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

Gyáli Járási Hivatal területén működő 
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje: 
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 06-29/540-977

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

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

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

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

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ, 

panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési 

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

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

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

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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

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

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

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Júli. 13 - Júli. 19-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Júli. 20 - Júli. 26-ig: Aranyág Gyógyszertár
Júli. 27 - Aug. 2-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Aug. 3 - Aug. 9-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Aug. 10 - Aug. 16-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

Interjú Vallás
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt 
Szent István ünnepe és a keresztény magyar államalapítás alkal-
mából 2020. augusztus 19. (szerda) 17 órakor kezdődő városi 
ünnepségünkre.
Helyszín: Gyál, Szent István tér (Esőhelyszín: közösségi ház)

Program:

17.00: Ünnepi beszéd - Pápai Mihály polgármester
17.15: Kenyéráldás 

Meghívó

Pápai Mihály
polgármester

Június 30-án a Gyáli Polgármesteri Hivatalban adták át 
a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat. Az idei díjazott dr. Molnár 
Andor a Városi Egészségügyi Központ nemrég nyugdíj-
ba vonult igazgatója.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rendeletet 
a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A településünk 
egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak a ma-
gyar vagy/és külföldi állampolgárnak adományozható, aki 
a gyáli egészségügyi, valamint a szociális ellátás terüle-
tén kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és 
szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végzett.

Az ünnepség dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő be-
szédével vette kezdetét, aki köszönetet mondott az egész-
ségügyi dolgozóknak az elmúlt hónapokban végzett nagy-
szerű munkájukért, amivel kiérdemelték mindannyiunk 
nagyrabecsülését. „Az a munka, amit Önök az elmúlt hó-
napokban végeztek, hasonlóan fontos volt, mint amit az 
anyák megmentője, a gyermekágyi láz megelőzésének le-
írója, Semmelweis Ignác végzett.” – mondta a képviselő.

Ezt követően sor került a díjazott méltatására, majd Pá-
pai Mihály polgármester átadta az elismerést dr. Molnár 
Andornak.

A díjazott nyugállományba vonult intézményvezetőtől, 
kollégái nevében Szémann Györgyi búcsúzott beszédé-
ben. Az ünnepség végén Pápai Mihály polgármester is 
elismerő szavakkal méltatta a gyáli egészségügyi dolgo-
zók  elmúlt hónapokban végzett áldozatos munkáját.

A rendezvényen megjelent Nagy József Elek alpolgár-
mester, Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a kép-
viselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának 
elnöke, Dr. Kökény Zoltán, a Jahn Ferenc Dél-pesti kór-
ház orvosigazgató helyettese, valamint részt vett az ün-
nepségen dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Városi Egész-
ségügyi Központ nemrég kinevezett intézményvezetője.  
A műsorban közreműködött: Peschl Zara.

Dr. Molnár Andor 1951. december 14. napján született Bu-
dapesten, általános orvosi diplomáját 1977-ben szerezte 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Pályakezdő-
ként az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedett el, szak-
vizsga után a Dél-pesti Rohamszolgálat vezetőjének nevez-
ték ki, amely időponttól kezdve az egész országra kiterjedő 
szolgálatvezetői főorvosi feladatokat látott el. Ez idő alatt 
részt vállalt a Forma 1-es futamok egészségügyi feladatai-
nak teljes körű megszervezésében, de oxiológus szakorvo-
si végzettségének megszerzését követően tagja volt a Ma-
gyar Oxiológiai Társaságnak (a továbbiakban: Társaság) is. 
A Társaság tagjaként elméleti és gyakorlati képzéseket veze-
tett, majd 1989-ben megalapította a Mentődolgozók Függet-
len Szakszervezetét.
1991-től az ÁNTSZ XVIII. kerületi Intézetének Egészség-
védelmi Osztályát vezette tisztiorvos helyettesként, ahol a 
járványügyi, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészég 
megőrzési és egészségügyi igazgatási és hatósági feladatok 
is hatáskörébe tartoztak.
Ez idő alatt tagja volt a Jahn Ferenc Kórház Felügyelő Bi-
zottságának és az Országos Népegészségügyi Központ Szá-
mítástechnikai Koordináló Bizottság operatív testületének is.
Illetékességi területein mindig törekedett a lakosság igénye-
it kielégítő és újszerű technikai feltételek megteremtésére, 
mindeközben figyelembe vette az orvos kollégák igényeit is, 
amely a hatékonyabb munkavégzés alapjait teremtette meg. 
Létrehozott 24 órás non-stop ügyeletet, amelyhez kapcsoló-
dóan patika is működött, számítástechnikai adatbázisok ösz-
szekötésével is a gyorsabb betegellátást segítette elő.
Munkája mellett nyaranta „Életmód-tábort” szervezett is-
kolás korú gyermekeknek, ahol a gyermekek játékos kere-
tek között ismerkedhettek meg az egészséges életmóddal 
és az elsősegélynyújtás alapjaival. 12 éven át rendszeresen 
szervezett „Családi Egészségnapokat”, ahol szűrővizsgála-
tok elvégzésére volt lehetőség, valamint Egészségügyi Ala-
pítványt is létrehozott, amely hathatósan segítette a kerület 
egészségügyét.
Gyáli munkássága során egyszerre képviselte a betegek 
és kollégái érdekeit, kapcsolatrendszere révén segítette az 
alapellátásban részt vevő orvosok munkáját, valamint a fenn-
tartói döntéseket is előkészítette, szakmai kérdésekben ál-
lást foglalt, nagymértékben támogatva ezzel a gördülékeny 
és hatékony munkavégzést a városban, megteremtve ezzel 
a kiegyensúlyozott és mindenki elégedettségére szolgáló 
egészségügyi alapellátást Gyálon.

Átadták a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat

Új ügyfélfogadási rend!
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A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordu-
lójára Gyálon is méltó módon emlékeztek. A Nem-
zeti Összetartozás Napján, június 4-én 18 órakor a 
városközpontban található emlékműnél tartott ün-
nepségen Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
beszédében elmondta:

„Ez a nap azért is különleges, mert Trianon tragé-
diája szükségszerűen közös és fájdalmas emlék 
minden magyarnak, és olyan emlék, amely eleven, 
amely kézzel fogható, és még száz év távolságából 
is érzelmekkel teli. De hogyan is lehetne ez más-
ként? Aki már átélte, hogy mit jelent első alkalom-
mal átlépni a határt és, hogy milyen érzés kezet 
nyújtani egy honfitársnak, akinek a létezését évtize-
dekig tagadták, az tudja, hogy ez az érzés megren-
dítő. És megrendítő élmény azoknak is, akik csak 
elbeszélésből ismerhetik meg, hogy mit jelent, ha 
itt és most egyszerre határt húznának a város köze-
pén és elválasztanának kényszerrel családokat, ba-
rátokat, és amikor egyszerre nincs hova hazamen-
ni, mert a hazát vették el.

Most mégsem azért vagyunk itt, hogy csak a múltra 
emlékezzünk. A mi dolgunk ennél több, a mi felada-
tunk az, hogy újra és újra elmondjuk, Trianon mit je-
lent nekünk és vele mit üzenünk mi a jövőnek. Mert 
ez a száz év egyszerre gyász és öröm: gyászoljuk a 
veszteséget, a szétszakítottságot, de okunk van az 
örömre, hiszen az elmúlt száz esztendő dacára nem 
tűntünk el a térképről, nem vesztünk el, és bizakod-
va tekintetünk a jövőbe.”

Dr. Szűcs Lajos beszéde után Nagy József Elek al-
polgármester tartott beszédet:

„Tisztelt Emlékező Közösség! Köszöntöm Önö-
ket Gyál Város Önkormányzata nevében. Enged-
jék meg, hogy külön is köszöntsem testvértelepü-
lésünket, az erdélyi Kibéd községet. Lélekben Ők 
is itt vannak velünk, és együtt is maradunk. A köz-
tünk lévő félezer kilométer nem választ el, hanem 
út, mely összeköt. Mi, testvérek, egy vérből valók 
vagyunk, határtalanul magyarok.”

„Június 4-én megszólítanak a harangok” – kezdte 
beszédét Nagy József Elek alpolgármester. 

„Emlékezésre és nemzeti hitünk megvallására hív-
nak minden magyart országon belül, az elszakított 
területeken, és szerte a nagyvilágban, ahol magyar 
ember él. 2010 óta Trianon évfordulója a magyar-
ság részekre szakításának gyásznapja a nemzeti 
összetartozásunk napjává emelkedett.

Trianon döntése és az egész versailles-i rendszer 
nem a szabadság, nem a béke, hanem az újabb el-
lenségeskedések, diktatúrák és későbbi háborúk 
magvát vetette el Európában.”

Beszédét a következő gondolattal zárta: „Bennün-
ket, akik itt állunk összekapcsol az, hogy együtt 
örökösei vagyunk mindannak, amit őseink megte-
remtettek itt a Kárpát-medencében. Legyünk büsz-
kék rá, őrizzük meg és tegyük hozzá a magunk ré-
szét, és adjuk tovább majd gyermekeinknek is azt 
a tudást, érzést, cselekvő hitet, hogy mi itt otthon 
vagyunk: Gyimestől Sopronig, Szabadkától Pozso-
nyig, Munkácstól Lendváig, Csíksomlyótól Máriapó-
csig. Mi itt vagyunk otthon.”

A megemlékezésen Pelsőczy László színművész, 
Sorbán Enikő erdélyi énekművész, a Gyáli Arany 
Gyermek Néptáncegyüttes, valamint a Gyáli Ko-
dály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei-
nek műsorát láthattuk.

A városi megemlékezésen részt vett Pápai Mihály 
polgármester, Kovalik Józsefné Gyál díszpolgára, 
önkormányzati képviselők, intézmények, civil szer-
vezetek vezetői.

Az esemény koszorúzással zárult.

20 óra 20 perckor a Gyáli Erdélyi Székely Kör fák-
lyás megemlékezést tartott a Trianoni Emlékmű 
mellett. Az Összetartozás Lángjának fellobbantá-
sához többen mécsesekkel csatlakoztak.

Trianon 100

TestületInterjúKözérdekű KözérdekűKözélet KözéletTestület Kultúra KultúraSzabadidő Szabadidő AnyakönyvÁllatvédelem KözbiztonságInterjú Vallás
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A kormány visszavonta a március 11-én 
meghirdetett veszélyhelyzetet, így lezá-
rult egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli 
időszak Gyál életében is. Pápai Mihály 
polgármestert az elmúlt hetek, hónapok 
feladatairól kérdeztük.

Polgármesterként a veszélyhelyzet több mint három 
hónapig tartó időszakában is napi szinten tartotta a 
kapcsolatot a szociális, oktatási és egészségügyi in-
tézményekkel, illetve a lakossággal. Mik voltak a leg-
fontosabb tapasztalatok?

Nehéz időszakon vagyunk túl, de azt a fontos tényt nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a vírus még itt 
van közöttünk. Még nincs vakcina, gyógyszer, így tovább-
ra is óvatosnak kell lennünk és vigyáznunk kell egymásra. 
Egy polgármesternek, vezetőnek veszélyhelyzet idején 
az a dolga, hogy tartsa a lelket az emberekben és ösz-
szefogja a helyi védelemért felelős személyek csoport-
ját, természetesen betartva mindig azokat az aktuá-
lis egészségügyi előírásokat, amelyeket be kell tartani.  
Az intézményi struktúra mindig is nehéz és nagy felelős-
séggel járó feladatot lát el, de talán ebben az időszakban 
a szociális és egészségügyi intézmények felelőssége és 
feladata még nagyobb volt. 

A veszélyhelyzetben igen nagy hangsúlyt fektetett a 
kommunikációra, amely legerősebben a facebook ol-
dalán és a város egyéb felületein teljesedett ki.  Soká-
ig minden nap élőben tájékoztatta a lakosságot, majd 
heti 3 alkalommal, és végül heti két alkalommal. Ho-
gyan értékeli az elmúlt időszakot?

Hagyományos körülmények között is komoly feladat a hi-
teles tájékoztatás, de egy ilyen járványhelyzetben - amire 
felkészülni igazán senki sem tudott - rögtön az elején ér-
zékeltük, hogy még nagyobb hatása, szerepe és feladata 
lesz a tájékoztatásnak. Azért, hogy ez a tájékoztatás hite-
les legyen, már az első napokban eldöntöttük, hogy min-
den rendelkezésünkre álló hivatalos forrásból származó 
adatot nyilvánosságra fogunk hozni minden nap. 
Kialakítottuk a lakossági tájékoztatások rendszerét, mint-
egy 42 alkalommal jelentkeztem be élőben, 296 facebook 
poszt született a saját és a városi facebook oldalakon.  
A honlapon lakossági tájékoztatókat adtunk ki ebben 
az időszakban, és ezek a lakossági tájékoztatók mindig 
az aktuális kérdésekre, problémafelvetésekre reagáltak.  
Az emberek gyorsan megszokták és nagyon sokan kö-
vették ezeket, volt olyan bejelentkezésem, amely 80 
ezres elérést produkált. Rengetegen követték, ebből 
fakadóan rengeteg reakció érkezett: ezt volt aki kom-
mentben, volt aki üzenet formájában fogalmazta meg. 
Amit a leginkább szerettek az emberek és ami igazán ér-
dekelte őket, az a „vírusinfo” volt: a településre lebontott 
betegszámot és ennek alakulását mutatja  - egyébként 
a mai napig -  Gyál város facebook oldalán. Az ország-
ban az első város voltunk, aki ezeket az adatok leközölte.  
Az instagramon 34 posztot osztottunk meg a témában, 
illetve minden háztartás kapott egy tájékoztató kiad-
ványt, amelyben a legfontosabb ügyekről, elérhetősé-
gekről tájékoztattuk a lakosságot. 

Említette a „vírusinfo” rovatot. Milyen statisztikával 
rendelkezik Gyál a megbetegedéseket illetően?

Statisztikai adatokat tekintve összesen a mai napig 14 
fő fertőződött meg koronavírussal, közülük tizenketten 
meggyógyultak (köztük egy 80 év feletti hölgy) és saj-
nos egy gyáli polgártársunkat elveszítettük. Isten nyu-
gosztalja! Gyálon hatósági házi karanténban összesen 
161 fő volt, jelenleg pedig 1 fő még mindig karanténban 
tartózkodik. Egy idősebb férfi még továbbra is küzd a ví-
russal. Vele továbbra is telefonos kapcsolatban vagyok. 

Igaz, hogy a házi karanténban lévő gyáli polgárokkal 
napi szinten kapcsolatban volt?

Igaz, valóban telefonon egyeztettünk az állapotukat ille-
tően. Egy-egy beszélgetésre nagyon jó szívvel gondo-
lok vissza. Lehetőségem nyílt olyan helyi lakókkal beszél-
ni, megismerkedni, akikről lehet, hogy másként soha nem 
is hallottam volna. A németországi betegápolótól kezdve, 
a külföldön dolgozó pincéreken át, az itthon dolgozó se-
bészorvoson, orr-fül-gégészen, ápolónőn keresztül, matró-
zig számos emberi sorsot ismerhettem meg, és meg kell 
mondjam, nagyon tanulságos dolog volt velük beszélgetni.
Kevesen tudhatják, hogy Gyálon van egy olyan fiatalem-
ber, aki nemrég Angliában diplomázott és mesterséges 
intelligenciával foglalkozik. De beszélgettem egy mat-
rózzal is, aki lényegében benzinkutas volt a tengeren. 
Nekem ezekkel a történetekkel kitárult a világ.

Mi volt a legérdekesebb történet, amit átélt/hallott?

Volt egy házaspár, akik akkor jöttek haza Németország-
ból, ezért házi karanténba kerültek. Elmondtam nekik, 
hogy tudunk segíteni számukra gyógyszer vagy élel-
miszer beszerzésében. Egy különleges kéréssel fordult 
hozzám a férfi: megkért, hogy vigyek nekik néhány üveg 
jó magyar sört, mert már két éve nem ivott ilyet. Délután 
5 órára ott voltam nála a sörrel, aminek nagyon örült.

Azt tudjuk, hogy a vírushelyzet ideje alatt milyen dön-
téseket hozott, de Ön szerint melyek voltak azok, ame-
lyek a leginkább szükségesek voltak? 

Úgy gondolom, hogy mindegyik. Összesen 115 jegyzői és 
polgármesteri határozatot hoztunk meg, amelyek szinte 
mindenre kiterjedtek. Ha a támogatásokról beszélünk, ak-
kor összesen 113 fő részére nyújtottunk 4.581.000 Ft ösz-
szegű rendkívüli települési támogatást, amelyből mintegy 
18 fő adott be kérelmet munkahelyük elvesztése miatt, 
nekik összesen 1.440.000 Ft támogatást nyújtottunk. 
A közétkeztetés keretében a veszélyhelyzet alatt 7.328 
adag ételt főztek le a konyhai dolgozók, és adott eset-
ben ezeket ki is szállítottuk. A gépjárművünk megtett ki-
lométere ebben az időszakban 3.276 km volt. 
A közterületeinket 6 napon át, két ember, 200 liter beke-
vert fertőtlenítőszerrel takarította. 

Szociális ellátásban 131 fő részesült házi segítségnyújtás-
ban, amely az ügyeletben dolgozó szociális gondozók-
nak köszönhetünk. A gondozónők összesen 5.077 km-t 
tettek meg saját gépjárműveikkel a gondozottak maxi-
mális ellátása érdekében. Ide sorolnám még a védőesz-
közök beszerzését: 6.000 maszkot, 40 ezer pár kesz-
tyűt, 1.100 liter fertőtlenítőszert, védőszemüvegeket, 
overálokat, homlok hőmérőket használtunk fel.

Az önkormányzat fenntartásában működnek az óvo-
dák, a közösségi ház, a bölcsőde, amelyeket az elsők 
között záratott be. Hogyan gondoskodtak az alkalma-
zottakról, akik több hónapon át nem tudtak dolgozni? 

Azt mondtuk ebben az időszakban, hogy az önkormány-
zatnak kötelessége, hogy a védekezés megszervezé-
se mellett a munkavállalóit védje, beleértve a munkahe-
lyét és azt is, hogy a közös áldozatvállalás mellett a teljes 
munkabért ki tudjuk fizetni nekik. Ugyanez a helyzet a 
közösségi ház, a hivatal dolgozóival is. A home office 
ideje alatt is a teljes fizetését kapta minden dolgozónk. 

Mire számíthatunk a nyáron? Lesz augusztusban utcabál? 

A felelősség továbbra is engem terhel, így meg kellett 
hoznom a döntést. Az utcabál alkalmával 14 ezer ember 
gyűlik össze a piactéren. A jelenlegi helyzetet tekintve 
úgy érzem, helyes döntést hozok azzal, hogy nem szer-
vezzük meg az eseményt. 

Nézzük, hogyan érinti a vírus a költségvetést?

Az önkormányzat bevételei elmaradnak attól, ami 2019-
ben teljesült, ennek ellenére a költségvetés biztonságát, 
stabilitását meg kell őrizni, így kell a szükséges döntése-
inket meghozni. Jelenleg a stabil működés a legfonto-
sabb, nem elfelejtve, hogy intézményeket működtetünk, 
közszolgáltatásokat nyújtunk, több száz embert alkal-
mazunk. Felelősséggel tartozunk a város és a város al-
kalmazottjai iránt.
Mindenkinek köszönöm, aki az elmúlt három hónapban 
az élet minden területén azon dolgozott, hogy a város 
működőképes legyen, hogy a járványhelyzetben is meg 
tudjunk felelni a kihívásoknak. Különösen jó volt megta-
pasztalni azt a fajta összefogást és összetartozás-érzést, 
ami ezekben a hónapokban érezhető volt. Köszönöm a 
gyáli lakosságnak a fegyelmezett viselkedést, a megér-
tést és a türelmet.
Köszönöm minden egyes önkéntes segítőnek és kollé-
gáimnak a sok esetben emberfeletti munkát, amit a jár-
vány kordában tartásának érdekében itt helyben végez-
tek. Külön köszönöm azoknak az intézményeknek, akik 
folyamatosan dolgoztak ebben a 3 hónapban is. Tényleg 
huszonötezren voltunk egy csapatban!

Veszélyhelyzet után
Interjú Pápai Mihály polgármesterrel

„Hiszek abban, hogy az em berek rájöttek: az egészség mellett az emberi 
kapcsolatok a legfontosabb ak - a saját családunk, barátaink, ismerőseink.”
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Ingyenesen kapják a tanszercsomagot 
a   gyáli általán os iskolások

Idén szeptemberben már minden általános is-
kolás gyáli diák és óvódát kezdő gyáli gyer-
mek csomagot kap az Önkormányzattól.

2017-ben vezette be Gyál Város Önkormányzata a Gyá-
li Iskolakezdési Programot, amelyet a Gyáli Élet Program 
keretében azzal a céllal hozott létre a képviselő-testü-
let, hogy ezzel igyekezzen átvállalni a családok iskola-
kezdéssel járó anyagi terheit, zökkenőmentesebbé téve 
a tanévkezdést. A Gyáli Iskolakezdési Program 2019-
ig az első osztályosok tanszercsomagját tartalmazta, 
2020-tól azonban a képviselő-testület döntése értelmé-
ben minden gyáli általános iskolás, azaz 1-8. osztályos 
tanuló ingyenesen kapja az önkormányzattól a tansze-

reket. Szintén 2017 óta a Gyáli Élet Program részeként 
ingyenes kezdőcsomaggal támogatja az Önkormányzat 
az óvodások őszi évkezdését.

Azon óvódakezdő gyermekek és diákok, akik gyáli intéz-
ménybe járnak, automatikusan, igénylés nélkül a nevelé-
si év/tanév első napján kapják majd kézhez a csomago-
kat. Azon óvódakezdő gyermekek és diákok, akik nem 
gyáli intézménybe iratkoztak, ugyanakkor a gyermek és 
legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él, kére-
lem formájában igényelhetik a csomagot, amelyet sze-
mélyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban vehetnek át. 
A benyújtás történhet postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114.), e-mailben (igazgatas@gyal.hu) továbbá szemé-
lyesen a hivatal portáján, a kérelem gyűjtődobozba tör-
ténő elhelyezésével.

A kérelemben foglaltakat a következő okiratokkal szük-
séges alátámasztani:
• a kérelmező szülő és gyermek érvényes személyi ok-

mányainak másolatával, valamint
• a gyermek iskolalátogatását igazoló dokumentum 

becsatolásával.

A tanszercsomag összeállításában a gyáli általános is-
kolás pedagógusok segítettek, így a csomagban talál-
ható eszközökön kívül nem kérhetnek egyéb dolgot a 
tanulóktól.

Az igénylés határideje: 
2020. augusztus 24.

A kérelmek letölthetők a város honlapjáról  
(www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok).

Döntöttek a civil- 
és sportszervezetek 

támogatásáról
Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos fel-
adatának tartja a civil közösségek és a sportélet 
támogatását. Az évről évre pályázati forrásból 
biztosított összeg nagy segítséget jelent az érin-
tett személyeknek, szervezeteknek abban, hogy 
céljaikat megvalósíthassák. 
Idén 10 civil szervezet igényelt támogatást mintegy 
5,3 millió forint értékben.
A képviselő-testület május 28-i ülésén döntött a 
helyi sportolók, sportszervezetek támogatásáról 
összesen mintegy 5 millió forint értékben. 

A támogatásban részesülők teljes listája elérhe-
tő: www.gyal.hu oldalon.

Gumiabroncsok

2020. augusztus 3-tól augusztus 8-ig (H-Szo) 8:00 
és 13:00 óra között a Dobó Katica utca 51. szám alat-
ti telephelyen háztartásonként maximum 4 db gumi-
abroncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abron-
csokat nem vesz át a begyűjtő cég. 

Használt elektromos eszközök

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

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Használt 
gumiabroncsok és 

használt elektromos 
eszközök leadása
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 16/2019. (XI.29.) számú rendelete alapján a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban a nyári igazgatá-
si szünet 

2020. július 20. napjától – 2020. augusztus 2. 
napjáig 

(10 munkanap) tart.

Nyári igazgatási 
szünet a 

polgármesteri 
hivatalban
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Sok észrevétel és panasz érkezett az önkormány-
zathoz tavaly, miszerint Gyál egyes részein elvisel-
hetetlenné vált a szúnyogok tömeges megjelenése. 
Várhatóan a sok eső miatt idén is hasonló hely-
zet alakulna ki, amelynek megelőzésére az önkor-
mányzat földi szúnyoggyérítést rendelt el. Az irtás-
ra június 30-án, a napnyugta utáni órákban került 
sor. Az alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 
ULV szúnyogirtó szer.

A kutak 
engedélyeztetéséről
A már meglévő kutak vízjogi engedélyezésével 
összefüggésben a korábbi jogszabályi előírás sze-
rint valamennyi kutat engedélyeztetni kellett, a víz-
jogi bírság elkerülése miatt legkésőbb 2020. de-
cember 31-ig.

2020. május 19. napján elfogadta az Országgyű-
lés az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát 
erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. tör-
vényt, mely 2020. július 1. napján lép hatályba, és 
amely szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól, aki az engedély nélkül vagy en-
gedélytől eltérően létesített vagy üzemeltett fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény (kút) 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. 
december 31-ig kérelmezi.
Összefoglalva tehát a korábbi jogszabályi határ-
időt (2020. december 31.) három évvel eltolta a 
jogalkotó, így a bírság megelőzése érdekében az 
engedélyeztetésre 2023. december 31-ig van mód. 

Kérdés vagy engedélyeztetés kapcsán továbbra is 
állunk a lakosság szíves rendelkezésére a 29/540-
968-as telefonszámon vagy a kurucz-szigetvari.
szonja@gyal.hu e-mail címen.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Átköltözött a 
gyámügy a hivatal 

épületébe
Tájékoztatjuk, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya elköltözött.

A 2020. június 2-tól az ügyfélfogadás helye és ide-
je az alábbiak szerint módosul:

Ügyfélfogadás helye: 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 1. emelet 102. és a 104. 
szoba. (telefon: 06-29/544-139, 
e-mail: gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu)

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő.: 12:30 – 15:30
Szerda.: 12:30 – 17:30

Csütörtök.: 08.00 – 12.00

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a költözés a hivatá-
sos gondnokok ügyfélfogadási helyét és idejét 
nem érinti, az továbbra is a 2360 Gyál, Kőrösi út 
54. szám alatti épületben zajlik hétfőnként a 10.00 
-11.00 óra között.

Gyáli Járási Hivatal

Idén rendhagyó lesz a tüdőszűrés Gyálon, abban a tekin-
tetben, hogy a korábbi évekkel ellentétben, most csak 
két hétig tart majd a szűrés, és ez alatt a két hét alatt 
egész nap, vagyis reggel 8 és este 18 óra között várják a 
lakosokat.

A tüdőszűrés korábban nagyon fontos volt a TBC elleni 
harcban, amióta azonban a betegség hazánkban kordá-
ban tartható, már általánosan nem kötelező, hanem ön-
kéntes alapon működik. Pedig napjainkban is rendkívül 
fontos például azért is, hogy egy másik pusztító beteg-
séget, a tüdőrákot időben észrevehessük. A TBC egy na-
gyon súlyosan fertőző betegség, mely a 20. század ele-
jén még itthon is az egyik legfőbb haláloknak számított. 
Az ellene való küzdelemben a védőoltás mellett az egyik 
legfontosabb lépés a tüdőszűrés rendszerének és a tü-
dőgondozói hálózatnak a kiépítése volt. A tüdőszűrés 
éppen ezért még itthon is kötelező volt évente 30 éves 
kor felett, mára azonban már általánosan nem kötelező, 
hanem csak önkéntes alapú. Ennek az az oka, hogy a 
TBC már csak kevés esetben halálos és nem jelenik meg 
tömegesen, hanem inkább csak kisebb, általában elszi-
getelt csoportokban, illetve a társadalom perifériáján 
élők körében.

A szokásos éves tüdőszűrés 2020. augusztus 03-tól 
augusztus 13-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

Kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a szűrésen, hogy 
maszkot, vagy kendőt viseljen. Érkezéskor kézfertőtlení-
tésre lehetőséget biztosítanak, kérjük minden esetben él-
jenek vele. Tartsuk a távolságot embertársainktól, önma-
gunk és mások védelme érdekében is. Ezért a helyszín 
adottságaitól függően, kevesebb ember tartózkodhat egy-
szerre a vizsgáló helyiségben. A felületek fertőtlenítését az 
asszisztensek végzik a szűrés folyamán rendszeresen.

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcím-
kártya és TAJ kártya szükséges, valamint – ha van – az 
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék maguk-
kal. Amennyiben a leletre szükség van, saját névre kitöl-
tött felbélyegzett válaszboríték és 1.700,-Ft csekken tör-
ténő befizetése ellenében 3 héten belül postán megküldik. 
Amennyiben a leletre szükség van, saját névre kitöltött fel-
bélyegzett válaszboríték ellenében 3 héten belül postán 
kiküldik.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! 
A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingye-
nes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft, melyhez a szűrőállomá-
son és az Egészségügyi Központban (Információs pultnál) 
kapható csekk, befizetése postán történik a vizsgálat előtt.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de be-
utaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges (nyilat-
kozat az Egészségügyi Központ információs pultjánál el-
érhető). A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél 
idősebb tanulóknál (szakiskolai szakmai alkalmassági 
vizsgálat), akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.

Ne feledje, panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat al-
kalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben tör-
ténő felismerésére!

Szúnyoggyérítés
Gyálon is megtartják a szokásos  

éves tüdőszűrést

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben 
(0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rova-
rokat pusztítja el, melegvérű állatokra, ember-
re nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt 
lebomlik.

Az első gyérítést 2-3 hét elteltével megismétlik. En-
nek pontos időpontjáról Gyál város hivatalos hon-
lapján, illetve facebook oldalán tájékozódhatnak.
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2020. június 25-i testületi ülésen az alábbi 
fontos döntéseket hozták a városvezetők.

Elfogadták a 2019. évi zárszámadási 
rendeletet

Törvényi kötelezettségnek eleget téve, de a jár-
ványhelyzet miatt az általánostól eltérő időpont-
ban 5.257.126 ezer Ft bevétellel és 4.653.407 
ezer Ft kiadással fogadta el a képviselő-testület 
a 2019. évi gazdálkodásról szóló önkormányzati 
rendeletet.

Kinevezték az egészségügyi központ új 
vezetőjét

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
29/2020. (III.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
ismételten pályázatot hirdet a VEK intézményvezetői 
(magasabb vezető) állásának betöltésére. 2020. ápri-
lis 2. napján Dr. Molnár Andor levélben, illetve szemé-
lyesen is jelezte a városvezetés felé, hogy a megbízási 
szerződését 1 hónapos felmondási idővel meg kívánja 
szüntetni. Indokai között egészségi állapotának meg-
romlása, illetve a koronavírus-járvány által támasztott 
feladatok drasztikus megnövekedése szerepelt, me-
lyet megromlott egészségére tekintettel felvállalni már 
nem tudott. A létesítmény élére új vezetőt nevezetett 
ki a testület Dr. Szécsényi-Nagy Balázs személyében. 
A vezető 1997-ben szerzett mérlegképes könyvelői ké-
pesítést, majd közgazdász diplomát, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogász 
diplomát, majd társadalombiztosítási szervező képesí-
tést szerzett. A Semmelweis Egyetemen egészségügyi 
szakmenedzser, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 
képesítést szerzett, doktori (PhD) képzése folyamat-
ban van. Szakmai tapasztalatait tekintve a Szent Já-

nos Kórház gazdasági osztályvezetőjeként tevékeny-
kedett, majd az OEP vezetője tanácsosakén dolgozott, 
illetve a Semmelweis Egyetem ügyvivő szakértőjeként. 
Számos új fejlesztési elképzelése van az egészségügyi 
központtal kapcsolatban, amelyek az intézmény haté-
konyabb működését, és a betegek ellátásának minősé-
gét növelné. 

Támogatásban részesülnek a civil szervezetek 

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos felada-
tának tartja a civil közösségek támogatását. Az évről 
évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segít-
séget jelent az érintett szervezeteknek abban, hogy 
céljaikat megvalósíthassák. Összesen 10 civil szervezet 
igényelt támogatást mintegy 3,8 millió forint értékben.

Anyagi támogatást kap a Gyál Városi 
Fúvószenekar 

A testület úgy döntött, hogy a Kertváros Fúvószenekar 
Egyesület működési költségeire, hangszer beszerzésre 
és javításra 490.000 Ft támogatást biztosít.

Anyagi támogatást kap a nyári napközis 
tábor

Az elmúlt években az önkormányzat által szervezett 
nyári napközi biztosítása a gyermekjóléti alapellátások 
körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 
formájaként került megszervezésre, amelyben rotáci-
ós elv alapján váltották egymást a gyáli általános isko-
lák. 2018-ban a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, míg 
2019-ben a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola közre-
működésével került megszervezésre a nyári napközi. 
Ezen elv alapján 2020 nyarán a Gyáli Ady Endre Általá-
nos Iskola kerül sorra. A higiéniai előírások biztosítása 
azt teszi szükségessé, hogy a nyári napközi megszer-
vezése több, kis létszámú – maximum 16 fős – csopor-
tokra osztva kerüljön megszervezésre, így az elmúlt 
évekhez képest számottevően több pedagógus bevo-

nására lesz szükség az idei nyári napközi megszerve-
zése során. A nagyobb létszámú pedagógusok bér- és 
járulék költsége 2020. augusztus 7. napjáig várhatóan 
2.500.000 Ft-tal növeli meg a nyári napközi kiadásait, 
amelynek forrását az önkormányzat biztosítja. 

Támogatásban részesült a Református 
Egyházközség

A képviselő-testület 1,5 millió forintot biztosít a Gyáli Re-
formátus Egyházközség Lelkészi Hivatala részére a Gyál, 
Dobó Katica u. 5-7. sz. alatt épült új parókia épület terü-
letrendezésének elvégzésére.

Elfogadták Gyál város klímastratégiájának 
egyeztetési változatát

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki-
emelt feladatának tartja a város fejlődését, valamint 
a változó környezeti előírások és iránymutatások, kö-
vetelmények folyamatos követését és betartását.  
A fenntartható fejlődés egyik sarokköve a klímatuda-
tosság. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretén belül Gyál város sikeresen pályázott.  
A támogatásnak köszönhetően „Klímastratégia kidol-
gozása és klímatudatossági szemléletformáló progra-
mok megvalósítása Gyálon” címmel a projekt elindult, 
amely népszerűsíti a környezettudatosságot. Ezen 
projekt egyik fő állomása a városi klímastratégia elfo-
gadása, melynek egyeztetési változata elkészült.

Nyári felújítások kezdődnek az 
intézményekben

Gyál Város Önkormányzata 2020.évi költségvetésének 
6. sz. mellékletében a Felújítások soron bruttó 5.715.000 
Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok 
ellátására. A javasolt munkák elvégzésének költségei a 
rendelkezésre álló, kiegészített keret erejéig, összesen 
8.262.502 Ft, összeget tesznek ki, az alábbiak szerint:

• 1.000.000 Ft pénzeszközt a Gyáli Ady Endre Általá-
nos Iskola felújítására,

• 1.000.000 Ft pénzeszközt a Gyáli Bartók Béla Álta-
lános Iskola felújítására,

• 1.000.000 Ft pénzeszközt a Gyáli Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola, és annak SNI tagozata felújítására,

• 1.500.000 Ft pénzeszközt a Tulipán Óvoda 
felújítására,

• 1.270.000 Ft pénzeszközt a Tátika Óvoda felújítására,
• 1.443.990 Ft pénzeszközt a Liliom Óvoda felújítására,
• 1.048.512 Ft pénzeszközt a Bóbita Bölcsőde 

felújítására.

Kiválasztották a Víztorony és a Bartók iskola 
parkjainak terveit

Az önkormányzat a Gyáli Bartók Béla Általános Isko-
la melletti parkra az összességében legkedvezőbb pá-

lyázatot benyújtó Bord Építész Stúdió Kft. céggel kíván 
szerződést kötni koncepcióterv és szükség esetén enge-
délyezési terv elkészítésére a ténylegesen szükséges, de 
a pályázatban szereplőek alapján legfeljebb 4.153.732 
Ft+Áfa összegért, majd ennek sikeres lezárása esetén 
kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 5.076.784 
Ft+Áfa összegért. 

A Víztorony alatti parkra az összességében legkedve-
zőbb pályázatot benyújtó Vár-Kert Műszaki Tervezé-
si Kft. céggel kíván szerződést kötni koncepciótervre a 
pályázatban szereplőek alapján 2.800.000 Ft+Áfa ösz-
szegért, majd ennek sikeres lezárása esetén kivitelezési 
tervdokumentáció elkészítésére 4.050.000 Ft+Áfa ösz-
szegért, melyhez a szükséges fedezetet a 2020. évi költ-
ségvetés parktervezés során tervezett összeg terhére 
biztosítja.

Pályázatot nyújtanak be a Bacsó Béla utca út-
burkolatának felújítására

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az ál-
lamháztartásért felelős miniszterrel közösen pályáza-
tot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás-
ra. Gyál Város Önkormányzata a fejlesztési költségek 
legfeljebb 50%-át, de maximum 40 millió Ft-ot kap-
hat sikeres pályázat esetén. A döntés értelmében a Ba-
csó Béla utca útburkolatának felújítására pályázik az 
önkormányzat.

Elindul a Gyál vasútállomás 
környezetrendezése

A Máv Zrt-vel való egyezkedéseknek köszönhetően 
idén megújulhat a Gyál állomás. Az állomásra ve-
zető bekötő út szilárd burkolattal történő kiépítése 
megvalósul. A fejlesztés részeként a vasút mindkét 
oldalán lévő parkot rendbe teszik. Az egyeztetés 
fontos része volt még a kerékpár és személygép-
kocsi parkoló kialakítása is. Közvilágítás, öntöző-
rendszer és padok kihelyezése is a felújítás részét 
képezik. Az állomásnak és annak környezetének 
területén várhatóan kamerarendszert is kiépíte-
nek. A közbeszerzés nyertese a VITÉP’95 Vízügyi 
és Építőipari Kft., bekerülési összege tartalékke-
rettel növelten nettó 130.899.012 Ft+ÁFA.

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

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek munkarend szerinti soros ülését 2020. szep-
tember 24-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

Képviselő-testületi beszámoló
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Nyugállományba vonult 2020. április 30-
al  Dr. Molnár Andor, a Városi Egészség-
ügyi Központ vezetője, aki 2012. március 
1-től töltötte be pozícióját.  
Nyugdíjba vonulása alkalmából kerestük 
meg egy interjú erejéig.

Mielőtt a gyáli Városi Egészségügyi Központ ve-
zetője lett, hogyan alakult a pályafutása?

Budapesten szereztem diplomát, pályakezdőként 
az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedtem el, 
szakvizsga után rohamkocsin dolgoztam és láttam 
el szolgálatvezető főorvosi feladatokat 1992-ig.  
Két év tisztifőorvoskodás után 1994-től pályázat 
útján a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
voltam 2011 végéig, mellyel az alapellátást biztosí-
tottuk a kerületi lakosság számára. 

Hogyan lett az egészségügyi központ vezetője? 

Gyáli ismerőseim szóltak, hogy Gyál Város Önkor-
mányzata pályázatot írt ki a Városi Egészségügyi 
Központ intézményvezetői állására. Ismertek Kő-
bányáról, mondták, hogy van gyakorlatom, tapasz-
talatom ezen a téren, pályázzak. Pályáztam, több 
jelölt közül megválasztottak. 

Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie, amikor 
átvette az intézmény vezetését, hogyan látta ak-
kor a helyzetet?

Az már látszódott az elején, hogy munka lesz bő-
ven. Elsőként maga az épület, mellyel az 1990-
es évek elején történő bővítése és felújítása óta 
a szükséges javítások kivételével szinte nem tör-
tént semmi. Elképzelhetetlennek tűnt számomra, 
hogy nincs lift abban az épületben, ahol az emele-
ten helyezkedik el a fizikóterápia, gyógytorna, a la-
boratórium, amit egy mozgássérült beteg nem tud 
felkeresni. Második, hogy az egy praxisra jutó la-
kosságszám nagyon magas, valamint az alapellátó 
orvosoknál, főleg a gyermek és fogorvosoknál  az 
átlagéletkor 65 év felett van. Harmadik a szakren-
delői műszerezettség állapota, melyek már nem fe-
lelnek meg a kor követelményeinek. Végül a védő-
női épület szűkös volta, 6 védőnő kényszerült egy 
szobába bezsúfolva dolgozni.

Munkája során milyen volt a kapcsolata az 
önkormányzattal?

Röviden szólva, tökéletes, példaértékű. Munkám 
során, már a kezdetektől végig éreztem polgár-
mester úr, a hivatal, az önkormányzat és irodáinak 
jóindulatát, segítségét, támogatását, mely megha-

tározta a jó együttműködés alapjait. Nagyon sok  
olyan feladat volt, mely segítő hozzáállásuk nél-
kül egyáltalán nem valósulhatott volna meg, gon-
dolva itt a felújításokra, építkezésekre, műszer be-
szerzésre vagy pl. idén a koronavírus járvány miatti 
intézkedésekre, védőfelszerelések beszerzésére. 
Végig azt láttam, itt mindenki egy cél érdekében 
dolgozik (sokszor az erején felül is) Gyál városáért 
és Gyál lakosaiért, a mind teljesebb egészségügyi 
ellátásuk érdekében. Így nem volt nehéz jó ered-
ményeket elérni.
 
Mi volt a legnehezebb feladat az itt töltött évek 
során?

Egyértelműen az egészségügyi központ 2014-es, 
teljes felújítási folyamatának megszervezése, a 
rendelések működtetése úgy, hogy a betegellátás 
közben folyamatos maradjon. A rendelőket is át-
alakítottuk, nagyobbak lettek, klimatizáltuk őket, 
nyílászárókat cseréltünk, összevontuk az ügyele-
ti szobákat egy egységbe, külön bejárattal, az ult-
rahangot átvittük a nőgyógyászati rendelőbe, így 
helyiségek szabadultak fel. Büszke vagyok rá, hogy 
a felújítás 6 hónapja alatt egy napra sem zártunk 
be, nem maradtak el rendelések. 

Milyennek látja a gyáli egészségügy helyzetét?

Jónak, megnyugtatónak. Az épületeink állapota 
a kor színvonalának megfelelő, az alapellátás or-
vosaink átlagéletkora kedvezően csökkent (56,4 
évre), a műszerezettség nagyban bővült és meg-
újult, a szakrendelő óraszámok a duplájára emel-
kedtek és előrehaladott tervek vannak további 
fejlesztésekre. Azt hiszem, ez a jövőre nézve is 
megnyugtató.

Milyen érzésekkel vonul nyugállományba?

Nagyon jó érzéssel, úgy érzem a kezdeti kihívások-
ból, tervekből sok minden megvalósult.  Maradtak 
még elmaradt feladatok, mint a körzetek bővítése 
két új praxissal, mely az egyre súlyosabb orvoshi-
ány miatt eddig nem sikerült és lesznek új felada-
tok (szakrendelő átvétele, RTG, egy napos sebé-
szet kialakítása), melyekben egészségi állapotom 
miatt sajnos már nem tudok szerepet vállalni.

Hogyan képzeli el nyugdíjas éveit?

Csendesen, nyugodtan, sok sok pihenéssel, 49 év 
egészségügyben eltöltött idő után.

Nyugdíjba vonulása alkalmából, engedje meg, hogy 
szerkesztőségünk és a város minden lakója nevé-
ben köszönjük áldozatos munkáját, amit az itt élők 
egészségéért tett és nagyon boldog nyugdíjas éve-
ket kívánjunk Önnek!

Jó pihenést, Doki!

Fontos megjegyezni, hogy receptet továbbra is csak 
és kizárólag orvos írhat fel, tehát mindenképpen kon-
zultálni kell vele. A legfontosabb különbség, hogy a 
régi, mindenki által megszokott vény megszűnt, 
helyét átvette a digitális vény, másnéven E-recept.  
Kezdetben alaki szempontból ezek között nagy kü-
lönbség nem volt, ez sok félreértésre adott okot.  
Ezt korábban a felíró orvosnak ki kellett nyomtatnia és 
kézbe kellett adnia, ez mostanra megszűnt. Most már 
nem kötelező a felírt gyógyszerről ún. felírási igazolást 
adni, azt csupán kérésre kell, valamilyen írásos formá-
ban kiadni. Ha ezt a régi vényre nyomtatja ki az orvos, 
ellátja a megfelelő vonalkódokkal, akkor ki lehet válta-
ni, de ha ez egy A4 vagy hasonló formátumú irat, ak-
kor csak tájékoztatásra szolgál. Ezek nem jelentik azt, 
hogy teljesen megszűnt a régi vény, de használata je-
lentősen visszaszorult. És most nézzük sorban, milyen 
esetek fordulhatnak elő: 
1. Régi papíralapú vény esetében minden változat-

lan, bárki kiválthatja azt. 
2. Felírási igazolás esetén: ennek lényege, hogy a 

felírt gyógyszer elektronikusan már rögzítve van.  
Ez a régi recepttől abban különbözik, hogy szere-
pel rajta az un. „Felírási Igazolás” felirat, 3 vonal-
kód található rajta, melynek megléte alapfeltétel. 
Ezt az igazolást bárki kiválthatja, feltétele hogy az 
elektronikus térben szerepeljen ennek az érvényes 
megfelelője. Az előző két esetben tehát valamilyen 
orvos által írt vényre szükség van. Papíralapú vény 
vagy felírási igazolás nélküli, un. elektronikus kivál-
tás. Ez már az E-recept kiváltás egyik formája. 

Mostantól az esetek döntő többségében így fog a fel-
író orvos gyógyszert rendelni. Ennek lényege, hogy 
az orvos a gyógyszert rögtön a felhőbe tölti fel, ahon-
nan bármelyik gyógyszertár le tudja hívni, azaz a fel-
írt gyógyszert az ország bármelyik gyógyszertárában 
ki lehet váltani. Nagyon fontos, hogy ilyen alapon felírt 
gyógyszert csak és kizárólag saját részre lehet kiválta-
ni, más részére így nem lehet elvinni semmit. A kivál-
táshoz 2 irat bemutatása szükséges! Az egyik minden-
képpen a TAJ szám és szükséges egy, azonosításra 
alkalmas fényképes igazolvány. 
Amennyiben E-receptet szeretnénk más részére kivál-
tani, akkor azt csak meghatalmazással lehetséges. 
Némileg speciális helyzet a 14 éven aluli gyermekek 
helyzete, akik saját maguk részére nem válthatnak ki 
gyógyszert. Itt érdemes a gyermekorvostól vény alapú 
felírási igazolást kérni, mert azzal gond nélkül ki lehet 
váltani a gyógyszert. 
Ha mindenki tisztában van azzal, hogy milyen gyógy-
szerek vannak a felhőben, mit szeretne kiváltani, akkor 
azzal nagyon könnyen leegyszerűsödik a gyógyszerki-
váltás folyamata.

A receptek 
kiváltásáról
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A március közepén hozott egészségügyi korlátozó intéz-
kedések az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár látogatói által jól megszokott gazdag programnapo-
kat is megváltoztatta. Míg február-márciusban jellemzően 
napi 10-12 esemény várta a gyáliakat, addig március köze-
pétől a zéró tolerancia elve alapján a közművelődési terek 
sehol az országban nem fogadhattak látogatókat. 

A szigorú központi intézkedés indokolt volt, hisz a kö-
zösségi házban és az idén 60. születésnapját ünnep-
lő könyvtárban naponta összesen több száz látogató 
is megfordul, így elkerülhetővé vált, hogy az épület ki-
indulópontja legyen egy nagyobb fertőzési hullámnak.  
A kultúrakedvelő látogatók megértették és elfogadták a 
helyzetet, az elmúlt három hónapban számtalan bizta-
tó és a munkánkat támogató gyáli jókívánság érkezett 
hozzánk. 

Karanténban

Lassan mindannyiunk számára emlék lesz a 
karanténidőszak, de márciusban mindenki tétován ke-
reste a megoldást a tartalmas és biztonságos hétközna-
pok megélésére. A teljesen új, elzárt helyzet, újtípusú és 
ötletgazdag megoldásokat kívánt mindenkitől, így a kö-
zösségi háztól is.

A jogszabályok alapján látogatókat nem fogadhattunk, 
de a munka folyamatos volt az intézményben. A látoga-
tóink pedig elvárták, hogy a karantén alatt se maradja-
nak kulturális élmények nélkül. A feladat adott volt: gaz-
dag, tartalmas közművelődési lehetőségeket kellett oly 

módon nyújtanunk, hogy Önökkel közvetlenül nem talál-
kozhattunk. Mivel az elmúlt két évben megújult a honla-
punk a www.gyalikozhaz.hu, a facebook felületünk www.
facebook.com/gyalikozhaz, és a pandémia előtti prog-
ramtájékoztatás is jellemzően az elektronikus felületeinket 
történt, adott volt a lehetőség, hogy ezt a sztrádát hasz-
náljuk a gyáliak érdekében. A gyáli Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár, mint közművelődési szintér az 
országban az elsők között, már március 16-án kibővített 
közművelődési és közszolgáltatási tartalomszolgáltatás-
ba kezdett. A kiválóan felkészült munkatársaim tematikus 
témák mentén: az oktatást segítő tartalmak, interaktív fej-
lesztési lehetőségek, játékos az egyéni tanulást, önfejlesz-
tést támogató platformok tucatjait, minimum napi négy 
alkalommal kínálták fel a gyáli lakosoknak. Minden – a kö-
zösségfejlesztést, önfejlesztést, önművelődést – segítő ar-
chívumot, lehetőséget összegyűjtöttünk és megosztottuk 
Önökkel. A közösségi ház a járványhelyzet alatt, a virtuá-
lis térben, összességében több mint 200 tudásbázisalapú 
információt tett nyilvánossá.

Közművelődés otthon - virtuális program

A megosztott anyagok zöme a járványhelyzetet követő-
en is elérhető marad az e-felületeinken. Amit külön ér-
demes kiemelni, az a gyáli helytörténethez kapcsolódó 
anyagok, felgyűjtések tára. A településhez kapcsolódó 
régi tárgyak segítenek megélni a nagyszülők, dédszü-
lők életét is, segítik az identitás megélését. Jelenleg há-
rom különleges archívum is látható a www.gyalikozhaz.
hu oldalon. Februárban, a közösségi házban különleges 
kiállítást nyitottunk, amely tárlat keretében esküvői fo-

tókat állítottunk ki. A képek mellett kaptunk pár szemé-
lyes üzenetet, emlékiratokat is. A megható kiállítás anya-
gát digitalizáltuk és a következő években is gyarapítani 
szeretnénk az Önök, a boldog gyáli házaspárok segítsé-
gével. A másik digitális archívum szintén Önökkel együtt 
jött létre. Közzétett felhívásunkra több száz gyáli fotó és 
dokumentum érkezett az első világháborút lezáró évek 
és a trianoni döntés körüli évek családtörténeteiből.  
Az 1910-25-as (és későbbi) évekből számtalan családi 
fotóból, emlékből, anyakönyvi kivonatból, iskolai doku-
mentumból, tábori levelezőlapból, hadijelvényből, kitün-
tetésből rendezhettünk kiállítás, ami augusztus végéig 
látható is. Továbbá számos helytörténeti érték digitális 
archívumba került, nem csak a települési értéktárban lé-
vők, hanem izgalmas anyagok érkeztek a strandról, a víz-
toronyról, a régi kultúrházról, könyvtárról, patikáról. 

A helyi vonatkozású tartalmak mellett megosztottunk 
több ezer könyvet, filmet, színházi előadást, koncertet. 
Meghirdettünk interaktív közösségi játékot, közös alko-
tást, hívtuk Önöket virtuális Mesevarázsra, hallhattak 
mesét Karácsony Ibolyától, Kárász Esztertől, tanulhattak 
néptáncot Könczei Árpád koreográfustól. 

Töretlen és gazdag programkínálat

Az egészségügyi korlátozó intézkedések június 18-ával 
szűntek meg, ettől a naptól a közösségi ház a korábban 
megszokott módon ismét látogatható. A nyár folyamán 
egyrészt a gyermekek tartalmas időtöltését szolgál-
juk, másrészt a szülők életét szeretnénk megkönnyíteni.  
Az idén – előzetes igényfelméréssel – nyolc gyermek-
tábort hirdettünk meg, nyolcféle közművelődési tarta-
lommal. A kínálatban szerepel színházi, képzőművésze-
ti, néptánc tematika, de van terápiásmese és mozgásos, 
valamint fejlesztési gyermektáborozási lehetőség is. 
Nyolc hét alatt több mint 100 gyáli gyermek tölt a kö-
zösségi házban tartalmas időt, biztonságos, szakmailag 
felügyelt feltételek között. A könyvtár július elejétől vár-
ja az olvasókat, szeptembertől pedig minden könyvtári 
program esemény az idén tervezett módon megvalósul. 

A gazdag és jól megszokott programkínálat is visszatér a 
közösségi házba. Július 24-én a nívós Giusto Kamaraze-
nekar Beethoven és Schubert koncertjére várjuk Önöket. 
Továbbá vendégünk lesz Vida Ágnes pszichológus, aki 
az Anyapszichológia című könyvéről tart előadást. Jön a 
rajongva szeretett Sasvári Sándor énekes, és a teljesség 
igénye nélkül Kovács András Péter népszerű humorista. 
Újra birtokba vehetik a közösségi házat a civil szerveze-
tek és a különféle szakkörök és művelődő közösségek. 

Amit a munkatársaim nevében is ígérhetek: eseményben 
nem lesz hiány, és mint eddig, a minőség terén nem kö-
tünk kompromisszumot.

Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

igazgatója

Rendkívüli idők, rendkívüli megoldások

Az idei minden szempontból rendhagyó év. A tavasz min-
denkitől sok fegyelmet és figyelmet követelt, szűk karan-
ténban teltek a napok. Aztán hirtelen nyár lett, e lap meg-
jelenésekor pedig már közeleg az iskolakezdés izgalma. 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, hogy 
feledtesse a tavaszi kötöttségben telt napokat egy kö-
tetlen, vidám, önfeledt nyáresti programkínálattal ked-
veskedik a gyáliaknak, a színházi programok a Köszönjük 
Magyarország országos rendezvénysorozat keretében in-
gyenesen látogatható.

Zene a javából
A programsorozat elején rögtön egy férfi szíveket meg-
dobogtató, de a hölgyeknek is szórakoztató, fergeteges 
koncertre várjuk Önöket augusztus 7-én. A sokak által ra-
jongva szeretett RIA LIVE produkció érkezik a Közház-
ba. A szőke és tüzes énekesnő fantasztikus buliba hívja a 
közönséget. Karakteres hangja az életünk során megta-
pasztalt mélységeket és magasságokat egyaránt meg-
énekli. Dalai a könnyed, életigenlő témáktól a komoly, vi-
lágot érintő mondanivalókig széles palettán mutatják meg 
MaRIAnna lelki világát. A koncerten hallható dalok minősé-
gét MaRIAnna mellett olyan szerzők biztosítják, mint Kállay 
Saunders András, Szabó Leslie és Burai Krisztián, de hall-
ható lesz Amy Winehouse, Tina Turner, Bruno Mars, Lady 
Gaga nóta is.

Színház a szerelemről
Augusztus 14-én, a Pesti Magyar Színház kivételesen te-
hetséges színésze, Bodnár Vivien intim és érzelemgazdag 
kamaradarabját láthatják a szerelemről. Az önálló irodal-
mi est témája az elmúlhatatlan, az örökké aktuális vágyó-
dás, békében, háborúban vagy akár járvány idején is. Éle-
tünk legfontosabb része, hogy szerethessünk és minket is 
szeressenek. Az esten elhangzanak sanzonokon, megzené-
sített versek többek között Szép Ernőtől, Gábor Andortól.

Színház a hazaszeretetről
A „Köszönjük Magyarország” programok keretében az Új 
Nemzeti Kamaraszínház előadásában augusztus 19-én, 
19 órától tekinthetik meg, a Himnusz az Emberhez című 
előadást. A színmű alcíme kifejező: Irodalmi arcképcsar-
nok – Bornemisszától Juhász Gyuláig. Az irodalmi-verses 
előadás középpontjában Kölcsey Ferenc Himnusz című 
verse áll, amelynek kapcsán bemutatják – annak mintegy 
keretét adva - a magyar költészet, a magyar líra legkivá-
lóbbjainak alkotásait. A közel egyórányi előadásban elő-
térbe kerül a magyar nyelv gazdagsága, különlegessé-
ge, egyedisége, humora – mindez példákkal bemutatva. 
A műsort megzenésített versek, hangszeres élőzene te-
szi színesebbé, változatosabbá. Az est során láthatják: Ko-
vács Éva Rebecca, Pelsőczy László, Szabó Gyula Győző 
színművészeket.

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

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

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

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

Nyári bölcsődei 
nyitvatartás

Dallamok szárnyán tábor

2020. június 22. – 26. között, 8 – 16 óra között ál-
talános iskola alsó tagozatos gyermekek számára

Vidám és dallamokban gazdag játékos hét, sok 
hangszerrel, mondókákkal, Pechtol Csilla és Czö-
vek István zenepedagógusok vezetésével.

Arany Gyermek Néptáncegyüttes 
edzőtábor

2020. június 29 - 2020. július 3-ig, 9-12 éves 
korosztálynak

Néptánc- és népzene iránt érdeklődő gyermekek-
nek, Könczei Árpád koreográfus és Plugor Judit – 
táncoktató vezetésével.

Sosemvolt mesék tábor

2020. július 6. és 10., 8:00-16 óra között, ajánlott 
életkor 6-12 éves korosztálynak

Tábor hősöknek, királyoknak és királynőknek, sze-
líd és vadállatoknak, sárkányoknak és egyéb ször-
nyeknek! Ha szereted a meséket, és néha ki is ta-
lálsz egyet-egyet, gyere, bújj jelmezbe és játsszuk 
el együtt! Aki félős, itt bátor lesz, aki egyedül van, 
barátokra lel, aki mindig pörög, itt megmenthe-
ti a világot, aki normális az akár „bolond” is le-
het. A tábort múzeumpedagógiában és gyermek-
pszichodrámában jártas pedagógus, Rosta Helga 
vezeti.

Képzőművész tábor

2020. július 13-17-ig, 8-16 óra között, alsó tagoza-
tos gyermekek számára

Festéssel, rajzolással, agyagozással, mozaikkészí-
téssel és sok mással vár a RÓMAI KOR jegyében 
Palásti Renáta vizuális nevelőtanár vezetésével. 
Utolsó nap kirándulás!

Keszekusza tábor - Mást csinálunk min-
den nap!

2020. július 20-24, 8-16 óra között, alsó tagoza-
tos gyermekek számára

A hét folyamán minden nap más témával várjuk a 
gyermekeket: nemezelés/csuhézás, rövidfilm for-
gatás, kavicskép készítés, játékos kincskeresés és 
az utolsó nap kirándulás!

Színjátszó tábor – Farkas Évi színmű-
vésznő vezetésével – 12 éves kortól!

2020. július 27-31-ig, reggel 9-től délután 15 óráig

Ha úgy érzed, szívesen belebújnál különböző ka-
rakterek bőrébe, ha szeretnéd felébreszteni a 
benned rejlő színművészt, gyere és vegyél részt 
színjátszó táborunkban! Az ötnapos tábor alatt 
fejlődik beszéd készséged, mozgásod, lesz sok-
sok vers, tánc, zene és JÁTÉK! Az utolsó napon, 
pénteken pedig bemutatjuk kedves hozzátartozó-
idnak, hogy mi minden történt Veled a tábor ide-
je alatt!

Olvasótáborok (2 tábor) 

2020. július 21-31 között
Megteltek, erre már nincs lehetőség jelentkezni!

Az erő velünk van tábor

2020. augusztus 3 és 7., 8-16 óra között, 7-12 éves 
gyerekeknek ajánljuk

Várjuk azon gyermekek jelentkezését, akik szere-
tik a zenét, a meséket, és szeretnek kedves, nyu-
godt közösségben lenni, mindamellett a sport is 
fontos szerepet játszik az életében. A táborvezető 
a mindennapokban környezetvédelmet, irodalmat 
és angol nyelvet tanít gyermekeknek, emellett pe-
dig gyakorlott capoeirás is. Ezzel a különleges 
kombinációval a tábor ideje alatt felpörgetjük a fi-
zikumot, lecsendesítjük az elmét, sokat játszunk, 
meséket élünk át és tanulunk a környezetről, akár 
angolul is. A program záró napján a gyerekek ki-
ránduláson is részt vesznek, ahol az erdőt járva, 
játszva tanulnak a környezet értékeiről és azok 
megóvásáról.

A táborok ára jellemzően magukban foglalja a 3 ét-
kezést, a táborozás valamennyi eszközét, kellékét. 
Jelentkezni és a táborra befizetni az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lehet. 
További információk: www.gyalikozhaz.hu

Fantasztikus napközis táborok  
a közösségi házban

CIRCO MASSIMO 2020! 
Magyarországon először!!! 

GYÁL 
Július 16-tól július19-ig 
A VÍZTORONY MELLETT

    
Különleges kutyaidomítás, 
légtornászok, akrobaták, 

nevettetés mestere JONNY bohóc!
Transformers a csoda autó!!

Cirkusz porondon előszőr kerül 
bemutatásra: 

KING KONG 
AZ ÓRIÁS GORILLA!

2 órás, nívós szórakozást garantál 
a CIRCO MASSIMO!!!    

ELŐADÁSOK: 
csütörtök és péntek: 19.00  

szombat: 16.00 és 19.00  
vasárnap: 16.00

                                                
Csütörtök akciós nap: 1.500.-Ft /fő                                                            

A többi napokon, minden jegy 
árából 500.-ft kedvezmény!!!     

Kedveszmények a szórólap, kupon 
felmutatása esetén érvényesek! 

(Egy kupon, egy személyre érvényes!  
Csak a lelátókra)

Július 23-tól július 26-ig
VECSÉSEN

a CBA mellett

Infóvonal: 06/20 5957077

HIRDETÉS
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2020.07.06-tól a zöldhulladékot csak szabványos, emb-
lémás zöldhulladékos zsákból szállítják el az FCC munka-
társai, ahogy a kukába már nem férő többlet kommunális 
hulladékot is csak szabványos, emblémás többlethulla-
dékos zsákból szállítják el.

Zöldhulladékos zsákokat, így a zsákosztási napokon túl 
2020.06.22-től az FCC ügyfélszolgálatán lehet átvenni, 
vagy a zsákokat forgalmazó üzletekben lehet vásárolni, 
amelyek betűrendben:

Csillag ABC: Gyál, Bacsó Béla u. 53. 
Nyitva: H-Sz: 06.00-20.00, V: 07.00-20.00
Élelmiszerbolt: Gyál, Kőrösi út 84-86. 
(a Kőrösi Udvar mellett, az edzőterem alatt) 
Nyitva: H-V: 0-24
Gazdák Boltja: Gyál, Vecsési út 59. 
(a Vecsési úti gyógyszertárral szemben) 
Nyitva: H-P: 07.00-17.00, SZ: 07.00-13.00, V: ZÁRVA

A zsákok fogyasztói ára bruttó 84 Ft.

Kommunális többlethulladékos zsákot az FCC ügyfél-
szolgálatán lehet átvenni és a negyedéves számlára ke-
rül majd rá ez a tétel, azzal együtt kell fizetni.

Az FCC kollégái a zsákokkal kapcsolatos kérdésekben is 
rendelkezésükre állnak az ügyfélszolgálatokon:
• hétfő 8-20 óráig FCC Magyarország Kft. székhelye 

(Gyál, Kőrösi út 53.)
• kedd 9-11 óráig Arany János Közösségi Ház  

(Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Az FCC Magyarország Kft. most is, mint mindig, köszöni 
a lakosság együttműködését, szabálykövetését.

Adják tovább az információt, hogy szomszédaik, gyáli is-
merőseik is jól informáltak lehessenek, és így megelőzzük, 
hogy hulladék maradjon az utcán egy esetleges szabály-
talan kihelyezés miatt.

A hulladékszállítás 
szabályai is 

visszatérnek a régi 
kerékvágásba

Felhívás parlagfű 
és egyéb allergén 

gyomok elleni 
védekezésre

Mint ahogy azt Önök is tudják, hazánk ma Európa parlag-
fűvel leginkább fertőzött területe. Rendkívül káros, mivel 
agresszivitásával elnyomja a kultúrnövényeket, miköz-
ben felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, mellyel 
jelentős terméskiesést okozhat. Emellett allergizáló ha-
tása a népesség jelentős százalékát érinti.

A parlagfű-szezon július elejétől szeptember végéig tart, 
így különösen nagy gondot kell fordítani a gyommente-
sítésre. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint minden 
földhasználó és földtulajdonos köteles kül- és belterü-
leten is az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását folyamatosan megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot az őszi fagyokig folyamatosan fenntar-
tani. Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok 
egész évben kötelesek védekezni földterületükön a káro-
sító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, ha-
nem az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. 
Azaz, ha a helyszíni ellenőrzés során – függetlenül annak 
időpontjától – megállapítást nyer, hogy a földhasználó 
ennek nem tett eleget, a hatóság megindítja az eljárást. 
A mezőgazdasági területek gyommentesen tartása mel-
lett a belterületi földtulajdonosok is kötelesek a parlagfű 
virágzását meggátolni. Az illetékes hatóságok ellenőrzik 
az ingatlanokat, és a védekezési kötelezettség elmulasz-
tása esetén – a fertőzött terület nagyságától függően – 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtják 
az ingatlanok tulajdonosait, emellett közérdekű védeke-
zés elrendelésére is sor kerül, a földhasználó költségére.

Ezen kötelezettség betartásának ellenőrzése bejelentés-
re, vagy hivatalból történik. Belterületen a területileg il-
letékes jegyző ellenőriz, míg külterületen ez az ingatlan-
ügyi hatóság (földhivatal) feladata.

Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy- az ápolt 
egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében 
gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről (gyom-
lálással, kaszálással és ahol szükséges, növényvédő sze-
res gyomirtással), ápolásáról, valamint a folyamatos 
gyommentes állapot fenntartásáról!

Ha parlagfüvet lát, jelentse be! A parlagfűszezon kez-
detével elindul a Parlagfű Bejelentő Rendszer is, amely-
lyel interneten vagy okostelefonon keresztül bárki be-
jelentést tehet az általa észlelt fertőzött területről (pbr.
nebih.gov.hu). A parlagfű elleni védekezés mindannyi-
unk érdeke!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

2020. június 18-tól ismét a veszélyhelyzet előt-
ti feltételekkel látogathatók a gyáli piacok. Az 
Ady Endre utcai zöldségpiacon és a Bartók 
Béla utcai piacon tehát a 65 évnél fiatalabbak 
és annál idősebbek egyaránt teljes nyitvatartá-
si időben vásárolhatnak.

A kormányrendelet értelmében az idősek vá-
sárlási idősávja megszűnik, hiszen az új szabá-
lyok között már nincsenek megszabott idő-
korlátok a bolti vásárlásokra nézve.

Ennek értelmében ezentúl 9 és 12 óra között 
már nem csak a 65 év felettiek vásárolhatnak 
az élelmiszerüzletetekben, drogériákban, pia-
cokon és gyógyszertárakban.

A maszkok viselésétől azonban egyelőre még 
nem búcsúzhatunk el, hiszen a tömegközlekedé-
si eszközön és az üzletekben történő vásárlás so-
rán a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszk, 
sál, kendő) továbbra is viselni kell. Továbbá a 
vendéglátóhelyek zárt tereiben a vendéglátó-
soknak is kötelező marad a maszk viselése.

Ismét a járvány 
előtti feltételekkel 
üzemelnek a gyáli 

piacok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

KLÍMASTRATÉGIAI
p r o g r a m

FOTÓPÁLYÁZAT
felnőtteknek

Fókuszban a KLÍMAVÁLTOZÁS

Készítsenek fotókat, melyek a klímaváltozás  
enyhítését, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentését, a zöldenergia felhasználásának  
növelését, a tudatos fogyasztói magatartást,  

a fenntartható fejlődést szemléltetik.

Egy személy maximum 3 db fotóval nevezhet.
A pályázatra digitális vagy digitalizált felvételek 

küldhetők be: minimum 3 Mpixel méretben;
RAW, TIFF, JPG formátumban.

A pályaművek beérkezési határideje: 
2020. augusztus 10. 24:00

a pályaműveket beküldeni a klima@gyal.hu 
e-mail címre lehet.

A beküldéskor kérjük megadni a következő adatokat is:
versenyző neve, e-mail címe, telefonszáma, alkotás 

címe

A témában beérkezett legjobb pályaművek a város 
Facebook oldalára (www.facebook.hu/varos.gyal)  
kerülnek feltöltésre, ahol a lakosság értékelheti az  

alkotásokat 2020. augusztus 24-ig.

A három legtöbb like-ot szerző alkotások 
díjazásban részesülnek. 

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató:
www.gyal.hu, www.gyalklima.hu

FŐNYEREMÉNY: 

        EGY ÉRTÉKES KERÉKPÁR!

TestületInterjúKözérdekű KözérdekűKözélet KözéletTestület Kultúra KultúraSzabadidő Szabadidő AnyakönyvÁllatvédelem KözbiztonságInterjú Vallás

Ill
us

zt
rá

ci
ó



2322 gyáli mi újság www.gyal.hu

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása sze-
rint márciusban 7, áprilisban 8, májusban 9, júniusban 4 ha-
láleset, és ezekben a hónapokban 94 házasságkötés történt 

városunkban.

Házasságot kötöttek:
03.13: 

- Csengeri János és Szabó Adrienn (Csengeri Adrienn)
03.14: 

- Rohányi Ágoston és Homolya Vivien (Rohányi Vivien)
- Kiss István és Balog Anita (Kiss Anita)

- Kaptur Zsolt Rudolf és Baráth Mária (Kapturné Baráth Mária)
- Pásztor Viktor és Nagy Edina (Pásztor-Nagy Edina)

03.20:
- Lőrincz Róbert és Horti Éva (Lőrincz-Horti Éva)

- Patkós Gergely és Barna Orsolya (Patkós Orsolya)
03.21:

- Szarvas Roland és Kalocsai Regina (Szarvas Regina)
03.27:

- Fekete Ádám és Kapás Erika (Fekete-Kapás Erika)
- Csorba Gábor és Botos Blanka (Csorba Blanka)

- Szuhányi Zoltán Attila és Tóth Brigitta Gitta 
(Szuhányi Brigitta Gitta)

03.28:
- Ladányi Attila és Csukás Andrea (Ladányiné Csukás Andrea)

04.04:
- Kocsis Péter Attila és Boda Daniella

- Ramzan Muhammad Haris és Zala Rita Ilona
04.17:

- Novák Gábor és Szabó Vanda Ivett 
(Novákné Szabó Vanda Ivett)

04.18:
- Szarka Attila és Rada Szilvia (Szarkáné Rada Szilvia)

- Lóth Balázs és Kakuk Dóra (Lóthné Kakuk Dóra)
- Kéri Henrik és Sűrű Cintia Mercédesz 

(Kériné Sűrű Cintia Mercédesz)
- Lugosi Gergő és Bölcskei Krisztina (Lugosi Krisztina)

04.24:
- Bajzák Gergely és Faragó Vivien (Bajzák-Faragó Vivien)
- Csizmazia Dorián Barnabás és Schmidt Rebeka Vivien 

(Csizmazia-Schmidt Rebeka Vivien)
- Gerlits Krisztián és Wágner Dorothy (Gerlits Dorothy)

04.25:
- Szórád Viktor és Piti Enikő Éva (Szórád Enikő Éva)

- Márton Attila és Fülöp Nikolett (Márton-Fülöp Nikolett)
- Kertész Bence és Surányi Anna (Kertész-Surányi Anna)

05.02:
- dr. Tajti Szabolcs és dr. Orbán Dóra

- Rafael Gusztáv Ferenc és Cserés Mária (Rafael Mária)
- Láng Olivér és Kakucs Barbara Zsuzsanna 

(Láng Barbara Zsuzsanna
05.08:

- Földesi József és Kiss Ildikó (Földesi-Kiss Ildikó)
- Ferencz Tamás és Szentpéteri Dorina

- Szentmiklósi Péter és Szabó Dzsenifer Gyöngyi
05.09:

- Barna István és Péter Zsófia
- Lőrincz György és Ignácz Anita

- Nagy Lajos Bálint és Oberhauser Roberta Katalin

Anyakönyvi hírekSZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Július 18-tól nyári miserend lép életbe: 

Vasárnap 9.30: szentmise.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén 
18.00: szentmise.

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén 
10.00: szentmise.

Augusztus 20-ával véget ér a nyári miserend.

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

Sok évvel ezelőtt láttam egy orosz színtársulat előadá-
sát, ami - noha maga a darab nem volt kiemelkedő je-
lentőségű - felejthetetlen élménnyé vált számomra.  
Az előadás különlegessége abban állt, hogy azt mutat-
ta be, ahogyan az egyetlen szereplő a saját házát betöl-
tő sok-sok tárgyhoz kötődött. Szinte az egész előadás 
alatt pakolt, nem csinált mást, mint élete eme helyszíné-
nek tárgyait rakosgatta és használta, mégis valami olyan 
megmagyarázhatatlan fenséges érzést keltett bennem, 
amit máig sem tudok elfelejteni. A tárgyak akkor és ott 
életre keltek, szinte beszéltek, éreztek, sugároztak, jelez-
tek, egyben tartottak és megtartottak. Az előadás ren-
dezője valamit nagyon tudott arról, amit a tárgyak hét-
köznapi szakramentalitásának nevezhetünk.

Ez a szakramentalitás abban áll, hogy életünk fontos tár-
gyai, drága csecsebecséink, apró emléktárgyaink, képe-
ink egy-egy jelentős esemény, életszakasz vagy személy 
által spirituális energiákkal telítődnek. Emlékjellé válnak, 
miáltal képesek számunkra a jelenbe hozni a felidézett 

Átszellemülve, átlényegülve
személyt, a múltat, azzal az erővel töltve fel bennünket, 
amit annak idején éreztünk, adtunk vagy kaptunk. 

A szakramentumok emlékeztetnek és erővel töltenek fel. 
Az egyház szakramentumai viszont nem csupán a saját 
élményeinkből és emlékeikből fakadó erőt adják nekünk, 
hanem Isten közelségét és erejét öntik szívünkbe, ha hit-
tel vesszük őket. 

Mi, katolikusok idén az Eukarisztikus Kongresszusra ké-
szültünk, amit a járványhelyzet miatt egy évvel később 
tartunk meg. Az Eukarisztia, az Oltáriszentség az egyik 
legfontosabb szentségünk. Az utolsó vacsorán a kovász-
talan kenyér és a bor Krisztus testének és vérének szent-
ségévé lényegültek, és ugyanez történik azóta is minden 
szentmisénken. 

Amint pedig az apostolok részt kaptak abból az iste-
ni erőforrásból, ami Jézust eltöltötte, sőt, Jézust magát 
vették a kenyér és bori színei alatt, ugyanez történik ve-
lünk is minden szentáldozáskor. Érthető, ha eszünk ágá-
ban sincs egyetlen vasárnapot sem eltölteni anélkül, hogy 
ne járulnánk az Eukarisztia szent asztalához. Minél több-
ször, minél több hittel, bizalommal és szeretettel vesszük 
magunkhoz Krisztust a szentségben, az ő isteni ereje által 
annál inkább mi magunk is átszellemülünk, átlényegülünk.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

05.15:
- Nehéz Tamás és Kubik Emese (Nehéz Emese)

- Liktor Balázs és Bagaméri Brigitta
- Ballok János Attila és Demeter Dorottya Diána

05.16:
- Lukács Ádám és Gaál Sára (Lukács-Gaál Sára)

- Vinarz Balázs János és Tóth Bernadett 
(Vinarz-Tóth Bernadett)

05.22:
- Tóth Richárd Csaba és Pozsgai Xénia (Tóthné Pozsgai Xénia)

- Szűcs Sándor és Jozó Emese
05.23:

- Woloszynszki Mihály Vilmos és Bíró Annamária 
(Woloszynszki-Bíró Annamária)

- Nyikos István és Vad Vivien Virág 
(Nyikosné Vad Vivien Virág)

- Kovács Krisztián és Pirint Vivien (Kovácsné Pirint Vivien)
05.29:

- Kovács István Árpád és Szuhanyik Viktória 
(Kovács István Árpádné)

- Nemes Norbert és Tégla Georgina Rita 
(Nemes Georgina Rita)

- Máté Csaba és Guttyán Viktória
05.30:

- Belovári Attila és Szőke Viktória Vanda 
(Belovári-Szőke Viktória Vanda)

- Gábris-Rápolti Zsolt és Pintér Andrea 
(Gábris-Rápoltiné Pintér Andrea)

06.05:
- Hullár József és Gál Viktória (Hullárné Gál Viktória)

06.06:
- Hoffmann Balázs Gábor és Bánrévi Barbara Virág 

(Hoffmann-Bánrévi Barbara Virág)
06.13:

- Csorba József és Nyári Réka (Csorba Réka)
- Czövek Csaba és Szabó Andrea

06.19:
- Demecs Tamás és Király Nikolett 

(Demecsné Király Nikolett)
- Lengyel Szabolcs és Farkas Beáta Viktória 

(Lengyel Beáta Viktória)
- Fedina Csaba és Mezei Melitta Zsuzsanna

06.20:
- Daucsó Zoltán és Balogh Barbara (Daucsó Barbara)

- Fekete Norbert és Sommer Anett
- Molnár Tamás Dávid és Lukács Laura (Molnár Laura)

06.26:
- Mészáros Zoltán Gábor és Menyhárt Sára 

(Mészáros-Menyhárt Sára)
- Kvanta Attila és Bihari Tímea Erzsébet 

(Kvanta Tímea Erzsébet)
06.27:

- Venter Ádám Roland és Verhás Viktória
(Venter-Verhás Viktória)

- Visontai Sándor és Kovács Viktória 
(Visontainé Kovács Viktória
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E-mail: info@deltanovabauk� .eu
Iroda: 2360 Gyál, Vasút utca 31.

Gyálon és 15 km-es körzetében a kiszállás ingyenes.

CSŐTÖRÉS
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

TETŐJAVÍTÁS
KŐMŰVES MUNKÁK

FESTÉS
VILLANYSZERELÉS

HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK
BONTÁS

FÖLDMUNKÁK
KLÍMASZERELÉS

06.03.
Lakossági jelzés nyomán vonult járőrünk a Vecsési útra, 
ahol egy üzlethez tartozó parkolóban zaklatták zugáru-
sok a vásárlókat. Járőrünk felszólítására a saját portéká-
jukat aggresszívan ajánlgató személyek felhagytak te-
vékenységükkel és elhagyták a város területét.

06.13.

Lakossági segítségkérés érkezett a Görgey Artúr ut-
cából, ahol a bejelentő elmondása szerint a hozzátar-
tozóját a szomszéd bántalmazta. Kiérkező járőreink a 
támadás következtében súlyos fejsérüléseket szerzett 
hölgyhöz azonnal mentőt, valamint rendőrt kértek, a sé-
rültet kórházba kellett szállítani. Ezt követően a rend-
őrök a járőrünkkel együttműködve a helyszín közelében 
elfogták a feltételezett elkövetőt.

06.14.

Rövid időn belül két fakidőlés miatti riasztás is érkezett a 
központunkba. Tűzoltóink az egyik helyszínen önállóan 

végezték a kárelhárítást, a másik helyszínen az ELMŰ je-
lenlétére is szükség volt, mert a fa egy villanyvezetékre 
dőlt. Nem sokkal később egy balesethez vonultak tűz-
oltóink, a Vecsési úton egy személyautó vezetője elve-
szítette uralmát a járműve felett és egy parkoló gépko-
csinak ütközött. A balesetnél személyi sérülés is történt.

06.26.

A BKK forgalomirányító központjából érkezett segítség-
kérés, mert a Tulipán utca és a Pesti út kereszteződésé-
nél egy gépkocsi villanyoszlopnak ütközött, amely kitört 
és forgalmi akadályt képez. Járőreink elsősegély-nyúj-
tásban, illetve a sérült gépjármű áramtalanításában nyúj-
tottak segítséget, majd a közúti forgalom elterelését biz-
tosították a műszaki mentés időtartama alatt. A sérült 
személyt a mentők kórházba szállították, az összetört vil-
lanyoszlop cseréje miatt több órán keresztül kellett a jár-
műforgalmat korlátozni.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

FEGY-napló
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a macs-
kák gazdáira nem érvényes az állatvédelmi tör-
vény, pedig bizony a macskák által okozott káro-
kért és kóborlásért ugyanúgy felel gazdája, mint a 
kutyagazdik. Sőt, a nem megfelelően tartott macs-
ka is lehet, akár annyira rossz állapotban tartva gaz-
dája által, hogy állatkínzásért felelősségre vonhat-
ják. Lássuk be a macska is állat és a 21. században 
számtalan példa van, hogy miképpen élhet a cica 
boldogan úgy, hogy nem közterületen él. A macska 
szabadságának ára van: verekszik, kutyákat hergel, 
autóutat keresztez, sőt szabadon párzik és beteg-
ségeket gyűjt. Vajon megéri a kaland? A legfelhá-
borítóbb, amikor a „gazdi” a fotelből azzal nyugtat-
ja magát, miután cicája szörnyet hal, hogy legalább 
szabad volt. Ezeket a gazdákat, sajnos nem a fele-
lősségtudat vezérli és törvényt szegnek. 

A macskák háziasítás előtt éppen ugyan olyan ra-
gadozó állatok voltak, mint a vadállatok, majd idő-
vel ők is elkényelmesedtek, megszokták a kanapét, 
a nyugalmat, a jólétet. Ha eltekintünk az autóbal-
esetben meghalt cicusok esetétől, számos olyan 
baj leselkedik rájuk, ami ugyancsak szenvedéssel 
jár. Ilyen betegségek a FeLV, FIV és FIP vírusos be-
tegségek. Ezek a betegségek verekedés és nemi 
úton terjedő nagy szenvedést okozó betegségek, 
melyek nem gyógyíthatóak, de nagy részük meg-
előzhető, akárcsak a veszettség, ami manapság 
nagyobb számban érinti a cicákat, mint a kutyákat. 
Lássuk sorba őket. 

FeLV

Macskaleukózis, hosszú lappangási idő, akár éve-
kig is tünetmentes, nyállal, vérrel terjed. A fertő-
zött mamacicák kölykei, már betegen születnek. 
Gyengíti az immunrendszert, a cica sokat lesz be-
teg láthatóan szenved. Igaz hosszú évekig elélhet-
nek a betegséggel, de az évenkénti védőoltás, sok-
kal jobb megoldás és boldogabb életet nyújt. 

FIV

Szintén vírusos eredetű, immunhiányos betegség, 
főleg verekedős kandúrokra jellemző. Nincs rá vé-
dőoltás, és nem gyógyítható. 

FIP

Fertőző hashártyagyulladás, borzalmas kínokkal 
jár, a cica lefogy és testében cseppekben gyülem-
lik fel a váladék, megnő a hasuk. A betegség gyó-
gyíthatatlan és a vége mindig halál. A betegség 
megelőzésére nem oltás van, hanem egy vakcina, 
amit az orrba csepegtetnek.  

Amennyiben a cicánk, bármely betegségben szen-
ved és nem kap ellátást, az viszont kielégítheti az 
állatkínzás fogalmát is. „Az állaton minden olyan 
beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasz-
tása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az 
állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásá-
hoz vezet.”

A felelős gazdik cicái, nem kóborolnak szomszéd-
ban és közterületen, megkapják a védőoltásokat, 
akár a chipet is és ivartalanítva vannak. Megfele-
lő táplálékkal etetik őket és megteremtik nekik 
azt a környezetet, hogy kerten belül is boldog 
lehessenek. 

Legyen Ön is felelős gazda, óvja meg cicáját a 
szenvedésektől, hogy hosszú évekig élvezhesse 
szeretett állata társaságát. 

Ha kóbor ebet lát Gyál utcáin, kérjük hívja a gyep-
mestert! A gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 
(Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örök-
befogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 06-
29/340-134, weboldal: www.varosuzemeltetes-gyal.hu/
egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó 
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület 
Gyál, telefon: 06-70/205-6552.

Smiatek Anikó, 
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál 

elnöke

Kijárós macska vagy szobacica?

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

Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos

által végzett
távdiagnózissal

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• komplett szemüveg
 már 9 500 Ft-tól

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

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

*Raktári tartományon belül 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel: 

06-29/541-644,

szerkesztoseg@gyal.hu
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P R O G R A M A J Á N L Ó

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!” 
Ünnepeljük együtt a 15 éves műsor-sorozat újraindítását!

Zsuzsa Mihály és Hoffer Teréz vendég énekesekkel, a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR énekeseivel, 
a műsorindításban közreműködő, volt Őszidő Nyugdíjas Klub énekkarával 

GYÁLON az Arany János Közösségi Ház díszudvarán

2020. augusztus 16-án, vasárnap 17 órakor 

  Zenei kíséret: Kozma Tamás zongora, Paróczi Imre hegedű.
Művészeti vezető: Kovács Böske | Műsorvezető: Kovács Istvánné


