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gyáli mi újság

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

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

Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthi-
bák bejelentése: 
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztő: Abonyi Tünde

E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.

Terjesztés: Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

ÉletProgramTestületKözérdekű Fejlesztés FejlesztésKözéletTestület Oktatás SportEgészség Egészség OktatásKözbiztonság Anyakönyv

KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685

Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099 

Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Júli. 26 - Aug. 1-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Aug. 2 - Aug. 8-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Aug. 9 - Aug. 15-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Aug. 16 - Aug. 22-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Aug. 23 - Aug. 29-ig: Aranyág Gyógyszertár 

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

Közélet Vallás

3www.gyal.hu

Gyáli Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (XI.27.) sz. 
önkormányzati rendelete alapján az alábbi időpontokban a Gyáli Pol-

gármesteri Hivatal zárva tart:

    
2021. július 19. napjától – 2021. július 30. nyári igazgatási szünet  

(10 munkanap).

A Budapest Környéki Törvényszéken és az illetékességi területéhez 
tartozó valamennyi bíróságon: 

2021. július 15. napjától - 2021. augusztus 20. napjáig 
ítélkezési szünet lesz.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Nyári szünet
a közigazgatásban

Tizenegy éve tart Pápai Mihály polgármester 
rendhagyó osztályfőnöki órát a város általános 
iskoláiban a nyolcadik évfolyamos osztályoknak. 
Ezt a hagyományt sajnos a tavalyi tanévben ki kel-
lett hagyni a koronavírus miatt, idén azonban újra 
lehetségessé vált a találkozó. A városvezető a tan-
év végéhez közeledve látogat el a végzős diákok-
hoz és egy rövid előadásban mutatja be a város 
múltját, a hivatal felépítését és működését, beszél 
a jövőbeni tervekről, majd az óra legnagyobb ré-
szében igyekszik felhívni a gyerekek figyelmét a 
rájuk leselkedő veszélyekre, az alkohol és a drog-
fogyasztás következményeire, és egy oktató fil-
met is levetít, amely üzenete túlmutat a becsato-
latlan biztonsági öv tragikus következményein.

„A legtöbb diák nyolcadik után elhagyja azt a vá-
rost, ahova addig óvodába és iskolába járt, és másik 
településen kezdi meg középiskolai tanulmányait. 
A középiskola négy éve alatt válnak gyermekből 
felnőtté, így kétségkívül meghatározó időszak ez 
mindannyiuk életében, amikor kinyílik számukra a 
világ, új embereket ismernek meg, új élményekkel 
lesznek gazdagabbak, de ezzel együtt új veszé-
lyekkel és egy új fogalommal is meg kell ismerked-

niük, ez pedig a felelősség. Nem csupán önmagu-
kért kell felelősséget vállalniuk, de a barátaikért, 
társaikért is” – mondta Pápai Mihály polgármester.

A polgármester legfőbb célja, hogy hasznos taná-
csokkal lássa el a gyerekeket, miközben saját éle-
téből merített példákkal mutat rá többek közt arra, 
milyen fontos, hogy gyerekként betartsák a szü-
lőknek tett ígéretet, miszerint mindig a megbe-
szélt időpontra érjenek haza, rávilágít, hogy mit 
éreznek a szülők, ha akár csak 5 perccel is később 
ér haza gyermekük. Felhívja továbbá a figyelmet 
azokra a veszélyekre, amik a szórakozóhelyeken le-
selkednek a fiatalokra. Mint azt mindig kihangsú-
lyozza, nem elrettenteni szeretné a gyerekeket az 
élettől, ezekkel a történetekkel csupán óvatosság-
ra inti őket.

Búcsúzásképpen mindenkinek átadja azt a cso-
magot, amelyet Gyál Város Önkormányzata a 
Gyáli Középiskolás Program keretében ajándé-
koz nekik. Minden hátizsák tartalmaz egy bicikli-
lámpa szettet, csengőt, egy kulacsot, Gyál címe-
rét ábrázoló kitűzőt, illetve egy 16 Gb kapacitású 
pendrive-ot.

Idén újra lehettek  
rendhagyó osztályfőnöki órák
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A város pedagógusait, a gyáli közoktatási intézmé-
nyek dolgozóit köszöntötték Pedagógusnap alkalmá-
ból június 7-én az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban.

Dr. Hrutkáné Molnár Monika 
tankerületi igazgató asszony 
köszöntötte a pedagógusokat, 
majd a Monori Tankerületi Köz-
pont nevében ezúton is köszön-
tötte azt a 7 kitüntetett gyá-
li pedagógust (Antalné Kármán 
Csilla, Billinger Judit, Surányi 
Andrásné, Veresné Nagy Emese 
Erzsébet, Széki József, Kissné 
Csorba Mónika, dr. Simon Natá-
lia), akik a 2020/2021. tanévben 
kiemelkedő munkájuk elisme-
réseként a tankerületi központ 
„Év pedagógusa” díjazásában 
részesültek.

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere ünnepi beszé-
det mondott, amelyben megköszönte a pedagógusok, 
pedagógiai munkát segítők áldozatos munkáját. Az ün-
nepi beszédeket követően Pápai Mihály és Lendvay-
Kiss Anita, önkormányzati képviselő, önkormányzatunk 

Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke átadták a 
Gyáli Közoktatásért Díjakat.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még 
1992-ben alkotott rendeletet abból a célból, hogy a gyá-
li közoktatásban, a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevé-
kenységet végző, a gyermekek harmonikus személyiség-
formálásában, a nevelő-oktató munkában, pedagógiai 
gyakorlatot segítő technikai faladatok ellátásában hu-
zamosan kiemelkedő munkát végző szakemberek tevé-
kenységét elismerje.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-
ben kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenysé-
gük alapján a Gyáli Közoktatásért Díjat adományozta 
Debreceni Zoltánné, a Gyáli Liliom Óvoda óvodapeda-
gógusa és Kozma Áron, az Érdi SZC Eötvös József Tech-
nikum pedagógusa részére.

Tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak! Szakmai életút-
jukban további sikereket kívánunk!

Az ünnepi program folytatásaként a Ruszt József Stú-
diószínház előadásában Karády Katalin életét feldolgozó 
színházi sanzon előadást láthatott a közönség. Karády 
Katalint Nyitrai Brigitta, Barbara Ferrini, Gulyás László 
idézte a színpadra, Pápai Béla zongorakíséretével.

Kozma Áron

Kozma Áron 1957-ben született Baróton. Szakmai életét 1982-
ben kezdte Erdélyben, ahol természettudományos tehetsége 
révén mérnökként részt vett az első gázüzemű traktor elkészí-
tésében. 1990 szeptemberétől – immár gyáli lakosként – a pia-
ci szektorban kamatoztatta mérnöki tehetségét.

1992-től 2008 szeptemberéig a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Is-
kola pedagógusaként tevékenykedett. Ez idő alatt különös fi-
gyelmet fordított az általános iskolai tanulók körében a leg-
különfélébb tanulásmódszertani készségek fejlesztésére, a 
tanulói emlékezet kondícionálására, nagy hangsúlyt fektetett 
a gondolkodási műveletek, kiemelten a természettudományos 
kompetenciák fejlesztésére.

Örömmel vállalta föl a Speciális szakiskola tagozatvezetői fel-
adatkörét is, munkálkodva a tanulási nehézségekkel küzdő fi-
atalok esélyhátrányainak leküzdésén. Szakmai tudását folya-
matosan fejlesztette, frissen tartotta, követve a kor kihívásait.

2000-ben megszerezte az informatikai tanári végzettsé-
get, 2006-ban okleveles mérnöktanári képesítést is szerzett. 
2014-ben pedig mester oklevelet kapott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen.

2008 szeptemberétől az Érdi Szakképző Centrum Eötvös Jó-
zsef Technikum tanári gárdájának aktív tagja, informatikát és 
szakmai informatikát tanít.

Középiskolai tanárként pályájának ebben az újabb szakaszában 
is bizonyította kiváló pedagógiai képességeit, szaktudását, mi-
nőségorientált szemléletét az oktatói-nevelői szerepkörök mind-
egyikében. Szaktanárként hangsúlyt fektet a tanulók digitális, 
matematikai, természettudományos kompetenciáinak kimunká-
lására, osztályfőnökként a szociális készségek fejlesztésére, a kö-
zösségformálásra, a „kis”-  és a „nagyközélet” iránti felelős gondol-
kodásra, az értékes, nemes célokért való cselekvés ösztönzésére.

Értékrendje, elkötelezettsége példaértékű kollégái számára is, 
segítőkészsége, magatartása, derűs személyisége méltán tette 
kedveltté nem csupán a diákok, hanem munkatársai körében is.

Debreceni Zoltánné

Debreceni Zoltánné 1983 óta dolgozik óvodapedagógusként. 
1993 óta él Gyálon, férjével és két fiúgyermekével, akik már ki-
röpültek a családi fészekből és céltudatos, szakmájukat szere-
tő felnőttekké váltak.

25 éve dolgozik a Gyáli Liliom Óvodában. Pályája so-
rán mindig a szakmai tökéletességre törekedett. Tudato-
san kereste azokat a továbbképzéseket, melyekkel szak-
mai munkájának színvonalát növelhette. Fontosnak tartja 
a mai mozgásszegény életmódban a gyerekek mozgáskul-
túrájának fejlesztését, az egészségük megőrzését. A jövő-
ben, hogy árnyalja szakmai tudását a zeneterápia dráma-
pedagógia módszerét kívánja elsajátítani. Fontos számára 
az együttműködés a nevelőtestülettel, az óvodában műkö-
dő munkaközösséggel, ahol aktív tag is. Ismeretei, tapasz-
talatai átadásával szívesen segíti a pályakezdő fiatalokat. 

A Liliom óvoda gyermekvédelmi felelőseként már 18 éve 
szívügyének tekinti a hátrányos helyzetű gyerekek felka-
rolását, támogatását. Rendszeresen szervez számukra ru-
hagyűjtést, ruhabörzét, karácsony előtt az „Egy doboznyi 
figyelem” akció keretében megajándékozzák a hátrányos 
helyzetű gyerekeket.

Munkáját lelkiismeretesen végzi, fontos számára a kiegyen-
súlyozottság, a lelki feltöltődés. Ezt a szerető, megértő, segí-
tő családjától és munkatársaitól kapja meg.

Szereti a zenét, a táncot, az elmúlt évek során többször ké-
szítette fel a nagycsoportosokat városi és óvodai rendezvé-
nyekre. Nyitott, az új dolgokra fogékony, kitartó, lelkiismere-
tes pontos munkavégzés jellemző rá.

Vallja, hogy a gyerekeket csak határtalan szeretettel, elfoga-
dással, tisztelettel lehet nevelni és oktatni. Empatikus, szemé-
lyes példaadásával a gyerekeket is arra neveli, hogy termé-
szetessé váljon számukra az egymás iránti tisztelet, a másság 
elfogadása. Pedagógiai hitvallása lényegét Sigmund Freud 
szavaival fogalmazza meg: „Minél több szeretet és jóság sugár-
zik belőled, annál több áramlik rád vissza”.

Városi Pedagógusnap 
Kiosztották a Gyáli Közoktatásért Díjakat

Egészség OktatásOktatás Egészség Fejlesztés Testület
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Jelenleg azt az időszakot éljük, amikor a koronavírus mi-
atti bezártság és korlátozó intézkedések feloldásával 
újra átélhetünk rég nem tapasztalt érzéseket, találkozha-
tunk ismerőseinkkel, és számos egyéb dolgot megtehe-
tünk, amire eddig nem volt lehetőségünk.

A gyáli városvezetés és a Nemzeti Sportközpontok júni-
us 17-én kerített sort a Gyáli Járási Tanuszodában meg-
épített szauna átadására, sőt szimbolikusan átadták azt 
a kültéri kondiparkot is, amely ugyan már működik és 
igen népszerű a sportolni vágyók körében, a hivatalos 
átadó mégis váratott magára.

Az eseményen részt vett Pápai Mihály Gyál város pol-
gármestere, Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpon-
tok főigazgatója, Nagy József Elek alpolgármester, Dala 
Tamás, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ 
vezetője, Mátyás Judit a Gyáli Járási Tanuszoda létesít-
mény vezetője.

Pápai Mihály megnyitón elhangzott beszédében megkö-
szönte a Nemzeti Sportközpontoknak az uszoda mellett 
épített kültéri kondiparkot, ami a Gyáli Tanuszodával és 
a most átadott szaunával együtt remekül kiegészíti a kö-
zelben lévő Városi Sportcsarnokot. Ezeket a létesítmé-
nyeket akár egyetlen hatalmas sportkomplexumnak is 
tekinthetjük, hiszen alig párszáz méter választja el őket 
egymástól. Az uszoda szolgáltatásainak gyarapodásá-
val a Városi Sportcsarnokba érkező csapatok számára is 
egyre vonzóbb lehet településünk.

A most átadott hagyományos, fa burkolatú finn szauna 
több mint 2,5 millió forintból valósult meg Gyál Város 
Önkormányzatának saját finanszírozásából. Az üzemel-
tetéséről a Nemzeti Sportközpontok fog gondoskodni.

Az új fitneszpark a Gyáli Járási Tanuszoda melletti terüle-
ten kapott helyet, és 200 m2-en várja a sportolni vágyókat, 
egyidejűleg 30 fő tud itt edzeni egymás zavarása nélkül.

Átadták az uszodában kiépített szaunát,  
és a mellette létesített kültéri fitneszparkot

Az ABS Fitness Park egy teljes egészében magyar fej-
lesztés, magyar gyártás, tervezője Kiss László.

Az eddigi kültéri fitneszparkok jórészt a férfiak szá-
mára voltak csak használhatóak, mert túlzott mérték-
ben szerepeltek bennük a húzódzkodók – tolódzkodók.  
Az új parkban az állomások 70%-át a hölgyek, a senior 
korúak és a rehabilitációra szorulók is teljes értékűen 
tudják használni.

Alapja az ABS edzésmódszer: az eszközökben rejlő po-
tenciált kihasználva, színes, változatos és sérülésmentes 
edzésre van lehetőség.

A gyakorlatok nehézségi szintje személyre szabható és 
fizikai erőtől függetlenül is lehet edzeni az eszközökön.

Az ABS edzésmódszerben az erősítő mozgások leg-
többje kardió mozgássorokkal kombinálható.

Az itt végezhető gyakorlatok alapja a törzserősítés. Cél, 
hogy minden izmot minél több irányból a teljes mozgás-
tartományban meg tudjunk dolgoztatni.

Ez a fitneszpark önálló, csoportos és köredzések meg-
tartására is alkalmas, így csapatok számára is rendel-
kezésre áll felmérések, tesztek, versenyek megtartása 
céljából.

A park használatához segítségként minden munkaál-
lomáshoz elhelyeztek egy táblaképet. Minden táblaké-
pen három nehézségi szint van: kezdő, haladó és mester 

szint. Egy-egy gyakorlathoz ajánlanak széria- és ismét-
lésszámot, illetve megadják azt az időt, amennyi idő 
alatt a gyakorlatot végre kellene hajtani a kívánt terhe-
lés eléréséhez.

Az új ABS Fitness Park a Gyáli Járási Tanuszodát üze-
meltető Nemzeti Sportközpontok saját beruházása, te-
hát nem városunk finanszírozásában valósult meg.

Egészség OktatásOktatás Egészség Közélet
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A gyáli általános iskolákban is megkez-
dődött a vakáció, hiszen megtartották 
a tanévzáró ünnepségeket, amelyeken 
részt vett Pápai Mihály polgármester és 
Nagy József Elek alpolgármester is.  
Az idei tanév sok kihívás elé állította a 
gyermekeket, lelkileg és fizikailag is meg-
terhelő volt az utóbbi időszak számuk-
ra, így a következő hónapok a pihenésről 
kell, hogy szóljanak. A polgármester be-
szédében arra kérte a gyermekeket, hogy 
a pihenés mellett azért az idei nyáron ki-
vételesen szenteljenek egy kevés időt 
a tanulásnak is, hiszen az otthoni tanu-
lás miatt ebben a tanévben kizökkentek 
a megszokott rutinból és most különösen 
fontos, hogy frissen tartsák a nehezeb-
ben megszerzett tudást.

Azonban a nyári szünet alatt sok veszély leselkedik a 
gyerekekre, ilyenkor érdemes jobban odafigyelni rá-
juk. Ahhoz, hogy a nyár gondtalan legyen, szeretnénk 
felhívni a figyelmet néhány hasznos tudnivalóra, me-
lyeket, ha tehetik mindenképpen beszéljenek meg 
gyermekeikkel!

Bűnmegelőzési tanácsok

• A gyermeknél csak annyi pénz legyen, amennyi 
feltétlenül szükséges.

• Hívják fel a gyermekük figyelmét, hogy az utcán 
ne vegye elő mobiltelefonját, útközben ne kezde-
ményezzen, illetve ne fogadjon hívásokat, ne játsz-
szon a készülékkel, illetve azt ne adja át semmi-
lyen kérésre!

• Strandon, napközis táborban ügyeljenek arra, 
hogy a lakáskulcs, pénztárca stb. soha ne marad-
janak szem előtt!

• Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól 
látható helyen, ne adják oda idegeneknek!

Elkezdődött a vakáció, 
vigyázzunk a gyermekekre!

• Gondoskodjunk arról, hogy legyen a gyereknél 
olyan irat, amelyből megállapítható a gyermek 
személyazonossága és a szülők elérhetősége!

• Tanácsos összefogni rokonokkal, jó barátokkal, 
esetleg szomszédokkal, akik segítséget nyújtanak 
a gyerekek felügyeletében. Ne hagyjuk egyedül 
csellengeni a kiskorú gyerekeket az utcán, hiszen 
veszély leselkedhet rájuk!

• Mindig beszéljük meg a gyermekünkkel, hogy ha 
bármi baja történne, kihez és hová forduljon segít-
ségért! Tudjunk róla, hogy hol tartózkodik.

• Ha az utcán idegen szólítja meg gyermekünket, 
sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján 
ne tartsanak velük! Az ismeretlen gépkocsijába ne 
szálljanak be, illetve ne fogadjanak el semmit!  Hív-
juk fel a gyermekek figyelmét, hogy az ilyen ese-
tekről mindig szóljanak szüleiknek!

• A késő esti órákban lehetőség szerint ne indulja-
nak egyedül haza, csak egymást védve, kísérve.

• Gyermekünkkel napközben is rendszeresen tartsuk 
a kapcsolatot, előre megbeszélt időpontokban!

• Ismerjük meg, hogy gyermekünk kivel és mivel töl-
tötte a napot. (Történt-e esetleg idegen felnőtt ré-
széről közeledés, ismerkedés, beszélgetés, egyál-
talán mi történt egész nap.)

• Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, tudat-
módosító anyagokat, mert hatásuk kiszámíthatat-
lan és könnyebben válhatnak áldozattá és elköve-
tővé is.

• Fontos, hogy legalább valamelyik szülő legyen 
mindig elérhető.

Gyalogosoknak, kerékpárosoknak

• Beszéljük meg a gyalogos közlekedés alapszabá-
lyait, illetve érdemes áttekinteni a kerékpáros köz-
lekedési szabályokat is!

• Vizsgáljuk át a gyerekek kerékpárját és szereljük 
fel a kötelező tartozékokkal, mint például a fékek, 
világítóberendezések, prizmák, csengő!

• Kerékpárosként legyenek mindig kiszámíthatóak, 
elinduláskor, sávváltáskor és bekanyarodáskor a 
körültekintés után kézzel jelezzék irányváltoztatá-
si szándékukat!

• Főútvonalon csak 12. életévét betöltött személy 
kerékpározhat! Ha van kerékpárút csak azon sza-
bad kerékpározni!

• Kerékpárútról, kerékpársávról és lakott területen 
kívüli főútvonalról balra csak kerékpárt tolva sza-
bad bekanyarodni.

• A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a kerékpárról le 
kell szállni és a kerékpárt tolva, gyalogosként kell 
áthaladni rajta.

• A láthatósági mellény viselése lakott területen kí-
vül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
kötelező!

• Kerékpározás, görkorcsolyázás és a gör-
deszkázás közben használjanak bukósisakot, 
védőfelszereléseket.

Fürdés, strandolás
A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabad-
vizek, szabad strandok környékének látogatása. A 
vízi balesetek megelőzésére az alábbi módokon 
fordítsunk figyelmet:
• Kerüljük a bányatavakat, csak a kijelölt helyeket 

vegyük igénybe fürdőzés céljából.
• A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, egyéb 

vízfelületeken, több helyen is megengedett a 
fürdőzés, vannak azonban olyan helyek, ahol 
tiltják, amelyet táblával jeleznek.

• Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe, 
hiszen a vízi tragédiák nagy része az ilyenkor 
fellépő izomgörcs, illetve szívelégtelenség mi-
att következik be.

• Fokozottan vigyázni kell az erős sodrású fo-
lyókban, ahol gyakoriak az örvényképződé-
sek, hiszen ezek még a jó úszókra is veszélyt 
jelentenek.

• Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 
éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen fel-
ügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

Ha egyedül vannak otthon

• Szigorúan tilos idegent beengedni a lakásba, 
még akkor is, ha az idegen a szülőkre vagy hi-
vatalos ügyre hivatkozik.

• Tanítsák meg a gyermekeiket arra, hogy ne di-
csekedjen vele, ha egyedül tartózkodik a la-
kásban, s ne dicsekedjen a lakásban található 
pénzzel, értékekkel.

• A véletlenül elől hagyott gyógyszerek, alkoho-
los italok veszélyesek lehetnek, ügyeljünk rá, 
hogy a gyermek még kíváncsiságból se próbál-
hassa ki azokat!

• Ha egy elektromos készülék elromlott, ne 
nyúljon hozzá, várja meg a szülőket, amíg 
hazaérnek!

• Ha tűz ütne ki a lakásban, fontos, hogy ismer-
je a tűzoltók számát, amit azonnal hívni kell 
és hagyja el a lakást! Ne próbálja meg egye-
dül eloltani a tüzet, mert könnyen füstmérge-
zést kaphat vagy megsérülhet!

Az interneten való szörfözés jó kikap-
csolódásnak tűnhet, de itt is fontos az 
óvatosság:
• Idegeneknek soha ne árulja el, hogy egyedül 

van otthon!
• Senkinek ne adja meg a lakcímét, személyes 

adatait!
• Ha nyaralni megy a család, az időpontot a kö-

zösségi oldalakon soha ne írja ki, mert ez nyílt 
meghívó a betörők számára!

• Ha chat-en idegenek hívják el találkozóra, 
mondjon minden esetben NEM-et!

Egészség OktatásOktatás EgészségKözérdekű Testület
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Közérdekű Fejlesztés Testület KözbiztonságVallás ÉletProgramTestületFejlesztés Sport Anyakönyv

Módosították az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetését
A költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-tes-
tület átvezette az idei költségvetésen az elmúlt hóna-
pokban hozott döntéseket, illetve növelte a bevételeket 
a központi támogatások emelkedésével.

Módosították a Képviselő-testület Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.
(XII.01.) önkormányzati rendeletet, valamint 
a településkép védelméről szóló 10/2019.
(V.31.) önkormányzati rendeletet
A településképi véleményezési, településképi bejelenté-
si eljárással, és a településképi kötelezéssel kapcsolatos 
hatáskört 2021. június 30-ig a vonatkozó törvény alapján 
a polgármester gyakorolta, de ez július 1-től megválto-
zott. Ugyanakkor a rugalmas, gyors és hatékony munka-
végzés (döntéshozatal) érdekében indokolt volt a telepü-
léskép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati 
rendeletben szabályozott településvédelmi eszközökkel 
kapcsolatos feladat- és hatáskör polgármesterre törté-
nő átruházása. A feladat- és hatáskör átruházása okán a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módo-
sítása is szükséges volt.

Felülvizsgálják Gyál Város Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiáját (ITS) és elkészí-
tik Gyál Város Városfejlesztési Programtervét 
(TVP)
A Pest Megyei Önkormányzat a 2020+ időszakra vo-
natkozóan a fenntartható városfejlesztés kategóriába 
– mint egy új forrás allokációs eszköz- sorolta Gyál vá-
rosát. A fenntartható városfejlesztés lényege, hogy az 
ebbe a kategóriába tartozó városok a Pénzügyminisz-
térium iránymutatása szerint felülvizsgált Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiájuk és a hozzákapcsolódó TOP 
Plusz Városfejlesztési Programterv alapján válnak jogo-
sulttá a hét éves európai uniós forrásoknak a lehívására 
olyan módon, hogy a két dokumentum elfogadását kö-
vetően az Irányító Hatóság együttműködési megállapo-
dást köt a hét éves keretre a várossal. Az Irányító Ható-
ság az együttműködési megállapodásokat ez év őszén 
tervezi megkötni a városokkal, annak érdekében, hogy a 
2021-2027-es források felhasználása mihamarabb meg-
történjen, ennek előfeltétele azonban az ITS felülvizsgá-
lata és a TVP elkészítése.

Elfogadták Gyál Város Szabályozási Tervének 
11. sz. módosítását
Lezárult a Gyál 2215/40, 2215/52 és a 2215/53 hrsz.-ú te-
rületek övezetének módosítására vonatkozó eljárás, így 
lehetőség nyílt ezen területek beépítési paraméterei-
nek módosítására az érintett vállalkozások kérésének 
megfelelően.

Az 4. sz. házi gyermekorvosi, és a 7. sz. fel-
nőtt háziorvosi praxisok működtetésére vo-
natkozó feladat-ellátási szerződések módosí-
tásra kerültek
Dr. Molnár Tímea, valamint Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 
a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm.rende-
let (a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bek.-ben szabályozott 
kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A Kr. 3. § (1) 
bek. c) pontja alapján a kollegiális praxisközösségben 
való részvétel feltétele a heti 20 óra rendelési időn belül 
legalább 4 óra prevenciós rendelés biztosítása is.

A jogszabályi előírás szerint módosított rendelési idő 
(Dr. Molnár Tímea):

Rendelési idő:   Prevenciós rendelés:
Hétfő 08:00 – 12:00  Kedd 17:00 – 18:00
Kedd 14:00 – 17:00  Szerda 11:00 – 12:00
Szerda 08:00 – 11:00  Csütörtök 17:00 – 18:00
Csütörtök 14:00 – 17:00  Péntek 11:00 – 12:00
Péntek 08:00 – 11:00                                
 
A jogszabályi előírás szerint módosított rendelési idő 
(Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita):

Hétfő: 8:00 – 12:00
Kedd: 15:00 – 19:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 15:00 – 19:00
Péntek: 11:00 – 15:00

Jóváhagyták a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv és a „Kertváros” Önkor-
mányzati Társulás fenntartásában lévő Kert-
város Szociális Központ, mint gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szerv közötti, a munkamegosztás és felelős-
ségvállalás rendjéről szóló megállapodást

TESTÜLETI DÖNTÉSEK JÚNIUSBAN
2021. június 24-i testületi ülésen  

az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.:

A megállapodás módosítására azért volt szükség, mert 
A Magyar Állam Kincstár az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 68/B §-a alapján szabályszerűsági 
pénzügyi ellenőrzést végzett Gyál Város Önkormányza-
ta és intézményei, valamint a „Kertváros” Önkormányza-
ti Társulás és az általa fenntartott intézmény 2020. költ-
ségvetési évét érintően. A vizsgálatról szóló jelentésben 
megállapította, hogy a munkamegosztási megállapodás 
szövegezését aktualizálni szükséges, mivel több szöveg-
részben a ”FEUVE”-re hivatkozik, mely fogalom kikerült 
a hatályos jogszabályból.

Kiválasztották az idősek otthona tovább 
tervezéséhez szükséges tervező beszer-
zéséhez beszerzési szakértőt
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
125/2020. (IX.24.) sz. határozatában kiválasztotta a Life-
Net Nonprofit Kft. idősotthon tanulmánytervéből az „A” 
verziót továbbtervezésre azzal a módosítással, hogy az 
idősotthon nem az eredeti helyszínre épül, hanem – az 
intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai 
(Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú in-
gatlanra, valamint lépéseket tett a szükséges terület elő-
készítésére. Az előkészítési folyamat következő része 
a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítte-
téséhez tervező beszerzése, amihez ajánlatok kerültek 
bekérésre a tervező beszerzési eljárások teljes körű le-
bonyolítására. A Képviselő-testület elfogadta, dr. Dóka 
Zsolt ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánla-
tában szereplő 500 000,- Ft + Áfa összegért.

Kiválasztották a felelős akkreditált köz-
beszerzőt (FAKSZ) a Víztorony és a Bar-
tók iskola parkjainak kivitelezésére
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
90/2020.(IV.25.) sz határozatában kiválasztotta a Bord 
Építész Stúdió Kft.-t a Bartók Béla Általános Iskola mel-
letti park, valamint a 91/2020.(IV.25.) sz. határozatában 
kiválasztotta a Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.-t a Víz-
torony park (továbbiakban együttesen: 2 park) tervei-
nek elkészítésére. A 2 park koncepcióterveinek elfoga-
dása után a kivitelezési tervdokumentációk elkészítése 
jelenleg folyamatban van. Az előkészítési folyamat kö-
vetkező része a kivitelezési közbeszerzést végző cég ki-
választása. A képviselő-testület elfogadta dr. Dóka Zsolt 
ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő 1 000 000,- Ft + Áfa összegért a Bartók Béla 
Általános Iskola melletti park, valamint a Víztorony park 
kivitelezői kiválasztására vonatkozó eljárás teljes körű 
lebonyolítására.

Felújításra kerül a Kolozsvári utca járda 
és kapcsolódó útszakasz

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere a 
88/2021 (IV.21.) sz. határozatával elfogadta a tárgyi 
munka elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentá-
cióját, a határozat alapján a közbeszerzés megindítás-
ra került. A közbeszerzési eljárás folyamán elfogadásra 
került az, hogy a kétoldali járdák által közbezárt útsza-
kasz jó részén szükséges a burkolat megerősítése, és 
megtámasztásának javítása. A közbeszerzés nyertese 
a VITÉP’95 Vízügyi és Építőipari Kft., bekerülési ösz-
szege tartalékkerettel növelten nettó 93 065 552,- Ft 
+ ÁFA.

Ajánlatkérés indul a közvilágítási hálózat 
fejlesztésének tervezésére.

Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Euró-
pai Uniós forrásból megvalósult a város közvilágítá-
si hálózatán a világítótestek teljeskörű modernizáció-
ja, korszerű LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő 
lámpatesteket. A pályázat eredményeképpen jelentős 
megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás költségén, 
azonban a pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fej-
lesztés eredményeképpen lámpatestek száma nem 
növekedhetett, tehát bővítésre akkor nem volt lehe-
tőség. Az idei évben lezárult a pályázat öt éves fenn-
tartási időszaka, aminek következtében a közvilágítá-
si hálózat bővítését már nem befolyásolják a pályázat 
feltételei a városban. A fentiek következtében lehető-
ség nyílt a városi közvilágítási hálózat fejlesztési lehe-
tőségeinek felülvizsgálatára, ahogy a Képviselő-testü-
let a 13/2020 (I.30) számú határozatában elfogadta, 
majd 101/2020 (VIII.05) számú határozatában módo-
sította ennek a folyamatnak az ütemezését. Az előké-
szítési folyamat következő része a szükséges enge-
délyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséhez tervező 
kiválasztása. Gyál város közvilágítási hálózatának fe-
lülvizsgálatára, bővítési lehetőségeinek tervezésére a 
következő cégektől kíván ajánlatot kérni: EL-CO TECH 
Kft., ILST-Hungary Kft., Eurovill Kft., Kontinuum-Vill 
Mérnöki Iroda Kft., Energy-Plan Kft., Vámos Mérnöki 
Kft.

Nyári felújítások veszik kezdetét az 
intézményekben

Gyál Város Önkormányzata 2021.évi költségvetésének 6. 
sz. mellékletében a Felújítások soron bruttó 8.255.000,- 
Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok 
ellátására. A javasolt munkák elvégzésének költségei a 
rendelkezésre álló, kiegészített keret erejéig, összesen 
bruttó 13.481.437,- Ft, összeget tesznek ki, az alábbiak 
szerint:

1.000.000,- Ft az Ady Endre Általános Iskola felújítására,
1.000.000,- Ft a Bartók Béla Általános Iskola felújítására,
1.000.000,- Ft a Zrínyi Miklós Általános Iskola, és annak 
SNI tagozata felújítására,
5.166.614,- Ft Tulipán Óvoda felújítására,
1.277.658,- Ft Tátika Óvoda felújítására,
1.549.705,- Ft Liliom Óvoda felújítására,
2.487.460,- Ft Bóbita Bölcsőde felújítására.

Egészség OktatásOktatás EgészségKözélet Közélet
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„ISTEN ÉLTESSEN!” 
KÖSZÖNTŐLEVÉL

Az „Isten éltessen!” köszöntőlevelet az önkormányzat a kedves 
gesztuson túl azzal a céllal vezette be, hogy tovább erősítse a 
fiatalok városhoz, lakóhelyhez való kötődését, a lokálpatrióta 
szemlélet elmélyítését. A 2018-ban bevezetett köszöntőlevelet 
a gyáli lakhellyel rendelkező fiataloknak, a 18. születésnapju-
kon kézbesítik az önkormányzat munkatársai. Amennyiben ez 
a nap munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző mun-
kanapon. Az első öt levelet személyesen Pápai Mihály polgár-
mester kézbesítette. 

A polgármester elmondta, 
hogy a városvezetés előtt álló 
egyik legfontosabb kihívás a 
fiatalok megtartása, ezért az 
önkormányzat arra törekszik, 
hogy erősítse a fiatalok he-
lyi kötődését, melynek egyik 
útja, hogy minél jobban bevon-
ja őket a helyi élet alakításába: 
„Igyekszünk egyre több olyan 
programot indítani, olyan pro-
jektben részt venni, ami párbe-
szédet nyit a fiatalok és az ön-
kormányzat között”.

A
E L E M E I

P R O G R A M

•Gyáli Babaköszöntő Program
 
 

•Gyáli Életfa Program

•Gyáli Óvodakezdési Program
 
 
•Gyáli Iskolakezdési Program
 
 
•Gyáli Középiskola Program
 
 

•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
 
 
•Gyáli Egyetemista Program
 
 
•Gyáli Szociális Tanulmányi 
  Ösztöndíj Program
 
 
•Gyáli Házasulandók Program
 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program
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Megkezdődik Gyál, Némediszőlő Újvilág 
utca felújítás tervezési eljárása

Az út folyamatos javítás ellenére leromlott jelenlegi álla-
pota szükségessé teszi a teljes vízelvezető rendszer, és a 
teljes útpálya átépítésének megtervezését, ezért a terve-
zési feladat gyakorlatilag egy komplett új út és vízelveze-
tési rendszer kialakítását foglalja magában. A Képviselő-
testület elfogadta a Tandem Mérnökiroda Kft. ajánlatát, 
és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 7 
370 000,- Ft + Áfa összegért a Gyál, Némediszőlő Újvi-
lág utca felújításának engedélyes és kivitelezési tervei-
nek elkészítésére.

Döntés született az Árpád téri játszótér 
felújításáról

Az Árpád téri játszótér állapota nagyobb felújításokat 
indokol, így a szükséges gumiburkolat letételére, illetve 
járdaépítési munkálatokra összesen bruttó 7 042 033,- 
Ft-ot biztosítottak a képviselők.

Új autót vásárol az Önkormányzat a Gyá-
li Rendőrőrs számára

Mivel az Önkormányzat kiemelt feladatának tartja a he-
lyi közbiztonságot, ezért döntés született egy új Suzuki tí-
pusú gépjármű beszerzéséről a Gyáli Rendőrőrs számára.

Megemelték a nyári napközis tábor 
költségvetését

Az idei évben a nyári napközis tábort a Gyáli Bartók 
Béla Általános iskola szervezi heti turnusokban egé-
szen augusztus 19-ig. A sok jelentkező, illetve a járvány-
ügyi szabályok miatt az iskola által nyert összegen felül 
a költségvetésbe eredetileg betervezett  2,5 millió Ft-ot 
további 3,5 millió Ft-tal egészítette ki Képviselő-testület.

Zárt ülés keretében döntöttek a képvise-
lők az idei Kiváló Gyáli Sportolói Díjban 
részesülőkről

A képviselő-testületi ülésen született határozatok meg-
tekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének mun-
karend szerinti soros ülését 2021. szeptember 30-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

•”Isten éltessen!” köszöntőlevél

Tisztelt Hölgyem/Uram!

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

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

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

Meghívó

Pápai Mihály
polgármester

Egészség OktatásOktatás Egészség
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Idén először volt rá lehetőség, hogy a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal dolgozói apparátusi értekezlet keretében ta-
lálkozzanak egymással. Megragadva a lehetőséget, ki-
osztásra kerültek azok az elismerések, amelyeket már 
több éve hagyományosan azok a hivatali dolgozók ve-
hetnek át a polgármestertől, akik 10, 15, 20, 25, vagy 30 
éve teljesítenek szolgálatot az intézményben.

Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy a mai világ-
ban, amikor az emberek többsége gyakran váltogat-
ja a munkahelyét, rendkívül ritka, hogy valaki akár több 
tízéven át egy munkahelyen dolgozik, az pedig, hogy a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban ilyen sokan hűek a mun-
kahelyükhöz, egy nagyon pozitív visszajelzés az intéz-
mény felé, hiszen azt jelenti, hogy az itt dolgozók öröm-
mel dolgoznak itt, mert megbecsülik őket.

Az eseményen a polgármester külön köszöntötte Rozgonyi 
Erik címzetes főjegyzőt, hiszen idén ő is 10 éve végzi szol-
gálatát a hivatal vezetőjeként, munkájával pedig nem csak 
a polgármester elégedett, de kollégái is szívükbe zárták ez 
idő alatt, emberséges és segítőkész természete miatt.

10 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda 
kitüntetésben részesült:
• Szentai Zsuzsanna
• Rozgonyi Erik

15 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda ki-
tüntetésben részesült:
• Bedzsó Piroska

20 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda 
kitüntetésben részesült:
• Diera Éva
• Szabó Józsefné
• Lovasné Papp Mónika

30 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda 
kitüntetésben részesült:
• Lászlóné Orosz Krisztina
• Liberné Dandé Erzsébet
 
A hivatal apparátusa nevében Rozgonyi Erik adott át egy 
dísztárgyat Pápai Mihálynak, amellyel „Polgármesterré 
választásának 10. évfordulójára, az ezen időszak alatt fá-
radhatatlan lelkesedéssel végzett városvezetői munkájá-
ért, a város polgárai, valamint a Hivatal dolgozói érdeké-
ben tett erőfeszítéseiért” mondott köszönetet a hivatal 
dolgozói nevében is.

Az eseményen került sor az „Év köztisztviselője” cím 
adományozására is. A Gyáli Polgármesteri Hivatal-
ban minden évben jutalmazzák a kiemelkedő munkát 
végző, hosszú ideje a városban, a városért dolgozó 
köztisztviselőket. Idén a megtisztelő címet Bedzsó 
Piroska érdemelte ki, aki 2006 óta a hivatal munka-
társa. Az elismerést Pápai Mihálytól és Rozgonyi Erik-
től vehette át.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Átadták az „Év köztisztviselője” címet
Az MTK U19-es csapatával idén bajnokságot nyerő, 16 
éves, U17-es válogatott Kovács Patrik az osztrák Red 
Bull Salzburgban folytatja a pályafutását – adta hírül a 
Nemzeti Sport Online. A hírt az MTK is megerősítette. Az 
osztrákok mintegy 200 millió forintnak megfelelő össze-
get fizetnek érte.

A gyáli fiatalember labdarúgó pályafutását a Gyáli Lurkó 
SE csapatában kezdte 4,5 éves korában, majd 2011-ben 
a Gloriett SE-hez igazolt. 2015-től a Ferencváros játéko-
sa volt, ahonnan tavaly nyáron igazolt az MTK-hoz, a kék-
fehéreknél a 2020–2021-es idényben három korosztály-
ban, az U16-os, az U17-es és az U19-es bajnokságban is 
pályára lépett. Utóbbi együttessel bajnok lett. A 16 éves, 
U17-es válogatott balhátvéd már edzett is az MTK első 
csapatával, de pályára még nem lépett az első csapat-
ban, és már nem is fog, mert kivásárolja őt profi szerző-
déséből az osztrák Red Bull Salzburg.

A Nemzeti Sport Online értesülései szerint mintegy 200 
millió forintnak megfelelő összeget fizetnek érte, így a 
következő idényt már az osztrák klub kötelekében kezd-
heti meg.

Az MTK nem sokkal a hír megjelenése után a hivatalos hon-
lapján erősítette meg, hogy Kovács a Red Bullhoz szerződik.

„Tavaly nyáron nagy tervekkel érkeztem az MTK-hoz, az 
azóta eltelt időszakban rengeteget kaptam a klubtól. Ké-
szülhettem a felnőttcsapattal és óriási élmény volt meg-
nyerni az U19-es bajnokságot is. Bár hosszú távú szerző-
dést kötöttünk a klubbal, de kaptam az élettől egy olyan 

lehetőséget, amit nem szerettem volna visszautasítani. 
Hálás vagyok a klub vezetőinek, amiért lehetővé tették 
számomra, hogy kövessem az álmaimat” – nyilatkozta az 
MTK hivatalos honlapjának Kovács Patrik.

Kovács Patrik mellett jelenleg öt magyar játékos tartozik 
a korábban Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klub 
kötelékébe: Bukta Csaba, Major Sámuel, Berki Marcell, 
Janó Zétény és Tóth Balázs.

Kovács Patrik 2020-ban az augusztus 20-ai városi ün-
nepségen Kiváló Gyáli Sportolói Díjat vehetett át.

Forrás: nemzetisport.hu
Fotó: www.redbullsalzburg.at

Kovács Patrik a Gyáli Lurkó SE-től  
az osztrák Red Bull Salzburgig

Egészség OktatásOktatás Egészség
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz tüdőszűrés 
Gyálon, 2021. augusztus 2. és 2021. augusztus 17. kö-
zött. Ebben az időszakban minden munkanap reggel 8 
és este 18 óra között várják a lakosokat. A tüdőszűrésen 
részvételhez nem szükséges gyáli lakhely. A tüdőszűrés 
korábban nagyon fontos volt a TBC elleni harcban, ami-
óta azonban a betegséget sikerült hazánkban visszaszo-
rítani, már nem kötelező általánosan. Ettől függetlenül 
önkéntes alapon is nagyon fontos lehet a részvétel, 
hiszen nemcsak a TBC, hanem más súlyos betegség 
felfedezésében is segítséget nyújthat. A TBC egy sú-
lyosan fertőző betegség, mely a 20. század elején még 
itthon is az egyik legfőbb haláloknak számított. A be-
tegség elleni küzdelemben a védőoltás mellett az egyik 
legfontosabb lépés a tüdőszűrés rendszerének és a tü-
dőgondozói hálózatnak a kiépítése volt. A tüdőszűrés 
éppen ezért sokáig itthon is kötelező volt évente megha-
tározott életkor felett, ma azonban már általánosan nem 
kötelező, hanem önkéntes alapú. Ennek fő oka, hogy a 
TBC már csak kevés esetben jár halálos következmény-
nyel és nem jelenik meg tömegesen, hanem inkább csak 
kisebb, általában elszigetelt csoportokban, illetve a tár-
sadalom perifériáján élők körében fordul elő.

A szokásos éves tüdőszűrés 2021. augusztus 2-től au-
gusztus 17-ig lesz a volt Rákóczi utcai iskolában (Gyál, 
Rákóczi Ferenc utca 44-46.), melynek bejárata a Károlyi 
Mihály utca felől van.

A vizsgálat ideje:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 18.00

Szerda: 08.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00

Péntek: 08.00 – 18.00

A járványügyi korlátozó intézkedések enyhítésétől 
függetlenül kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a 
szűrésen, hogy szíveskedjen szájat és orrot egyaránt 
eltakaró maszkot viseli, az érkezéskor kézfertőtlení-
tést végezni, valamint legalább 1,5 m távolságot tar-

A koronavírus-járvány harmadik hullámának lecsengé-
sére és Magyarország lakossága átoltottságának emel-
kedésére figyelemmel számos járványügyi intézkedés 
enyhítésre, ill. megszüntetésre került. Ennek keretén be-
lül egyes ellátások igénybevételi rendje is megváltozott. 
E sorok írásakor van lehetőség előzetes bejelentke-
zés nélkül is egyes ellátásokat (pl. háziorvosi ellátás) 
igénybe venni. Ettől függetlenül a koronavírus-jár-
vány a kedvező adatok ellenére sem szűnt meg, így 
mindannyiunk egészségének védelme érdekében kér-
jük a járványügyi intézkedések betartását, az ellátá-
sok fegyelmezett igénybevételét és a még nem oltot-
takat a koronavírus elleni védőoltás felvételére.

Járványügyi intézkedések

Járványügyi intézkedésként a Városi Egészségügyi 
Központ teljes területén – ideértve a Védőnői Szolgá-
latot és az Ügyeletet is – továbbra is kötelező az orrot 
és szájat egyaránt eltakaró maszk viselése, az épület-
be lépéskor a kézfertőtlenítés, valamint legalább 1,5 
m távolságtartás. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
az épületbe sok, valamilyen betegségben szenvedő em-
ber érkezik, így egyrészt fokozott a fertőzés kockázata, 
másrészt a legyengült immunstátuszú betegek számára 
egy fertőződés az átlagosat lényegesen meghaladó ve-
szélyt is jelenthet. Az épületbe esetlegesen maszk nélkül 
érkezők számára munkatársaink térítésmentesen bizto-
sítanak védőmaszkot. 

tani másoktól. Annak ellenére, hogy számos helyszínen 
az előbbiekhez képest szabadabban is lehet tartózkod-
ni, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egészségügyi 
intézményben, betegellátás, szűrés vagy más hasonló 
tevékenység esetén továbbra is indokolt a fokozott fi-
gyelem. Gyálon a Városi Egészségügyi Központban to-
vábbra is szükséges a járványügyi előírások betartása, 
valamint különösen az orrot és szájat egyaránt eltaka-
ró maszk viselése, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás.

A tavalyi szűréshez hasonlóan, a helyszín adottságaira is 
figyelemmel, kevesebb ember tartózkodhat egyszerre a 
vizsgáló helyiségben. A felületek fertőtlenítését az asz-
szisztensek végzik a szűrés folyamán rendszeresen.

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcím-
kártya és TAJ számot tartalmazó igazolvány (hatósá-
gi bizonyítvány, európai egészségbiztosítási kártya) 
szükséges, valamint – ha van – az előző évben kapott 
tüdőszűrő igazolást szíveskedjenek magukkal vinni a 
tüdőszűrésre.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizs-
gálat. A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve – életkortól 
függetlenül – munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 
a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson és 
az Egészségügyi Központban (Információs pultnál) kap-
ható csekk, befizetése postán történik a vizsgálat előtt. 
Kérjük a díjfizetési kötelezettséggel érintett kedves Páci-
enseinket, hogy a csekket a vizsgálat előtt befizetni és a 
befizetést igazoló feladóvevényt a vizsgálatra magukkal 
hozni szíveskedjenek.

A 14-18 év közötti kiskorúak szűrése ingyenes, de be-
utaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges a 
vizsgálat elvégzéséhez (nyilatkozat az Egészségügyi 
Központ információs pultjánál elérhető). A törvény által 
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál (szak-
iskolai szakmai alkalmassági vizsgálat, nappali tagozatos 
felsőoktatási hallgatók, stb.) a vizsgálat ingyenes.

Amennyiben a leletre szüksége van, saját névre kitöl-
tött és felbélyegzett válaszborítékot is szíveskedjenek 
a vizsgálatra magukkal hozni. A lelet postai kiküldése a 
vizsgálatot követően kb. 3 hét múlva várható. Természe-
tesen, akinek a lelete pozitív, ill. kóros elváltozást állapí-
tanak meg, haladéktalanul értesíttetik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy panasz nélkül is lehet 
beteg! A vizsgálat lehetővé teszi TBC illetve egyes más 
betegségek felismerését. A betegségek korábbi felisme-
rése a gyógyulás szempontjából nagyon fontos lehet!

Ellátások igénybevétele, bejelentkezés

Az ellátások igénybevételét és az orvosok, assziszten-
sek munkáját jelentősen megkönnyíti, ha azok tervez-
hetőek. Éppen ezért kérjük és javasoljuk, hogy az elő-
zetesen tervezhető ellátási események, orvos-beteg 
találkozások előtt szíveskedjenek előzetesen időpon-
tot egyeztetni, mellyel nemcsak a várakozási idő (és a 
járvánnyal érintett időszakban az épületben tartózkodás 
ideje) csökkenhet, hanem arra is lehetőség nyílik, hogy 
a legalkalmasabb módon és időben kerüljön sor az ellá-
tásra, gyógyszerek felírására, stb. Ettől függetlenül akut 
esetben lehetőség van rendelési időben előzetes idő-
pont egyeztetés, bejelentkezés nélkül ellátásra érkez-
ni, azonban kérjük, hogy erre csak valóban egészség-
ügyileg indokolt esetben kerüljön sor. 

Oltások felvétele

Noha a járványügyi adatok a világ számos országában 
kedvezőbbek a korábbiaknál, még mindig sokan bete-
gednek meg és egyre újabb mutációk is kialakulnak. Ezek 
a korábbiakhoz képest eltérő fertőzőképességűek, más 
lehet a betegség súlyossága, és az oltások is lehet, hogy 
más arányban tudják biztosítani a védettséget. A nyárral 
járó utazások, a járványügyi intézkedések liberalizálása 
megnövelhetik a mutációval érintett vírusok terjedését. 
E sorok írásakor Magyarországon kb. 5,5 millió beoltott 
ember van, amely a teljes lakosság kb. 56%-a. Ez még 
nem éri el a járványügyi szakemberek által a közösségi 
immunitáshoz szükséges mértéket, amely ráadásul több 
tényezőtől (pl. az adott vírus fertőzőképessége) is függ. 
A vírus terjedése, a fertőződés, a súlyos következmé-
nyek kialakulásának kockázata az oltások felvételével, 
a higiéniás szabályok és járványügyi intézkedések be-
tartásával, felelősségteljes életmóddal mérsékelhető.  
Ma már gyorsan fel lehet venni az oltást, mellyel a beol-
tott nemcsak saját egészségét, hanem a közösségét is 
védi. Egy esetlegesen nehezebb járványügyi időszakban 
ez a védelem sokat jelenthet, melyre – többek között a 
védettség kialakulásához szükséges idő miatt – érdemes 
előzetesen felkészülni, az oltásokat (két oltásból álló ol-
tási sorozatnál mindkét oltást) időben felvenni. 

Az oltásokra regisztrálni a koronavirus.gov.hu honlapon, va-
lamint az EESZT lakossági portálon (www.eeszt.gov.hu/hu/
web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas) keresztül is lehet.

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője

Tüdőszűrés augusztusban Gyálon Egészségügyi ellátás a Városi 
Egészségügyi Központban

Egészség OktatásOktatás Egészség Közélet Testület
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Makt Ali

Makt Ali nyolc évig volt 
a Gyáli Ady Endre Ál-
talános Iskola tanuló-
ja. Gondoskodó, szerető 
családban él, melyben 
két kultúra harmoni-
kusan ötvöződik. Szü-
lei számára érték a tu-
dás, amit közvetítenek 
is gyermekeik felé. Fel-
nőtt, már egyetemet 
végzett testvérei is kö-

vetendő mintát adnak számára. Ali okos, céltuda-
tos, kötelességtudó, motivált diák. Órákon aktív, 
tájékozott volt, szívesen elmondta véleményét, ud-
variasan meghallgatott másokat. Minden szorgal-
mi és plusz feladatra rámozdult, minél jobb telje-
sítményre törekedett. Nem kifejezetten versengő 
típus, ugyanakkor a hétköznapokban megbízható-
an, egyenletesen jól teljesített. Bizonyítványa min-
dig jeles körüli volt. Társaival barátságos, jó vi-
szonyt ápol, osztálya elismert, megbecsült tagja. 
Tanáraival tisztelettudó, kedves, nyílt egyéniség. 
Mindvégig kitartóan tanult, törekedett a jó ered-
mények elérésére, amiben szülei támogatták, se-
gítették. Két éve céltudatosan készült a felvételi 
megmérettetésre, aminek meg is lett a szép ered-
ménye. Felvételt nyert a budapesti Madách Imre 
Gimnáziumba, ami a középiskolák rangsorában a 
tíz legjobb között van. Ezúton is boldog, eredmé-
nyes gimnazista éveket kívánunk. 

Batki Mira Vanda

A 12 eszetndős Mira, 
szintén a Gyáli Ady 
Endre Általános Iskolá-
ba járt. Az idei év leg-
nagyobb sikere az volt 
számára, hogy felvették 
az ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorló Általános Is-
kola és Gyakorló Gim-
názium 6+1 osztályos 
képzésére. Ahhoz, hogy 
bekerülhessen, rengete-
get kellett tanulnia. Járt 
speciális felvételi előké-
szítőre és otthon is sokat gyakorolt. A matemati-
ka ugyan a kedvenc tantárgya, és ha felnő is ezzel, 
vagy fizikával szeretne foglalkozni, de azért sokat 
kellett azon dolgoznia, hogy minél gyorsabban el-
készüljön a feladatokkal. Ehhez édesanyja régi fel-
adatlapokat töltött le az internetről, és stopper-
rel mérte, mennyi idő alatt végez, így amikor végül 
odakerült, már körülbelül tudta, mire, mennyi ide-
je lesz. A szóbelire pedig úgy készült, hogy elő-
ször a szülei kérdezgették a vizsgakérdéseket, de 
később a szomszédok is besegítettek, azért, hogy 
szokja, milyen érzés, ha idegenek faggatják. Az an-
gol nyelv nagyon közel áll hozzá, mert kicsi korá-
ban négy évet töltött a családjával Skóciában, de 
a nyelvtanulást azóta is nagyon élvezi. Az általá-
nos iskolában németet tanult, és a gimnáziumban 
később felveheti még a spanyolt vagy az oroszt is 
emellé.
A szabadideje nagy részét azonban a sport teszi ki. 
Három éve jár kosarazni, jelenleg heti négy edzése 
van iskola után. A Törekvés SE lány kosár egyesüle-
tének a tagja, és nagyon szereti a csapatot. Estén-
ként pedig lefekvés előtt mindig olvas egy keveset. 
Kedvence az Időfutár sorozat, ami egyszerre ját-
szódik a múltban, a jelenben és a jövőben.

Simon Ádám  

Ádám a Gyáli Bartók 
Béla Általános Iskola 
8.b osztályos tanulója, 
osztályközössége sta-
bil, irányító tagja volt. 
Osztálytársai és tanárai 
szerint udvarias, okos, 
érzékeny, intelligens, 
segítőkész, illedelmes, 

vicces, jófej gyerek. Mindig lehetett rá számíta-
ni, amit elvállalt azt maximálisan el is végezte. Az 
osztály szemléletének, arculatának kialakulásában 
meghatározó szerepe volt. Osztálytársaival meg-
értő, de szükség esetén nemtetszését is kinyilvání-
totta természetesen úgy, hogy az ne legyen bántó.
Az iskolai műsorok, ünnepségek rendszeres sze-
replője volt, kivételes előadóképessége miatt em-
lékezetesek szavalatai, beszédei, szereplései. 
Tanulmányi munkája kiemelkedő.
Nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítványt ért el.
Tudása, tájékozottsága nem csak az általános is-
kolai tananyagra terjed ki, hanem a beszélgetések-
ben, kirándulásokon, televízióban látott, hallott, 
könyvekben olvasott  információkat is megjegyzi, 
összekapcsolja és felhasználja szükség esetén.
Mindenről van határozott, reális véleménye, amit 
érvekkel alá tud támasztani, és intelligensen el is 
tud mondani. 
Az övé lett az évfolyamon a legjobb központi írás-
beli eredmény.
Kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájának 
elismeréseként a Bartók Alapítványi Díjat vehette 
át a ballagáson.
Kitűnő tanulmányi munkája és magas pontszámú 
Központi írásbeli eredménye miatt felvételt nyert a 
Leöwei Klára Gimnázium angol tagozatára.

Somogyi Szabolcs

A Gyáli Bartók Béla Álta-
lános Iskola 8.b osztályos 
tanulója volt. Osztályá-
nak meghatározó tagja, 
stabil pont, akire mindig 
lehetett számítani. 
Mindenkivel jóban volt, 
halk, de határozott, el-
fogadó, jól alkalmazko-
dik, ezért is szerették 
osztály- és iskolatársai.
Jó képességű, szorgal-
mas tanuló, ha kell ki-
emelkedő teljesítmény-

re képes. Órákon aktív, pontosan és fegyelmezetten 
dolgozott, tanáraival mindig tisztelettudó volt.
Tájékozott, intelligens, a megszerzett tudását, is-
mereteit jól tudja alkalmazni.
Tehetsége több területen is megnyilvánul, szíve-
sen és sikerrel szerepelt iskolai és városi ünne-
pi műsorokban, versenyeken. Tanulmányi munká-
ja kiemelkedő. 
8 éven keresztül kitűnő bizonyítványt vehetett át!
Kiemelkedő munkájának elismeréséül 2021 decem-
berében Gyál Város Közművelődési díját kapta.
Tanulmányait az Ócsai Bolyai János Gimnázium-
ban folytatja.

Kaizer Botond

Botond a Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Isko-
la 8.b osztályának ak-
tív, szorgalmas tanuló-
ja volt. Segítőkész, akire 
számíthatnak társai és 
tanárai. 
Tanáraival szemben 
tisztelettudó, udvari-
as. Magatartása, szor-
galma követendő pél-
da lehet minden tanuló 
számára. Osztálytársai 
szeretik, példaként te-
kintenek rá.
Az iskola kulturális- és sportéletéből egyaránt ki-
vette a részét: szerepelt szinte minden iskolai 
rendezvényen.
Iskolai, városi és diákolimpiai versenyek rendszeres 
résztvevője volt. 
Iskoláját és Gyál városát többször képviselte a 
Nagy vagy! televíziós vetélkedőn, ahol a kiemelke-
dő eredményekben oroszlánrészt vállalt. 
A Gyáli Kézilabda Klub tehetséges, kiemelkedő 
sportolója már a klub megalakulása óta.
Az iskola diákönkormányzatának oszlopos tagja, 
az utóbbi évben vezetője volt.
Tanulmányi, sport eredményei és magatartása pél-
daként szolgálhat az iskola tanulói előtt.

Bánya Kincső

Kincső a Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Isko-
la szorgalmas, igyekvő 
tanulója volt.  Rendíthe-
tetlenül kitartó a céljai 
elérésében. Viselkedése 
és magatartása példa-
mutató társainak is.
Több ízben részt vett is-
kolai műsorokban és is-
kolai rendezvényeken, 
vetélkedőkön.
Tanulmányi verse-
nyeken is képviselte 
iskoláját.

Tanáraival tisztelettudó és mindig lehet rá számíta-
ni a közösségi munkában is.
Tanulmányi eredményeivel az osztály egyik leg-
jobb tanulója volt.

Gratulálunk a jó eredményekhez, és sok sikert kívá-
nunk a további tanulmányokhoz!

A tanév végén gyakran teszik fel a bűvös 
kérdést a diákoknak: 

- Milyen lett a bizonyítvány? 

Van, aki büszkén újságolja az osztályza-
tait, van, aki nem szívesen beszél erről a 
témáról.
Cikkünkben azokat a végzős tanulókat 
szeretnénk bemutatni röviden, akik a há-
rom gyáli általános iskolában kimagasló-
an jó eredménnyel zárták tanulmányaikat 
így szeptembertől az ország legnívósabb 
középiskoláiban tanulnak tovább.

Milyen lett a bizonyítvány?

EgészségOktatás EgészségKözérdekű Közélet Közélet Oktatás
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A Gyáli Kertbarát Kör a 2021. évi programjában meghirdette a lakosság és a tagság részére  
a legszebb előkert, díszkert, konyhakert, és utcarészlet versenyét.

A program célja:
-a kiskertek intenzív hasznosítására ösztönzés, az esztétikai nevelés, az általános rend és tisztaság biztosítása;

-ösztönözni a lakosokat, hogy kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított legyen a 
zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete;

–rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén permetezési napló vezetése;
–többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások és a komposztálás;                                                                                                                      

–díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni;
–az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni, és a 2-4 házból álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne 

a meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos!
A SZÉP KERTEK rendszere fontos szerepet tölt be városunk kertkultúrájának fejlesztésében,  

az ízléses, szép kiskertek számának gyarapodását segíti elő.

Jelentkezés: 2021. április 15 - augusztus 15-ig folyamatosan 6 db 10x15 cm fényképpel.  
Saját képnél nincs nevezési díj, ha a kertbarát kör végzi a fényképezést a nevezési díj 500-Ft.  

Kategóriánként az első három nyertest tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk.  
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 2-án 13.00-órakor,  

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
Bővebb felvilágosítás: a gyalikertbarat@gmail.com e-mail címen, a www.gyalikertbarat.hu honlapon, valamint a 

06-30/859-2662 telefonszámon. Király László elnök

Édenkert Magyarország, építsük együtt!

Személyes ügyfélszolgálatot biztosít az 
NHKV Zrt. a gyáli postán

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 2021. májusától jelentő-
sen bővítette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatban elérhető ügyfélszolgálati irodák körét, így 
a lakosság számára közvetlenül elérhető ügyfélpontot 
nyitott Gyálon is.

Az NHKV Zrt. a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel, a Magyar 
Posta Zrt.-vel, valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel 
közösen végzi az egyes ügyfélszolgálati, számlázási, va-
lamint a díjhátralékok beszedésével kapcsolatos felada-
tokat. A személyesen elérhető ügyfélpontokat az NHKV 
Zrt.-vel közösen a Magyar Posta Zrt. és az MVM Ügy-
félkapcsolati Kft. biztosítja az ügyfeleknek összesen 178 
településen.

Az új ügyfélpontokon az NHKV Zrt. megbízásából elsősor-
ban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, 
pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcso-
latos ügyek intézésére van mód. Természetesen a hulla-
dékszállítással (például többlethulladék elszállítása, eseti 
lomtalanítás, edényzet cseréje mozgatása stb.), az adatvál-
tozással (szerződéskötéssel, -módosítással, -megszünte-
téssel), illetve az egyéb technikai jellegű kérdésekkel kap-
csolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, 
a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.

A gyáli ügyfélszolgálat címe  
és nyitvatartása munkanapokon:

Gyál posta, Ady Endre utca 1-3.
Hétfő: 12:00-18:00, Szerda: 08:00-14:00

Fontos: csak az NHKV személyes elérhetősége bővült, 
a feladatok megosztása az NHKV és a helyi szolgáltatók 
ügyfélszolgálata között nem változik.

NHKV Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati pont
Gyáli Posta

hétfő 12:00-18:00, szerda 8:00-14:00
Intézhető ügyek: számlázás, számlafizetés, díjhátralék 

behajtásával kapcsolatos ügyek

GYTH megbízásában dolgozó FCC ügyfélszolgálata
FCC telephely

hétfő 8:00-20:00

Arany János Közösségi Ház
kedd 9:00-11:00

Intézhető ügyek: szállítással kacsolatos ügyek, lomtala-
nítás, adatváltozással, szerződés módosítása vagy meg-

szüntetése, zsákok többlet kommunális hulladékhoz, 
zöldhulladékhoz.

Tempus Iskola - több mint oktatás
A Tempus Iskolarendszer a 16. élet-
évüket betöltött tanulók számá-
ra biztosít esti munkarend szerin-
ti, valamint távoktatás formájában 
működő oktatást. Az esti gimnázi-
um diákjainak csupán heti két ta-
nítási nap kell bejárniuk órákra, a 
távoktatásos diákoknak pedig fél-
évente csupán 1-2 alkalommal kell 
megjelenniük konzultáción.

Az intézmény szlogenje: ISKOLA 
SZÍVVEL-LÉLEKKEL és valameny-
nyi munkatárs valóban ennek szel-
lemében végzi munkáját. Egysze-
rűen. Érdekesen. Emberségesen. 
Ezen három alapgondolat vezeti a 
Tempus oktatás folyamatát. Seres 
Istvánné igazgatónő állítja: „…a felnőttek esti ok-
tatása mind pedagógiailag, mind emberileg gyö-
keresen más hozzáállást követel meg a pedagógu-
soktól, mint a normál nappali tanítás, ám sajnos ezt 
sok hasonló profillal rendelkező intézmény nem ve-
szi komolyan. Ezért is ügyel erre a Tempus iskola ki-
emelt figyelemmel…”

Jelenleg a fővárosban kettő (Józsefváros és 
Rákosmente), Pest megyében pedig három te-
lephelyen (Üllő, Ócsa, Szentendre) folytatnak esti 
gimnáziumi oktatást, a távoktatás pedig mind a 
8 évfolyamon folyik. A fent leírt oktatási formák-
ban jelenleg mindösszesen mintegy 500 diák vesz 
részt, a diákok oktatását 40 tanár végzi. Az isko-
larendszer két fontos intézménye az ócsai, amely 
a Halászy Károly Általános Iskolában, és az üllői, 
amely az Árpád Fejedelem Általános Iskola épüle-
tében üzemel.

Az oktatás a Tempusnál a diákok részére tel-
jes mértékben díjmentes (a távoktatást leszámít-
va) továbbá sem az érettségi vizsgáért, sem pe-
dig a regisztrációért nem szednek külön pénzt (a 
legtöbb hasonló intézménynél egy átlagos végzős 
diák éves költségtérítése mintegy 50-60.000 Ft)

A Tempus iskolát egy maroknyi lelkes csapat üze-
melteti, a gazdasági ügyeket az oktatásszervezést, 
a jogi ügyek előkészítését, a logisztikai tervezést és 
kivitelezést, a teljes marketing tevékenységet va-
lamint az informatikai rendszert 5 személy rendkí-
vül összehangolt munkája működteti. Természete-
sen ehhez elengedhetetlen, hogy a menedzsment 
valamennyi tagja évtizedes tapasztalattal rendel-
kezzen a felnőttoktatás, valamint az iskolaszerve-
zés terén.

Az iskolarendszer nagyon fiatal, szeptemberben 
kezdte meg működését, ám már most rendkívül 
népszerű mind a diákok és szimpatizánsok, mind a 
pedagógusaik körében, köszönhetően emberközeli 
szellemiségének, meglepő ötleteinek, a munkatár-
sak határtalan kreativitásának, elhivatottságának, 
valamint a mindezt támogató komoly marketingte-
vékenységnek. Facebook oldaluk (www.facebook.
com/Tempus.Suli) rövid idő alatt komoly ismert-
ségre tett szert, rendszeresen látogatják az érdek-
lődők határokon belül és kívül.

Karácsonyi és gyermeknapi adománygyűjtés, ma-
gyar kultúra napja alkalmából szervezett könyvsza-
vazás és ajándéksorsolás, nőnapi „Hölgyek hete”, 
online pszichológiai konzultáció és segítségnyújtás 
a diákok számára…hogy csak néhány szokatlan, de 
rendkívül népszerű programot említsünk a Tempus 
palettájáról. Most tavasszal indítandó, forradalmi-
an új programjuk pedig mind a diákok, mind a pe-
dagógusok számára személyre szabott, speciális 
kedvezmények igénybevételét teszi lehetővé kul-
turális, egészségügyi és rekreációs területen.

Felkészítés. Támogatás. Odafigyelés. Gondosko-
dás. Közösségépítés. Ezen fogalmak láthatóak 
brosúrájukon, ezzel is kiemelve, igyekeznek új al-
ternatívát kínálni a felnőttoktatás megszokott és 
elterjedt, kissé szürke gondolatiságához képest.

A munkatársak állítják, több évtizednyi felnőttok-
tatási tapasztalattal rendelkezve tudják, hogy mi-
ről kell szóljon az esti oktatás - és azt is, hogy mi-
ről nem. Hiszik, népszerűségük nem azon alapszik, 
hogy jól ismerik a tananyagot (ez alap), hanem 
azon, hogy jól ismerik a diákot. És szerintük ez a 
legfontosabb.

Egészség OktatásOktatás Egészség
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Júniusi szentmisék rendje: 

szombaton 18.00, vasárnap 9.30. 

Július elejétől augusztus huszadikáig 
nyári miserend lesz: 

szombaton 18.00 órakor Felsőpakonyon, 
vasárnap 9.30-kor Gyálon lesz szentmise. 

Augusztus 20., Szent István király, templomunk védőszentje 
és az államalapítás ünnepe - 10.00 órakor lesz szentmise. 

Augusztus 21-én, szombaton 18.00 órakor, 
22-én,  vasárnap 9.30-kor lesz szentmise.  

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

„Ki az ember, aki élni vágyik, és szeretne 
jó napokat látni?” - teszi fel a kérdést a 
33. zsoltár szerzője. Ki ne lenne? Jut rög-
tön az eszünkbe. 

De tényleg, van olyan ember, aki ne szeretne élni? 
Aki nem vágyna a fogyatkozás nélküli boldog élet-
re? Ember és ember között valószínűleg nem ab-
ban van különbség, hogy az egyik szeretne boldog 
lenni, a másik pedig nem, hanem abban, hogy mit 
gondolnak arról: hogy kell azt csinálni? Ez pedig 
nem lényegtelen kérdés, hiszen az a sok millió bol-
dogtalan, megtört életű ember, akivel nem nehéz 
találkoznunk, ha körülnézünk, mind úgy indultak 
neki az életnek, hogy kimondva vagy kimondatla-
nul a boldogságot keresték.

Azokat, akik akarnak és szeretnek élni, a zsoltá-
ros Isten igaz félelmére, az odahallgatásra, az igaz 
élet cselekedeteire és a békesség keresésére hívja.  
Az ilyeneknek folyamatosan tovább kell keresniük, 
akkor is, ha már eljutottak valameddig. A boldog-
ság nem azonos semmilyen földi dolog, személy, 
kapcsolat birtoklásával.

A kereszténység egyik alapállítása - hogy ugyanis 
a lélek tökéletes boldogsága az örök életben ada-

tik meg - azt is jelenti, hogy földi életünkben soha 
nem elégedhetünk meg azzal, amit már elértünk, 
mindig tovább kell haladnunk és keresnünk. Má-
sik megfigyelésünk az, hogy hajlamosak vagyunk 
sok mindenről azt gondolni, hogy annak elérése, 
annak birtoklása kielégíti végtelen boldogságvá-
gyunkat. Jobban tesszük azonban, ha nem dő-
lünk be ennek az illúziónak. „A gazdagok nyomo-
rognak és éheznek, de akik az Urat keresik nem 
szűkölködnek.”

Egyik vasárnapi könyörgésünkben azt kérjük Isten-
től, hogy megkaphassuk azt a szeretetet, mellyel 
Őt mindenben és mindennél jobban szerethetjük. 
Nem természetes dolog, hanem Istentől való aján-
dék az, ha Istent minden élethelyzetben fel tud-
juk fedezni, miáltal a helyükön kezelhetjük életünk 
küzdelmeit és értékeit. Ha Istent kitartóan keres-
sük, az idővel gyümölcsöt terem majd, és lassan-
ként felfedezzük az Úr édességét.

Míg a gyakorlatlan lélek hamar elvész a világ to-
lakodó szépségeinek és örömeinek élvezetében, 
az Úr édességének megtapasztalása sokat lendít-
het elkötelezettségünkön. Igaz ugyan, hogy en-
nek az örömnek a megtapasztalása nem közvetlen 
célja a lelki életnek, sőt, az Isten felé vezető úton 
mindannyian átélünk lelkileg sivatagos időszako-
kat is, olyan erőforrást jelent, ami továbbhaladás-
ra késztet.

Isten jelenlétének örömében előre ízlelhetjük az 
élet teljességét, az örök boldogságot. Hogy le-
gyen erőnk ahhoz a sok küzdelemhez, ami még 
ránk vár.

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Aki élni vágyik

Közérdekű Fejlesztés Testület KözbiztonságKözélet Vallás TestületFejlesztésKözélet Sport Anyakönyv

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júniusban 
8 haláleset és 23 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

06.04.:

- Becze Dávid és Galasz Evelin Viktória (Becze Evelin Viktória)

- Gábor Mihály és Baranyi Fiametta (Gáborné Baranyi Fiametta)

06.05.:

- Mezei István és Csató Mercédesz (Mezei Mercédesz)

- Kun Zoltán és Kalán Anna (Kun Zoltánné)

- Kelemen Imre és Farkas Alexandra (Kelemen Alexandra)

- Donka Sándor és Kollárik Mariann (Donka-Kollárik Mariann)

06.12.:

- Radics Sándor és Erdei Adrienn

- Kóródi Márton és Fancsali Liza Boglárka (Kóródi Liza Boglárka)

- Tóth István és Baráth Ilona (Tóth István)

06.18.:

- Karacs Tamás és Györki Cintia (Karacsné Györki Cintia)

- Kucsera Krisztián és Tóth Evelin Piroska (Kucsera Evelin Piroska)

06.19.:

- Szabó Ferenc és Pénzes Szabina (Szabó-Pénzes Szabina)

- Szeifer József és Balogh Adrienn (Szeifer-Balogh Adrienn)

- Lázár Ákos Gyula és Héjja Vivien-Alexa (Lázár Vivien-Alexa)

- Balogh Gábor és Kajanová Nikolett (Balogh Nikolett)

06.26.:

- Németh Róbert és Petri Vivien (Németh-Petri Vivien)

- Oláh János és Jakab Szilvia Nikolett (Oláhné Jakab Szilvia Nikolett)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 22 550 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Egészség OktatásOktatás Egészség ÉletProgram
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Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó 
építőanyagok értékesítése 
és szállítása, akár 1m3-től!

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)

-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,

0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)

-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

06.01.
Járőreink balesethez vonultak a Gyál felső vasúti 
megállóhelyhez, ahol egy gépkocsi a Kőrösi úton 
található fénysorompónak ütközött. Az ittasnak 
tűnő elkövető a helyszínről távozni próbált, ezért 
polgárőreink rendőri segítséget kértek a helyszín-
re és az elkövetőt visszatartották. A baleset olyan 
erejű volt, hogy a fénysorompót a gépkocsi kidön-
tötte, így a biztosító berendezés órákon át nem 
üzemelt.

06.02.

Személyi sérüléses baleset történt a Kőrösi út és 
a Bem József utca kereszteződésében. Kiérke-
ző járőreink egy felsőpakonyi polgárőr kollégá-
val együtt a helyszín biztosításában, a közút zá-
rásában nyújtottak segítséget a helyszínelés 
befejeződéséig.

06.05.

Felsőpakonyra vonultak tűzoltóink, ahol egy er-
dős területen, mintegy három hektáron gyulladt 
meg az erdő aljnövényzete. Tűzoltóink a fővá-
rosi hivatásos egységekkel közösen a tüzet kézi 
szerszámokkal körülhatárolták és a tüzet elol-
tották. Személyi sérülés nem keletkezett az eset 
kapcsán.

06.11.

Egy kerékpárost gázolt el egy autó a Kőrösi út és 
a Kisfaludy utca kereszteződésénél. Járőreink a sé-
rültet elsősegélyben részesítették és a forgalom 
korlátozásában, elterelésében nyújtottak segítsé-
get. A kerékpárost a mentők súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba.

FEGY-napló

Közérdekű Fejlesztés Testület KözbiztonságVallás ÉletProgramTestületKözélet Sport HirdetésFejlesztés

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

Egészség OktatásOktatás EgészségKözélet

06.13.
A Katasztrófavédelem riasztotta tűzoltóinkat Felső-
pakonyba, ahol egy ipari létesítménynél veszélyes 
anyag szivárgást tapasztaltak, amely a levegővel 
érintkezve narancssárga felhőt hoz létre. Tűzoltó-
ink nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol a Ka-
tasztrófavédelem munkatársaival, vegyvédelmi fel-
szerelésben kezdték meg a káreset felszámolását. A 
kármentesítés alatt, a helyszín köré vont védőgyűrű 
biztosításában további polgárőrünk nyújtott segít-
séget a Felsőpakonyi Polgárőrségnek.

06.20.

Egy gépjármű utánfutó részén gyulladtak ki szal-
mabálák a Kőrösi út városhatár utáni szakaszán. 
Tűzoltóink jelzése szerint az utánfutón 10 körbála 
égett teljes terjedelmében, az utánfutót a vontató 
gépjárműről leválasztották, majd az oltást meg-
kezdték. A helyszínre még két fővárosi hivatásos 
tűzoltóegység érkezett, a lángok megfékezése így 
is mintegy másfél órát vett igénybe. Az éjszakai 
órákban újabb riasztás érkezett, mert az eloltott 
bálák egy része újragyulladt, a kisebb területen 
keletkezett izzást, parázslást tűzoltóink eloltották.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

HIRDETÉS
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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 vásárlása 
esetén napszemüveget vagy 
dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!*

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

*Raktári tartományon belül 

ÚJDONSÁGAINK:
OCT és látótérvizsgálat 
szemész szakorvosi konzultációval

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. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szem-
szögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek 
könnyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, tele-
fonáljon 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.

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

Felsőpakonyi telephelyre 12 t teherautóra sofőrt 
keresek. Országos terítésre, de nem multikhoz. Ér-
deklődni: 06-20/927-9086.

Apróhirdetés

HirdetésFejlesztés Testület HirdetésKözélet Vallás ÉletProgramTestületKözélet Sport Egészség OktatásKözérdekű Oktatás Egészség Fejlesztés




