőrünk a környéket átvizsgálva megtalálta a füst
okát: egy ingatlan területén hulladékot égettek,
felszólításra a tüzet eloltották. Fontos tudni, hogy

a szemét égetése minden évszakban tiltott tevékenység, emellett a füstgázok súlyosan károsítják a
környezetet és az emberi egészséget.

12.23.
A Vecsési úton, egy gyalogátkelőhelynél történt gázolásos baleset a délutáni órákban. Kiérkező járőreink megkezdték a sérült újraélesztését és értesítették
a mentőszolgálatot, emellett a helyszín biztosításában
nyújtottak segítséget. A sérültet életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

12.31.
Az éjszakai órákban érkezett lakossági segítségkérés egy utcán kóborló, nagy testű kutya miatt. Járőreink segítettek a vélhetően a tűzijátékoktól megijedt állat befogásában és azonosításában, majd
megkísérelték a tulajdonos értesítését, aki azonban
nem volt elérhető. Az állatot ezért ideiglenes megőrző helyre szállították. Fontos tudni, hogy minden
állattartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy
az állata ne tudjon félelmében elszökni és törekednie kell az állat megnyugtatására.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

Folyamatos a harc az illegális szemetelőkkel
A Gyáli Polgármesteri Hivatalba december 21-én
lakossági bejelentés érkezett, hogy több helyszínen sajnos újra szemétkupacokat találtak. A bejelentett pontokon - és az útvonal mentén további
helyszíneken - a hulladék összegyűjtését és elszállítását elvégezte a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
A hulladékok között bizonyítékot talált a közterületfelügyelet, amellyel visszavezethető a szemetelő
személye, a szükséges intézkedéseket megtették.
A GYÖSZ egy tagja ugyancsak gyűjtött egy nagyobb kupac szemetet, amelyet az eddigi gyakorlat szerint ismét elszállításra került.
Aki renitens szemetelőket lát, közterületeink tisztasága érdekében segítsen bejelentésével, hívja a
Polgármesteri Hivatal 0-24 órás portaszolgálatát
a 29/540-930-as telefonszámon, vagy írja meg a
hulladeklerakas@gyal.hu email címen.

www.gyal.hu
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Anyakönyvi hírek
Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint decemberben
7 haláleset és 25 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
12.05.:
- Sápi Zsolt és Takó Andrea (Sápi Andrea)
- Beri László és Braun Marietta (Beri Lászlóné)
- Petrik Dániel és Malcsiner Viktória Szederke (Petrik-Malcsiner Viktória Szederke)
12.12.:
- Dobor Ádám és Sass Melinda (Dobor-Sass Melinda)
- Kis János és Gyura Barbara (Kis-Gyura Barbara)

Macskák ínygyulladása és a FORL
Gyakori betegség cicáknál az ínygyulladás, ami fiatal
és idős korban is előfordulhat. Okai általában pici cicáknál a rágás hiánya, a lerakódott lepedék. Ilyen korban még könnyen és gyorsan kezelhető. Idősebb korban az elhanyagolt fogak és szájápolás hiánya, sajnos
komoly betegségekhez vezethetnek, ami a cicáknak
komoly fájdalmat jelent. A felhalmozódott fogkő idővel ínygyulladáshoz vezet. A gyulladt ínyen át a baktériumok könnyebben bejutnak a szervezetbe és roncsolják cicánk egészségét és szerveit.
Ha cicánk nem eszi már meg az eddigi tápját, felsír
evés alatt, elszalad, fogköves a foga, kellemetlen szagú
a szája, akkor nagyon indokolt meglátogatni állatorvosunkat. A kezeletlen ínygyulladás a fogak kihullásához
borzalmas fájdalomhoz vezethet.
Másik nagyon gyakori cicaszájbetegség a FORL ami a
rövidítése egy olyan borzalmas fogbetegségnek, ahol
a fogak a gyökér felől fokozatosan felszívódnak. Ha a
folyamat eléri az ínyszél határát vagy a fogüreget, akkor cicánknak az evés és mosakodás is fájdalmassá válik. Sajnos a beteg fogakat gyógyítani nem lehet, el kell
távolítani.
Ha cicánk étvágytalan, nem fogad el csak nedves tápot, pépeset, kellemetlen a lehelete, sírdogál, nem
olyan, mint régen volt, akkor már a megelőzéssel elkéstünk, de még segíthetünk megszabadítani cicánkat
a fájdalomtól.
A modern táplálkozás nem csak pozitív hatásokkal rendelkezik, mivel cicáink kevesebbet rágnak, több mesterségesen elkészített ételhez jutnak, így a fogaik szuvasodása, baktériumok előfordulása ezzel a szájüregi
betegségek gyakorisága is sajnos megnövekedett.
A 21. században a felelős cicatulajdonosok rendszeresen járnak állatorvoshoz kedvenceikkel, féreghajtatják,
olttatják őket, viszont ne feledjük minden évben a száj-
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12.18.:
- Farkas Mihály és Novák Tímea (Farkas-Novák Tímea)
- Kiss Tibor és Ipsics Anna (Kiss Anna)
- Nagy Zoltán és Papp Alexandra (Nagy Alexandra)

üregek és fogak ellenőrzését is kérni állatorvosunktól.
Sajnos a fenti betegségeket nem minden esetben lehet
elkerülni, de rendszeres vizsgálattal sokkal előbb fény
derülhet a bajra. Óvjuk meg szeretett cicánkat a fájdalomtól, hisz mi emberek is tudjuk, hogy a fog milyen érzékenyek és fájdalmas tud lenni.
Amennyiben Ön gyáli lakos, megtörtént a baj, kutyája, cicája elveszett vagy rosszul van, úgy érzi segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a gyáli Bundás
Barát Állatvédő Egyesülethez, lehetőségeinkhez mérten segítünk kedvence gyógyulásában, megnyugtatásában, megtalálásába.

12.19.:
- Dobos Attila és Mogyorósi Judit (Dobos-Mogyorósi Judit)
- Tordai Zoltán és Kukucska Laura Mónika (Tordainé Kukucska Laura Mónika)
- Gecsey Ferenc és Huszár Éva (Gecseyné Huszár Éva)

HIRDETÉS

A tavalyi évet összefoglalva

2020-ban városunkban:
• 284 esküvő, és
• 6 névadó ünnepség volt,
• 13 pár ünnepelte idén a házassági évfordulóját
az Idősek Világnapja alkalmából, ugyan a megszokott városi ünnepség a vírushelyzetre tekintettel elmaradt,
• 12-en tettek állampolgársági esküt,
• 85 haláleset volt (ez a szám a Gyálon történt
halálesetek számát mutatja, nem a gyáli lakcímmel rendelkező elhunytak számát).

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Serke Gabriella, telefon:
06-29/544-124, E-mail: serke.gabriella@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).

A Gyáli Élet Program 2017-es bevezetése óta
374 pár részesült a Gyáli Házasulandók Program
50.000 forintos támogatásában, amelyet nem kell
külön igényelniük a házasulandóknak, a feltételek
megléte esetén automatikusan megkapják azt.

Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon: 06-70/205-6552. H-P: 16:30 után,
hétvégén 9:00-19:00 óráig.

Nézzük a számokat, évekre lebontva hány gyáli
pár részesült az 50.000 Ft támogatásban:
2017: 63 pár – 3.150.000 Ft (márciustól vezették be)
2018: 61 pár - 3.050.000 Ft
2019: 114 pár - 5.700.000 Ft
2020: 136 pár - 6.800.000 Ft

Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület

gyáli mi újság
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Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
-karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

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

Minden látásvizsgálat
tartalmazza a
computeres vizsgálatot,
binokuláris látásszűrést
és szemfenékfotót!
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Hirdetés

Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat
és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

Közélet

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 900

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• Inﬂecto és NanoVista keretekbe
a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*
*Raktári tartományon belül

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

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, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.
Tel.: 06-70/933-8181.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, ács, villanyszerelő, parkettás munkát vállalunk. Tel.: 06-20/324-6186.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
szerkesztoseg@gyal.hu
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REGISZTRÁLJON!
Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni oltásra.
Az oltás önkéntes és ingyenes.
Amennyiben szeretné beoltatni magát, regisztráljon,
és értesüljön elsőként a vakcinával kapcsolatos információkról
és teendőkről!

www.vakcinainfo.gov.hu

