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48,7 millió forint kormányza-
ti támogatást kapott Gyál
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Kézilabda alközpont lett a 
Gyáli BKSE
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Tovább folytatódik a Gyáli 
Faültetési Program
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Sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván

minden Kedves Olvasójának
a Gyáli Mi Újság szerkesztősége!
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Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114. 
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

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák 
bejelentése: 

E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

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. 

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

Déryné non-stop Gyógyszertár 
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389

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

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

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 közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930

Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztály  
és Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:

Gyál, Somogyi Béla utca 2. 
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 10:30 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/544-100

KÖZÉRDEKŰ JANUÁR KÖZÉLET2023
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2023 minden bizonnyal külön-
leges év lesz az életünkben. 

Amikor ennek az újévi köszön-
tésnek a megfogalmazására ké-
szültem, olvastam, hogy január 
elsején, éppen kétszáz eszten-
deje született a magyar iroda-
lom talán legnagyobb hatású 
személyisége, a szabadság, sze-
relem költője, Petőfi Sándor.  
Vajon mit üzen nekünk ez a kerek 
évforduló? Mit jövendöl, mit jó-
sol ez, ha Petőfi személyiségére, 
jellemére, életútjára tekintünk? 

Engedjék meg, hogy a költő sok-
színű életének egy részét emel-
jem most ki újévi jókívánságul 
Önöknek, Mindannyiunknak!  
A barátság erejét. Azt az erőt, 
elköteleződést, amely Pető-
fi Sándor és Arany János éle-
tét örökre összekötötte. Mély, 
meghitt és szilárd barátságukat 
bizonyítják egymásnak írt leve-
leik, valamint az is, hogy Petőfi, 
amikor nemzetőrként hadba in-
dult, kétszer is Aranyra bízta a 
családját: szeretett feleségét és 
gyermekét.

Amikor Arany levelében hosz-
szasan panaszkodott arra, 
hogy nem tud írni, Petőfi így 
válaszol:

„Hogy meg nem dögönyöz-
lek, csak annak köszönheted, 
hogy nem vagyok király, s így 
nincs elég hosszú (egészen 
Szalontáig elérő) kezem.” 

De miért is időztem Petőfi és 
Arany barátságánál? Miért le-
het példaértékű a mi számunk-
ra az őket egymáshoz fűző lel-
ki-szellemi rokonság? 

Meggyőződésem, hogy miként 
a múltban, úgy a jelenben is 
az egymásba fonódó barátsá-
gok érzése teremti meg azt a 
szellemi-lelki egységesítő erőt, 
amely a legszűkebb, személyes 
és a tágabb, városi és még tá-
gabb, nemzeti közösségeink 
összetartásához, fennmaradá-
sához, helytállásához vezettek 
és vezetnek ma is. 

Úgy érzem, erre – az emberi 
kapcsolatainkból fakadó erők-
re – 2023-ban is nagy szük-
ségünk lesz, mégjobban mint 
valaha.

Mi mást kívánhatnék többet 
Önöknek 2023-ra, mint hű bará-
tokat és megértő társakat öröm-
ben és a bánatban egyaránt. 

Arany János szavaival kívánom:

„Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 

Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.”

Eredményekben gazdag, bol-
dog új évet kívánok magam és 
a teljes városvezetés, a képvi-
selő-testület nevében is min-
den gyálinak!

Boldog Új Évet, Gyál!

Pápai Mihály
polgármester

Boldog Új Évet, Gyál!

Idén elmarad  
a böllérverseny
A hírnek minden bizonnyal nagyon örülnek a gyáli malacok, ugyan-

is a böllérverseny korábbi helyszíne (víztorony alatti terület) je-
lenleg építési terület, így idén semmiképpen sem tartható meg ott a 
rendezvény.

A Gyálli Böllérversenyt először 2013-ban rendezték meg, akkor 
még a mai Sportcsarnok helyén lévő üres terület szolgált az ese-
mény helyszínéül, majd amikor a sportkomplexum építése elkezdő-
dött, a szervezők új helyszínre költöztették a versenyt. 

A gyáli malacok minden bizonnyal nagyon örülnek településünk fej-
lődésének, hiszen a víztorony mellett épülő új park építése miatt 
mára onnan is kiszorult a rendezvény, így idén nem fő a fejük emi-
att, egyelőre nyerésre állnak a böllérekkel szemben. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

www.gyal.hu
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Az adventi időszakot a személyes találkozások tették teljes-
sé, hiszen a várakozás meghitt időszakát ismét együtt élhet-
tük át. A közösségi ház sok-sok színes programot szervezett, 
azonban a legfelemelőbb pillanatok az adventi gyertyagyúj-
tásokhoz kapcsolódtak.

November 27-én advent első va-
sárnapján a gyáli református 

templomban Nagy József Elek al-
polgármester gyújtotta meg az első 
gyertyát a város adventi koszorúján. 
Az ünnepi hangulatról Pechtol Csil-
la és Czövek István zenepedagógus 
házaspár gondoskodott.

Advent második vasárnapján a gyáli 
katolikus templomban gyújtotta meg 
a második gyertyát Nagy Gyöngyi 
önkormányzati képviselő, a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság elnöke.

December 11-én Lendvay-Kiss Ani-
ta önkormányzati képviselő, az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnöke 

Végül, Pápai Mihály polgármester 
gyújtotta meg a negyedik gyertyát 
az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban, a Gyál Városi Fú-
vószenekar adventi gálakoncertjén.

gyújtotta meg a harmadik gyertyát 
a város adventi koszorúján a közös-
ségi házban, a Gyáli Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola adventi 
hangversenyén.

Az adventi 
időszak legfelemelőbb pillanatai

2022. december 29-én megjelent az 
584/2022. (XII. 28.) Korm. rende-

let az egyes egyetemes szolgáltatá-
si árszabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, vala-
mint a veszélyhelyzet ideje alatt az egye-
temes szolgáltatásra jogosultak körének 
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 
17.) Korm. rendelet módosításáról.  

A módosítás változásokat vezet be a 
gázártámogatással kapcsolatos jegy-
zői hatósági bizonyítványok feltételeivel 
kapcsolatban, azaz a 2023. január 10-e 
után benyújtott kérelmek esetében, 
a hatósági bizonyítvány kiállítása során 
nem kell figyelembe venni az országos 
településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 95. 
pontjában foglalt, az önálló rendelteté-
si egységek önálló bejáratára, valamint 
a lakások műszaki megosztására vo-
natkozó követelményeket, ha a lakások 
az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb kö-
vetelményeknek eleget tesznek.

Ha a társasháznak, lakásszövetke-
zetnek nem minősülő ingatlanon be-
lül több, de legfeljebb négy önálló, az 
OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendelteté-
si egység (a továbbiakban: lakás rendel-
tetési egység) található, a települési ön-
kormányzat jegyzője (a továbbiakban: 
eljáró hatóság) kérelemre 8 napon be-
lül hatósági bizonyítványt állít ki a la-
kás rendeltetési egységek számáról.

Az OTÉK 105. § alapján:

„(1) A lakás olyan huzamos tartózko-
dás céljára szolgáló önálló rendelteté-
si egység, melynek lakóhelyiségeit (la-
kószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit 
(konyha, főzőfülke), egészségügyi he-
lyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyo-
zó, WC), közlekedő helyiségeit (előszo-
ba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, 
folyosó) és tároló helyiségeit (kam-
ra, gardrób, lomkamra, háztartási helyi-
ség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok 
együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni te-
vékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az 
illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok 
és tárgyak tárolását tervezési program 
szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszek-
rény elhelyezési lehetősége, mosás cél-
jára szolgáló berendezés, ruhanemű, la-
káskarbantartás eszközeinek, egyéb 
szerszámoknak és sporteszközöknek az 
elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan 
közvetlen természetes megvilágítású és 
szellőzésű, fűthető, huzamos tartózko-
dás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasz-
nos alapterületű helyisége, amely le-
hetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységek folytatását – kivé-
ve a jövedelemszerzést szolgáló munka-
végzést – és az azokhoz kapcsolódó be-
rendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alap-
területű lakás legalább egy lakószobá-
ja hasznos alapterületének legalább 16 
m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba 
(2) bekezdés szerinti alapterületébe nem 
számítható be a főző és az étkező funk-
ció céljára is szolgáló helyiség, helyiség-
rész hasznos alapterülete, amennyiben 
az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, 
lehetőleg minden helyiségben a rendel-
tetésének megfelelő szellőzést, termé-
szetes megvilágítást biztosítani kell.”

A R. nem azonosítja a kérelmező szemé-
lyét, de mivel azt a szolgáltatóval szer-
ződésben álló lakossági fogyasztó nyújt-
ja be az egyetemes szolgáltató részére, 
ezért célszerű annak kérnie a hatósági bi-
zonyítványt, akinek a nevére szól a gáz-
számla. A kérelem benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány letölthető 
www.gyal.hu oldalon, illetve megtalál-
ható a Gyáli Polgármesteri Hivatal por-
taszolgálatánál. A kérelemhez mellékel-
ni kell a kérelemmel érintett ingatlan 
helyszínrajzát, rajta az abban találha-
tó helyiségek megnevezésével és azok 
alapterületének feltüntetésével.

A kérelmeket illetékmentesen be lehet 
nyújtani:
• személyesen a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal Igazgatási Irodájánál ügyfél-
fogadási időben (szerda: 12.30 órá-
tól – 17.45 óráig, csütörtök: 08.00 
órától – 12.00 óráig),

• postai úton a 2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114. címre,

• elektronikus úton E-papírszolgál-
tatás igénybevételével a Gyál Város 
Önkormányzatának hivatali kapujára,

• e-mailen az igazgatas@gyal.hu cím-
re, továbbá postai úton a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal címére. Az ügyin-
tézési idő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiadására irányu-
ló ügyekben – az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – 
fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a 
hatósági bizonyítvány kiadásával kapcso-
latos ügyekben az eljáró hatóság felügye-
leti szerveként az építésügyi hatóságot, 
azaz a kormányhivatalokat jelölte ki.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, 
hogy az ingatlan lakás rendeltetési egy-
ségeinek száma nem egyezik meg a ha-
tósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt 
hatósági ellenőrzés lefolytatása érdeké-
ben az eljáró hatóság felé jelzi. A jegyző 
tehát a hatósági bizonyítvány kiállítása so-
rán nem köteles helyszíni szemle megtar-
tására, de a lehetősége fennáll. Azonban 
az egyetemes szolgáltató jelzésére min-
den esetben sor kerül helyszíni szem-
lére. Ha az eljárás azzal az eredménnyel 
zárul, hogy a hatósági bizonyítványban 
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen ki-
alakult lakás rendeltetési egység találha-
tó az ingatlanon belül, az egyetemes szol-
gáltató megállapítja, hogy a felhasználó 
jogosulatlanul vette igénybe a kedvezmé-
nyes többletmennyiséget a bejelentett és 
a tényleges lakás rendeltetési egységek 
különbözete vonatkozásában. Ebben az 
esetben a jogosulatlanul igénybe vett ked-
vezménnyel elszámolt földgáz mennyisé-
get a versenypiaci költségeket tükröző 
ár másfélszeresének megfelelő egység-
áron kell a felhasználóval elszámolni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Könnyítés a gázártámogatás megítélésében!
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Év végi jutalmak a városban 
Az önkormányzat költségve-

tése jól tervezett és stabil, 
így csakúgy, mint a korábbi évek-
ben, 2022-ben is év végi jutalom-
ban részesültek az önkormányzati 
fenntartású intézmények dolgozói 
mellett a városüzemeltetési kft. 
dolgozói, az iskolák, a pedagógi-
ai szakszolgálat, a rendőrség és a 
szociális központ alkalmazottai is. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ta-
valy is több tízezer forintos utal-
vánnyal köszönte meg Pápai Mi-
hály polgármester a Gyálon 
szolgálatot teljesítő rendőrök 
egész éves munkáját. 

A városvezetés immár hetedik éve 
jutalmazza év végén a települé-
sen szolgáló rendvédelmi dolgo-
zókat utalványokkal, amely kezde-
ményezés a mai napig egyedülálló 
a térségben.

2022-ben összesen 538 fő részesült év végi elismerésben Gyálon,  
és 262 millió forintot fordított erre a célra az önkormányzat.

Gyál Város Önkormányzata 2003-ban döntött arról, 
hogy minden évben jutalmazzák azon személyeket, 

akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvé-
telükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális 
színvonalának emeléséhez.

A kitüntetett diákok a polgármesteri hivatal tanácster-
mében vehették át a kitüntetéseket Nagy József Elek al-

Díjazták a gyáli diákokat
polgármestertől és Lendvay-Kiss Anitától, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökétől, a Gyáli Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei pedig a Bartók iskolá-
ban rendezett zeneiskolai hangversenyen vették át a díjat. 

A hagyományoknak megfelelően, a Gyáli Közművelődé-
sért Díj felnőtt kitüntetettje a következő év januárjában, 
a Magyar Kultúra Napján veheti át a díjat.

Németh Dorina 
Mercédesz

Gyáli Kodály Zoltán 
AMI

Farkas Tilda
Gyáli Zrínyi Miklós 
Általános Iskola

Surányi Erika
Gyáli Kodály Zoltán  

AMI 

Széphegyi Tamara
Gyáli Bartók Béla  
Általános Iskola

Bányai Zoltán Péter
Érdi SZC Eötvös 

József Technikum

Fekete Kolos
Gyáli Bartók Béla  
Általános Iskola

Boldvavölgyi 
Richárd

Érdi SZC Eötvös 
József Technikum

Szabó Béla
Gyáli Ady Endre  
Általános Iskola

Somogyi Zsófia 
Tímea

Gyáli Zrínyi Miklós 
Általános Iskola

Szekszárdi Kata
Gyáli Ady Endre  
Általános Iskola

A képviselő-testület döntése alapján az előző évek-
hez hasonlóan, tavaly is minden gyáli szépkorúnak 

karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az önkor-
mányzat. A csomag – melyben szaloncukor, teasüte-
mény, bor, tea, kávé, diabetikus szörp, virágméz, aszalt 
szilva és sós teasütemény is helyet kapott – alanyi jogon 
jár minden gyáli szépkorúnak, amelyeket az önkormány-
zati képviselők kézbesítenek minden decemberben.

Ez alkalommal Nagy József Elek alpolgármestert, ön-
kormányzati képviselőt kísértük el az ajándékcsomagok 
kézbesítésére.

Gyálon tisztelet és megbecsülés övezi a szépkorúakat, 
ami a városvezetés részéről számos módon megmutatko-
zik az év egészében, de az esztendő végén, a karácsony-
hoz közeledve különösen fontos a szeretet és a gondos-
kodás, amit ezek az ajándékcsomagok is kifejeznek.

Az önkormányzat a Gyáli Szépkorú Program keretein belül 
a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december 
hónapban csomaggal támogatja az erről szóló rendelet 
szerint, amelyet a képviselő-testület szavazott meg.

Ismét a képviselők vitték házhoz  
a közel 100 karácsonyi ajándékcsomagot
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Újabb nagy dobás!
Podcast-sorozatot indított a polgármester
Innovatív megoldásokért eddig sem kellett a szomszéd-

ba mennie Gyál város polgármesterének, Pápai Mihály-
nak, aki hosszú évek óta, nagy sikerrel van jelen például 
a közösségi platformokon, felismerve azokban a nagy-
szerű lehetőségeket.

A lakossággal folytatott kommunikációja során az or-
szágban elsőként kezdte el alkalmazni a Facebook „Élő 
bejelentkezés” funkcióját, így tartva online fogadóórát 
minden hónap első szerdáján. Az interaktív, online be-
szélgetés lehetőségét azóta is csak részben vették át 
más polgármesterek, hiszen a gyáli városvezető még 
mindig talán az egyetlen, akitől élőben lehet kérdezni 
bármit, ami a településünkkel kapcsolatos, ő pedig élő-
ben válaszol a kérdésekre.

Pápai Mihály most egy új és nepszerű műfajba is belekós-
tol, hiszen decemberben elindította podcast-sorozatát, 

amelyben gyáli és Gyálhoz köthető ismert és érdekes 
emberekkel beszélget a kamerák előtt, a rá jellemző kö-
tetlen, baráti stílusban. 

„Megújítottuk a várost. Épületeket, parkokat építet-
tünk. Ezek a dolgok is egyfajta kötődést jelenthet-
nek a településünkhöz, de ha megismerünk egy-egy 
olyan személyt magunk közül, aki itt él, akinek van 
egy érdekes hobbija, egy érdekes ötlete, az még in-
kább ide köthet bennünket” - mondta Pápai Mihály 
podcast-sorozata ajánlójában.

A kéthetente pénteken jelentkező talk-show jellegű vi-
deók december 16-óta kerülnek fel a polgármester 
facebook oldalára, valamint a nemrég elindított YouTube 
csatornájára, így bármikor visszanézhetők lesznek.

Pápai Mihály első vendége Hefler Gábor katolikus plébá-
nos, városunk díszpolgára volt, aki két évtizeden át szol-
gált Gyálon, és ezidő alatt nagyon megszerették az itt 
élők. Az elemzési adatok szerint három hét alatt csaknem 
9 000-en látták az első beszélgetést, és a visszajelzések 
alapján sokaknak sikerül örömteli perceket okozni vele.

Ha még nem tették volna, kövessék a polgármester 
Facebook oldalát, iratkozzanak fel YouTube csatornájá-
ra, ahol egyéb érdekes tartalmakat is találnak majd, de az 
Instagram fiókjáról se feledkezzenek meg! Aki pedig sporto-
lás vagy vezetés közben hallgatná vissza a podcast-sorozat 
beszélgetéseit, az megtalálhatja őket a Spotify-on is.

mihaly.papai papai.mihaly Pápai Mihálypapaimihaly

Hidvégi Balázs, a Magyar Vörös-
kereszt Pest Megyei Szerveze-

tének területileg illetékes vezetője 
elmondta, hogy amíg a térségben 
30-40 fő vesz részt átlagosan egy 
véradáson, addig Gyálon ez a szám 
100 fő körül alakul immár évek óta.

A legnagyobb tisztelet természe-
tesen azoké a véradóké, akik haj-
landóak segíteni embertársaikon, 
de a kiemelkedően magas részvé-
teli arány elérésében nagy szere-
pe van a város kommunikációjának 
is, amely különösen nagy figyelmet 
fordít a véradások népszerűsítésé-
re. A Magyar Vöröskereszt és az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat máso-
dik éve ismeri el ezt a népszerűsítő 
munkát Véradó Mozgalomért Ezüst 
Emlékéremmel, amelyet november 
27-én, a Véradók napján adnak át. 
Végül pedig engedjék meg, hogy 
köszönetet mondjak annak a sze-
mélynek, aki a Magyar Vöröskereszt 
képviseletében mindig készséggel 
áll rendelkezésünkre és oroszlán-
részt vállal a véradások szervezésé-
ben, Hidvégi Balázsnak.

Mit kell tudni a véradásról?

A Magyar Vöröskeresztnek napon-
ta mintegy 1800 véradót kell tobo-
roznia, hogy biztonságos vérkész-
let álljon rendelkezésre műtétekhez, 
baleseti sérültek ellátásához, vérké-
szítményekre, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez.

Egyetlen véradással három bete-
gen segíthet: a levett vérből plaz-
makészítmények, vörösvérsejt- és 
vérlemezke-koncentrátum készül. A 
véradás a véradó egészségét is szol-
gálja, hiszen a kötelező tesztek el-
végzése után nemcsak a vércsoport-
ját ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a He-
patitisz-C, a szifilisz kimutatására is.

Véradó lehet mindenki, aki:

• egészségesnek érzi magát,
• az adatfelvételhez lakcímkártya, 

a személyi igazolvány és a TAJ-
szám (ez lehet a TAJ kártya, a 
TAJ számot tartalmazó irat, le-

let, illetve a véradó általi bemon-
dás is) feltétlenül szükséges,

• rendelkezik a regisztrációhoz 
szükséges igazolványokkal, ada-
tokkal (személyi vagy más fényké-
pes igazolvány, lakcímkártya, TAJ 
szám (első regisztrációkor csak 
eredeti TAJ kártyát fogadnak el!),

• 18 és 65 év között van,
• testsúlya több mint 50 kg,
• a tetoválás és a testékszer nem 

akadály, ha eltelt fél év, mióta 
elkészültek.

A véradást egy orvosi vizsgálat elő-
zi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, 
hogy végül adhat-e vért a jelentkező.

Úgy érzi elérkezett a pillanat, hogy 
véradó legyen? Van néhány jó érvünk, 
hogy az elhatározást tett kövesse!

• A véradók egészségesek.
• A véradók életmentők.
• A véradók hősök.
• A véradás egyben szűrővizsgá-

lat is, így visszajelzést kaphat 
egészségügyi állapotáról.

• A véradás igazi közösségi él-
mény, együtt még jobb segíteni.

• Egy véradással három beteg 
embernek segíthet.

• Évente 54-55 ezer új véradó 
csatlakozik a véradók táborá-
hoz. Segítse növelni ezt a szá-
mot! Legyen Ön is véradó!

A Magyar Vöröskereszt éves szinten 11–13 ezer véradóese-
ményt szervez országszerte, és Gyálon is évek óta lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy aki segíteni szeretne, itt 
helyben megtehesse. Adj vért, és ments meg három éle-
tet! A tavalyi évben 4 ilyen alkalomra került sor, amelye-
ken összesen 429-en vettek részt, ezzel mintegy 1 287 éle-
tet mentettek meg.

2023-ban ismét 4 alkalommal tartanak véradást  
Gyálon, melyek időpontjai és helyszínei:

Február 10., 10.00 – 18.00 – Városi Sportcsarnok (Új helyszín!)
Május 19., 10.00 – 18.00 – Közösségi Ház
Augusztus 11., 10.00 – 18.00 – Közösségi Ház
November 24., 10.00 – 18.00 – Közösségi Ház

Rekordszámú életet mentettek 
meg tavaly a gyáli véradók
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48,7 millió forint kormányzati 
támogatást kapott Gyál

A támogatás megítélésekor első-
sorban azt a tényt vizsgálták, 

hogy az önkormányzatok költségve-
tése mennyire áll biztos alapokon ah-
hoz, hogy intézményeit és szolgálta-
tásait a megnövekedett energiaárak 
mellett is biztosítani tudja.

Ilyen tekintetben azt is mondhatjuk, 
hogy minél nagyobb összegű támo-
gatást kapott egy önkormányzat, 
ott annál nagyobb szükség lesz erre 
a kormányzati kiegészítésre ahhoz, 
hogy ki tudja gazdálkodni a meg-
emelkedő költségeket.

Mint azt Pápai Mihály, Gyál város 
polgármestere, a Gyáli Mi Újság 

2022/novemberi számában a vele 
készült interjúban elmondta, tele-
pülésünk intézményei a megnöve-
kedett energiaárak mellett is biz-
tonságosan működtethetők, hiszen 
az intézmények 80%-ában végeztek 
energetikai korszerűsítéseket a ko-
rábbi években (nyílászárók cseréje, 
fűtés korszerűsítés, napelemek és 
napkollektorok használata).

A városvezető elmondta, hogy 2022 
nyarán, amikor hirtelen a korábbi-
nál is nagyobb mértékben kezdtek 
növekedni az energiaárak, azonnal 
egyeztetésbe kezdtek az intézmény-
vezetőkkel, szakemberekkel és ké-
szítettek egy felmérést, hogy át-

vizsgálhassák az intézményeink 
energetikai működését. A felmérés 
alapján 160 millió forintos beruhá-
zással újabb lépést teszünk a város 
intézményi működésének energia-
függetlensége felé, első lépésként 
egy kb. 22 millió forintos fejlesztés-
sel, amely magában foglalja a gáz-
felhasználás csökkentését, elekt-
romos panelek felszerelésével.

Ahol a korszerűsítés mellett a mun-
karend átszervezésével is csök-
kenthetők a rezsiköltségek, ott ezt 
a lépést is meghozták, így a Gyá-
li Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai például 2022. november 1. és 
2023. február 28. között kedden, 
szerdán és csütörtökön tartózkod-
nak a hivatal épületében, pénteken 
és hétfőn viszont otthoni munka-
végzésben dolgoznak, így csütör-
tök estétől kedd reggelig minimális 
energiát használ az épület, a közös-
ségi ház munkatársai pedig 2022. 
december 19. és 2023. február 28. 
között otthoni munkavégzésben 
dolgoznak.

Január első napjaiban megszületett a döntés a 10 000 lakos 
feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támoga-
tása kapcsán a támogatás összegéről. A kormányzat az ön-
kormányzatok által készített energetikai menedzsment terv 
alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adó-
erő-képessége figyelembevétele mellett hozta meg a dön-
tést, amely értelmében 48,7 millió forint támogatást ítélt 
meg településünknek.

KÖRNYEZETÜNK 2023 JANUÁR GAZDASÁG

A tél beálltával számítani kell arra, hogy – várható-
an a hideg időben hulló csapadék miatt kialaku-

ló jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák.

Ez feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak, hi-
szen az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve 
síkosságmentesítése az ő feladatuk.

A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy az in-
gatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent 
a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy a járdák 
síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár na-
ponta több alkalommal is megtörténjen.

Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős em-
berek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott 
személyek.

Gyál város közterület-felügyeletének munkatársai az il-
letékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák 
letakarítását és síkosságmentesítését.

Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják a figyelmet 
az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, vala-
mint gondatlanságának esetleges következményeire.

Gyál Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntar-
tásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati 
rendeletének 4. § (1) bekezdése értelmében a közterü-
letek tisztán tartásáról, télen a síkosság elleni védeke-
zésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterület-

tel határos ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek 
gondoskodni.

E rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a járdákon síkos-
ság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon 
(salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények 
esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 
50%-os arányban alkalmazható.

Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a síkosságmentesí-
tést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetke-
zett balesetek és káresemények tekintetében.

Gyál Város Önkormányzatának a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati ren-
deletének (továbbiakban: KER) 7. § (1) bekezdése szerint 
a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletben foglalt előírásokat meg kell tartani.

Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés 
szabályainak bármelyikét megszegi, vagy megsérti, illet-
ve betartását elmulasztja, a KER. 3.§ (1) bekezdésében 
foglaltak alapján szankcionálható, bírságolható.

Kérünk mindenkit, hogy kötelezettségeinek betartá-
sával segítse a város járhatóságának fenntartását.

A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegese-
dett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor sú-
lyos balesetek.

Téli síkosságmentesítés
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Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsan-
nát, önkormányzati képviselőt, 

a Környezetvédelmi és Közbizton-
sági Bizottság elnökét kérdeztük: 
Hol tart jelenleg városunkban a 
hulladékgazdálkodás?

Mára nagy utat jártunk be ezen a téren 
is, hiszen szelektíven gyűjhetjük a ház-
tartási hulladékot, így az újrahasznosít-
ható műanyag, papír és alumínium meg-
felelő helyre kerül, és a zöldhulladék 
gyűjtésének lehetőségével okafogyot-
tá, sőt illegálissá vált az égetés is. Va-
lóságos „hulladékgazdálkodási bumm” 
zajlott le településünkön, és ebben ha-
talmas szerepe volt az önkormányzat-
nak. Mérföldkő volt, hogy 2015-ben a 
Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
keretében ingyenesen biztosítottuk a 
háztartások számára a szelektív hulla-
dékgyűjtő edényt, beépített chipekkel 
és rádiófrekvenciás leolvasókkal, házi 
komposztáló edényeket osztottunk ki, 
vásároltunk modern hulladékgyűjtő au-
tókat és még egy komposztforgató gé-
pet is a hulladékfeldolgozóba.

Gyál Város Önkormányzata továbbá 
hosszú évek óta elkötelezett abban 
is, hogy a település lakosainak  lehe-
tőséget biztosítson a háztartások-
ban keletkezett különféle olyan hul-
ladékok ingyenes leadására, amiktől 
egyéb esetben külön díj megfizeté-
sével szabadulhatnának meg.

Ennek érdekében évi két alka-
lommal szervezi meg a gyá-
li lakosoknak a gumiabroncsok, a 
használt elektronikai eszközök, va-
lamint egy alkalommal a veszélyes 
hulladékok, illetve a CD, DVD, floppy 
és kazetták leadásának lehetőségét. 

Ezzel a városvezetésnek - azon túl, 
hogy növelje az itt élők komfort-
érzetét - az is célja, hogy ezáltal 
csökkenjen a településünk körü-
li erdőkben és külterületeken il-
legálisan elhelyezett hulladékok 
mennyisége. 

A tavalyi év nagy eredménye volt, 
hogy az önkormányzat és a Pest Me-
gyei Kormányhivatal közös munkájá-
nak köszönhetően megszűnt a város 
legnagyobb illegális hulladéklera-
kó helye (erről lapunk 2022/októbe-
ri számában részletesen beszámol-
tunk - a szerk.).

Mára elmondhatjuk, hogy a korábbi, 
nagyobb illegális hulladéklerakatok 
felszámolását követően, a kihelye-
zett térfigyelő kameráknak köszönhe-
tően, úgy tűnik, megoldódni látszik a 
probléma, hiszen a városban már jó-
val kisebb méretekben jelenik meg az 
illegális szemétlerakás. A korábban 
teherautószámra lerakott, több köb-
méternyi szeméthegyek ma már né-
hány zsáknyi mennyiségben mérhe-

tőek, amik általában a köztéri kukák 
környékén koncentrálódnak és a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. munkatársai napi szin-
ten szállítják el a közterületekről. 

Az önkormányzat erőfeszítéseinek 
látható eredményei vannak. Az ille-
gális hulladéklerakókkal szemben 
nagy csatákat nyertünk, de a harc-
nak még nincs vége.

Tősgyökeres gyáliak emlékezhetnek rá, amikor a 90-es évek első 
felében még annyiban merült ki a hulladékgazdálkodás, hogy 
egy piros traktor körbejárta a községet az utána kötött pótko-
csival, amire ilyen-olyan zsákokban földobálták a szemetet, vá-
logatás nélkül mindent, ami a háztartásokban keletkezett.  
Természetes volt, hogy a falevelet, a lemetszett gallyakat és a 
levágott füvet a kert végében rakott tűzben égettük el, arról 
még nemigen hallottunk, hogy ezzel milyen mértékben ká-
rosítjuk a környezetet és a saját egészségünket. 

A 2022-ben meghirdetett 
lakossági gyűjtések alkal-
mával az alábbi mennyisé-
gek gyűltek össze:

Veszélyes hulladék:  23 t
Elektronikai hulladék:  27,3 t 
Használt gumiabroncs:  28,3 t 
CD, DVD, floppy  
lemezek és kazetták:  1 t

Nagy csatákat nyertünk,  
de a harcnak még nincs vége

A hulladékgazdálkodás korszerűsítése után az illegális  
hulladéklerakók felszámolásával is jól halad az önkormányzat

2017 és 2022 között a Gyáli Faültetési Programban 
összesen 1 000 darab facsemetét ültetett el a város-

ban az önkormányzat.

A hárs-, kőris- és juharfák szakszerű elültetését a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vé-
gezte. A képviselő-testület eredményesnek ítélte a prog-
ram elmúlt öt évét, ezért a 2022. novemberi testületi ülé-
sen, a faültetési program folytatásáról döntöttek. 
Ennek értelmében idén tavasszal további 200 db, két-
szer iskolázott fa kerül elültetésre, a korábban ültetett 
őshonos fajokból vegyesen, vagyis hárs-, kőris- és juhar-
fák, közül választhatnak a lakosok. 

A faültetésre jelentkezőknek nincs más teendőjük, mint 
kitölteni egy igénylőlapot, melyet elektronikus úton a 

LENDÜLETBEN

rendezvénysorozat
2017

Tovább folytatódik a  
Gyáli Faültetési Program
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faultetes@gyal.hu e-mail címre kell visszaküldeni, vagy 
személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgá-
latán leadni. 

A Gyáli Mi Újság aktuális számában is megtalálható a ké-
relem, így kényelmesen, otthon is kitölthető, de elektro-
nikus formában is megtalálható a www.gyal.hu oldalon. 

A fák ültetését minden esetben – előzetes helyszíni el-
bírálást követően – a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. szakemberei végzik az időjárás alakulásá-
tól függően 2023 tavaszán.

Az igénylési határidő: 2023. március 15.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

December 5-9. között került megrendezésre az Állat-
védelmi Témahét, amelyet az Állatvédelmi Cselekvési 

Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormány-
biztosi Titkárság szervezett az óvodás és iskoláskorú 
gyermekek számára. Az Állatvédelmi Témahét egyedül-
álló köznevelési kezdeményezés, hiszen eddig nem volt 
olyan országos, egy hetet felölelő program, melynek kö-
szönhetően nagy hangsúlyt fektettek az állatokkal való 
helyes bánásmódra és a fenntartható állatvédelemre.

Az Állatvédelmi Témahét célja a gyermekek szemlélet-
formálása, ezzel kialakítva a belső motivációt a cselek-
vő állatvédelemre. A mai kor gyermekei formálják közös 
jövőnket, ezért is fontos elsőként az ő tudásukat kiszéle-
síteni, empatikus képességeiket magasabb szintre emel-
ni, ezáltal etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönöz-
ni őket. Az állatvédő szemlélet fejlesztése a társadalom 
tagjaiban korosztálytól függetlenül nemzeti érdek.

Az Állatvédelmi Témahét programját projekttervekkel 
tették izgalmasabbá, melynek segítségével közelebb ke-
rülnek a gyermekek az állatok csodálatos világához.

A gyáli óvodák közül a Gyáli Tulipán Óvoda kapcsolódott 
be az Állatvédelmi Témahét programjába. A program 

szervezői az óvodák részére három tevékenységtervet 
biztosítottak, amellyel a felelős állattartásra és az álla-
tokkal való helyes bánásmódra lehet nevelni az óvodás-
korú gyermekeket. A Gyáli Tulipán Óvoda kétszer nyerte 
már el az „Állatbarát Óvoda”, és egyszer az „Év Állatvé-
dő Óvodája” elismerő címet.

Az Állatvédelmi Témahéttel kapcsolatos további infor-
máció az alábbi honlapon szerezhető: 
www.allatvedelmitemahet.hu

Gyálon is csatlakoztak az 
állatvédelmi témahéthez
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Új szociális és gyermekjóléti rendelet 
lépett hatályba 2023. január 1-jén

Tájékoztatás az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól
szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletről

2023. január 1. napjától hatályba lépett az egyes szoci-
ális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szó-

ló helyi rendelet (a továbbiakban: Új szociális rendelet), 
mely két, korábbi hatályos jogszabály helyébe lépett.

A két korábbi rendelet (a továbbiakban: Rendeletek) 
megalkotása óta eltelt több mint tíz-, illetve hét évben 
a jövedelmi viszonyok jelentősen megváltoztak, 2016. év 
és 2022. év között a garantált bérminimum 129 ezer fo-
rintról 260 ezer forintra, több mint kétszeresére emel-
kedett, miközben a Rendeletek jövedelemhatárai és az 
egyes támogatási összegek változatlanok maradtak.

Az Új szociális rendelet II. fejezete az intézményi és szü-
nidei gyermekétkeztetésen kívül az alábbi pénzbeli és 

Gyál Város Önkormányzata a közétkeztetést a Gyál Vá-
rosfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n (a 
továbbiakban: Kft.) keresztül biztosítja. A Kft. napon-
ta 2 200 adag ételt készít, és szállít ki közintézménye-
inkbe, illetve biztosítja a szociális étkeztetést. A nyers-
anyag-költségek 2022. évi drasztikus emelkedés miatt 
az intézményi gyermek-, és szociális étkeztetés vonat-
kozásában az étkezési térítési díjak 20 százalékkal való 
megemelése elkerülhetetlenné vált. Ezzel a 20 száza-
lékos emeléssel az étkeztetési térítési díjak még így is 

A házi segítségnyújtás díjai az elmúlt öt évben vál-
tozatlanok voltak, így ezen szolgáltatás esetében is 
szükséges volt a térítési díjak emelésére, azonban ki-
emelendő, hogy az eddigiekkel szemben, bizonyos 
jövedelemhatár alatt a szolgáltatás térítésmentessé 

Az Új szociális rendelettel a korábbi két jogszabály helyett, egységes és a megváltozott életkörülményeket figye-
lembe vevő jogszabályt alkotott a képviselő-testület. A teljes jogszabály az alábbi linken teljes terjedelmében olvas-

ható: https://or.njt.hu/eli/v01/730370/r/2022/17/2023-01-01

Az Új szociális rendelet III. fejezete a személyes gon-
doskodást nyújtó alábbi ellátások tartalmát, igénybevé-
telük rendjét, és módját részletezi; kiemelendő, hogy a 
felsorolt szolgáltatások közül a szociális étkeztetésen és 
a házi segítségnyújtáson kívül valamennyi szolgáltatás 
igénybevétele térítésmentes:
• szociális étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,

természetben nyújtható ellátásokat szabályozza. A táb-
lázatban összefoglaló jelleggel olvasható a 2022. dec-
ember 31. napjáig-, illetve a 2023. január 1. napjától hatá-
lyos jövedelemhatár és támogatási összeg.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy egyes esetek-
ben a jövedelemhatárok majdnem megduplázódtak, így 
minden bizonnyal többen fognak az egyes támogatá-
si formákra jogosulttá válni, kérelem benyújtása esetén. 
Ugyancsak figyelemre méltó, hogy van olyan támogatá-
si forma, például a lakhatási támogatás, mely esetben a 
támogatási összeg a négyszeresére emelkedett a döntés 
értelmében. A támogatási formákkal kapcsolatos részle-
tes felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodáján ügyfélfogadási időben.

a környező településekkel való összehasonlításban a 
legalacsonyabbak. 

A 20 százalékos emelés önmagában nem fedezi az alap-
anyagköltségeket, ezért a felmerülő költségek egy ré-
szét az önkormányzat vállalja át azzal, hogy nem törté-
nik teljes áremelés.

Az étkeztetés 2023. január 1. napjától érvényes térítési 
díjait az alábbi táblázat tartalmazza:

vált, ami a legrászorultabb személyeknek jelent nagy 
segítséget. 

A házi segítségnyújtás jövedelemarányos személyi térí-
tési díjait az alábbi táblázat mutatja be:

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• idősek és demens személyek nappali ellátása (a Gyá-

li Idősek Klubjában),
• család- és gyermekjóléti szolgálat,
• család- és gyermekjóléti központ,
• bölcsődei ellátás,
• napközbeni gyermekfelügyelet („nyári napközi”),
• gyermekek átmeneti otthona.
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A múlt megbecsülése mellett,  
a jelenben teszünk a jövendőért

- Mozgalmas éve volt a gyáli köz-
életi és kulturális életnek 2022-ben. 
Miben jelentett mást az eltelt esz-
tendő a korábbi évekhez képest?

- 2022-ben minden idők legsikere-
sebb évét zárta a város kulturális és 
közösségi fejlődésében naponta, te-
vékenyen részt vevő Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 

Az öt éve elvetett mag termékeny 
talajra talált és mivel mindannyian 
együtt gondoztuk a város kulturális 
életét – intézményekkel, civil szerve-
zetekkel, az önkormányzattal – gyor-
san szárba szökött és mára egy erős, 
fiatal, sokágú, terebélyes fává nőtt. 
A múlt évben közel 180 000 vendé-
günk volt, ennyien vettek részt az ál-
talunk szervezett, kísért programo-
kon. Összehasonlításként 2017-ben 
– Bretus Imre 2018. nyarától vezeti a 
közösségi házat – 65 463 fő fordult 
meg a rendezvényeken. Nem csak 
mennyiségi, hanem minőségi for-
dulatról is beszélhetünk. Ma már azt 
látjuk, hogy az általunk kitalált prog-
ramok, események, gondolatok más 
településeken is megjelennek, ami 
azt mutatja, hogy Gyálon a kultúrá-
ban izgalmas, példaértékű dolgok 
történnek. A közművelődési minő-
ségfejlesztésben az elmúlt öt évben 
igazgatóhelyettesként Velkei Erika 
alkotótársként mindenben méltó tá-
maszom volt. A könyvtári területre 
évközben új vezető érkezett Hüttner 
Szilvia, aki óriási lendülettel vetette 
bele magát a szakmai terület olva-
sóbaráttá fejlesztésébe. 

A „Közház-csapat” mára egy friss, 
fiatalos professzionális, empatikus 
és magnetikus alkotói közösség. Kel-
lett is a lendületes hozzáállás, mert 
2022 bővelkedett eseményben. 

- Mit tart fontosnak kiemelni 
2022-ből?

- Két egymással összefüggő és egy-
mást erősítő programszerkesztés 
volt a múlt évben. A Közház végez-
te a 2018-19-ben megalapozott szak-
mai feladatait, otthona volt a civil és 
művészeti munkának, a kultúra esz-
közeivel támogatta az oktatási és 
nevelési folyamatokat, részt vett a 
helyi esélyegyenlőségi programok 
támogatásában, természetes ottho-
na volt minden közösségi szervező-
désnek és gondolatnak. Emellett a 
„Közház-csapat” szervezte a „Gyál 
25” ünnepségsorozat programjait is. 
Ez különösen szép és örömteli folya-
mat volt, mivel az események egy ré-
sze a városban aktív civil, kulturá-
lis -és sportszervezetek és oktatási, 
nevelési intézmények bevonásával 
jöttek létre. A városi fesztiválok pe-
dig soha nem látott érdeklődés mel-
lett segítették az identitás fejlődését. 
Sokan jószívvel emlékezünk vissza 
az ízgazdag Böllérversenyre, a min-
den idők leglátogatottabb gyermek-
napjára, a négy napos pünkösdi for-
gatagra és az augusztusi utcabálra, 
ahol két nap alatt 19 ezren voltak kí-
váncsiak a koncertekre, a tűzijáték-
ra. Újdonság volt a sportcsarnok-
ban rendezett két szuperprodukció 
a Tesla és a Gyöngyhajú lány előadá-
sok, ahol két nap alatt 1500-an szó-
rakoztak. Az év méltó lezárása volt a 
gyáli Advent, ahol teltházas progra-
mok egész sora mutatta: Gyálon he-
lye van a minőségi kultúrának. Jog-
gal merül fel a kérdés miért is fontos 
a kultúra? Demográfiai előrejelzések 
alapján 2050-ben 8,5 millió magyar 
fog élni a Kárpát-medencében, fo-

lyamatosan idősödő társadalmi szer-
kezetben. A legfontosabb megtar-
tó erő a nyelv, a kultúra, a közösség. 
Ha egy város egy nemzet közössége 
erős, akkor a következő generációk is 
erősítik a jövő kultúráját. 

- Sok színes és népszerű esemény 
volt tavaly. Önnek mely progra-
mok a kedvencei? 

- Igazgatóként számomra minden 
esemény, program, mosoly, minden 
elégedett látogató fontos. Amely 
pillérek megtartják és meghatároz-
zák a jövő gyáli közösségi művelő-
dését, minőségét azok számomra a 
becses értékek. Ezek a civil szerveze-
tekkel és oktatási, nevelési intézmé-
nyekkel kialakított hatékony fejlesz-
tő munka. Az anyanyelv megőrzése 
szempontjából kiemelkedően fon-
tos, hogy a baba-, és az óvodai, is-
kolai gyermekszínházak, a karon ülő 
gyermekek fejlesztését célzó prog-
ramok sikeresek legyenek, ez ugyan-
is a jövő egyik záloga. Ide sorolódik 
az Arany János Versmondó verseny, 
amely a térség kedvelt versünne-
pe, és a 2022-ben első alkalommal 
megrendezett gyermek és ifjúsá-
gi néptánc és népzenei találkozó. Ki 
kell emelni azt a magasszintű szak-
mai munkát, amit Könczei Árpád és 
Plugor Judit koreográfusként végez 
a város néptánccsoportjában és Mo-
gyorósi Andrea és Velner Klára el-
kötelezett munkáját a Pörög a Gyáli 
Szoknya Egyesületben. Mindkét mű-
vészeti csoport szívesen fogadja a 
gyermekeket, fiatalokat. E két cso-
port azért nagyon fontos, mert gyer-
mekkorosztállyal foglalkozik, bennük 
élhet tovább a hagyomány. Fontos 
a mozgóképkultúra léte. A klub és 
kertmozik, a Gyáli-wood moziünnep 
jó alkalmat teremtenek, hogy ma-
gyar filmes alkotókkal lehessen meg-
ismerkedni. Fontos a nyári gyer-
mektáborok ügye. 2022-ben kilenc 
tematikus, fejlesztő tábori lehetősé-
get nyújtott a Közház. Jó volt a gye-
reknek, mert számos élményt kapott 
és jó volt a szülőnek, mert a gyer-
mekét biztonságban tudhatta tá-
borainkban. Fontosak a különbö-
ző korosztályokat célzó testi és lelki 
egészség fenntartását szolgáló ese-
mények és a környezettudatosság-

gal foglalkozó programok, a nyárin-
dító családi nap, az ünnepkörökhöz 
kapcsolódó tematikus események, 
fejlesztő programok. Nagyon szere-
tem az adventi időszakot, amelyet 
az együtt töltött értékes idő ünnepé-
nek nevezünk. Egész évben nagy a 
nyüzsgés, de november végétől igazi 
méhkas a ház: koncertek, színházak, 
színes foglalkozások, közös fenyőfa, 
gyertyagyújtások hangolják az ün-
nepre a látogatókat. Örülök a művé-
szeti élet fejlődésének is. Immáron 
két rangos képzőművészeti esemény 
is van a városban, köszönhetően Pá-
pai Mihály polgármester elkötelezett 
támogatásának. A pünkösdi szemle 
a gyáli alkotók bensőséges ünnepe, 
a Gyáli Téli Tárlat pedig számos gyá-
li alkotó részvétele mellett az utóbbi 
években már nem csak a helyi ama-
tőr művészek seregszemléje, ha-
nem a Kárpát-medencében és a di-
aszpórában élő művészek munkáit 
is felvonultatja. Ennek köszönhetően 
nemcsak a résztvevők száma, de a 
kiállítás színvonala is érezhetően más 
dimenziókba került mára, a program 
ablak, amelyen az ország rálát Gyál-
ra. Az idei tárlaton 69 alkotó munkáit 
állítottuk ki, 150 pályaműből váloga-
tott a Fegyó Béla által vezetett szak-
mai zsűri a gyáli szalonban.

- Sok változás volt a könyvtárban is.

- Olvasóbarát, könyv-, érték-, és 
olvasócentrikus hely lett a könyvtár. 
Állomány-, és profiltisztítást követően 
nagy lendülettel indult meg a mun-
ka az év második felében. Mára új, ru-
galmasabb nyitvatartással, tematikus 
könyvajánlatokkal, számos elektro-
nikus szolgáltatással, rengeteg gyer-
mek, családi és ifjúsági programmal, 

író-olvasó találkozókkal, irodalmi pá-
lyázatokkal, rendszeres kiállítások-
kal várjuk az olvasókat. Folyamato-
san növekszik az aktív olvasók száma, 
ami nem csoda hisz közel 9 millió fo-
rintot költünk könyvvásárlásra. Nagy 
öröm volt számomra, hogy az idén 
két különleges kötet is készült az In-
tézmény gondozásában. Májusban 
mutattuk be a települési értéktár kö-
tetet, majd decemberben az első gyá-
li antológiakötetet. A két könyv kis lé-
pés az emberiségnek, de nagy lépés 
Gyálnak, mivel mindkét kötet erőtelje-
sen járul hozzá a települési identitás-
hoz, örök lenyomata marad a 2000-
es évek első felének. 

- Most zárva a ház, de március 
1-től ismét birtokba lehet venni a 
tereket. 

- Sajnos energetikai szempontból az 
épület elavult, de ha minden jól megy, 
hamarosan ez változik majd. Mivel így 
rendkívül magas lett volna a téli üze-
meltetés a fenntartó önkormányzat 
úgy döntött takarékoskodunk. 2023. 
március 1-től azonban ismét egy kü-
lönleges év veszi kezdetét. 20 éve ve-
hette birtokba a Közházat a gyáli kö-
zönség, így 2023-ban egész évben, 
minden esemény egyben születésna-
pi program is lesz. Számos újdonság-
gal készülünk! Az alapvető elv nem 
változott, minőségben továbbra sem 
kötünk kompromisszumot. A múlt 
megbecsülése mellett, a jelenben 
tesszünk a jövendőért. Filmes ber-
kekben egy mozi elkészítését álom-
gyárnak hívják, mert egy filmben az 
álmok valóra válhatnak. A közösségi 
ház 2023-ban is egy olyan álomgyár 
lesz, ahol a közös tettek, alkotás és a 
gondolatok valóra váltják az álmokat.

Magot vetettünk, amit mindannyian együtt gondoztuk, szár-
ba szökkent és gyarapodik. 2022-ben az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár 20 éves történetének legsi-
keresebb évét zárta. Közel 180 000 látogató volt kíváncsi a 
kisebb-nagyobb eseményekre, programokra. A Közház által 
szervezett „Gyál 25” városi fesztiválsorozaton, nemzeti ün-
nepnapokon közel 40 ezer fő vett részt. Különösen megható 
volt az idei Adventi programsorozat is, amely keretében is-
mét az együtt töltött értékes idő került a középpontba.  
A nevelési-oktatási intézményekkel együtt ismét sikeres a 
gyermekszínházi bérletsorozat, amelynek keretében havonta 
600 gyáli gyermek jön a mesék birodalmába. Soha nem látott 
siker a babaszínház, amely minden hónapban teltházas prog-
ram. A dél-pesti régió egyik legmodernebb könyvtára pedig 
65 ezer könyvvel vár Önökre. A közösségi ház elmúlt évéről 
Bretus Imre igazgatóval beszélgettünk.

Márciustól ismét várja a vendégeket a „Közház-csapat”
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A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipa-

ri tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szó-
ló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM 
rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érde-
kében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari 
Szerv a 2023 évi kéményseprő-ipari sormunka ütemter-
veit megyei bontásban elkészítette.

Kéményseprő-ipari társasházi ütemterv 2023.

PROGRAMAJÁNLÓ

A sormunka a kéményseprő-ipari szerv, vagy kémény-
seprő-ipari szolgáltató megrendelés nélkül, rendszeres 
időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-ingatlan-
ra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevé-
kenysége. Az ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó 
tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgá-
ló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekö-
tő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak át-
vizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti 
műszaki felülvizsgálatára.

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sor-
munka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti la-
kóépületekben kötelező, és a kéményseprő által meg-
ajánlott első két időpontban ingyenes.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ tájékoztatása szerint településünkön a 
sormunka tervezett ideje 2023. szeptember 1. - október 30.

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásá-
val kapcsolatos minden további részletes információ a 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon 
elérhető.

XXXI. alkalommal  
nyílt meg a 

 Gyáli Téli Tárlat
December 2-án nyílt meg a XXXI. Gyáli Téli 
Tárlat az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár kiállítóterében.

Pápai Mihály Gyál város polgármestere nyitotta meg az idei 
tárlatot, amely az utóbbi években már nem csak a helyi 

amatőr művészek seregszemléje, hanem a Kárpát-medencé-
ben és a diaszpórában élő művészek munkáit is felvonultatja. 

Ennek köszönhetően nemcsak a résztvevők száma, de a kiál-
lítás színvonala is érezhetően más dimenziókba került mára.  
Az idei tárlaton 69 alkotó munkáit állították ki, és egy nagyon 
színes repertoár alakult ki ilymódon.

Az alkotásokat és az alkotókat, a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is Fegyó Béla festőművész méltatta, akinek nevéhez köt-
hető a Gyáli Téli Tárlat megszületése is.

A tárlatra érkezett alkotásokat szakmai zsűri díjazta. Gyál Vá-
ros Önkormányzatának jóvoltából a díjazott alkotók pénzju-
talomban részesülnek, az első hely 150 000, a második 100 
000, a harmadik pedig 50 000 forintot ért. Gratulálunk a 
díjazottaknak!

A XXXI. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:
 I. hely:  Árvay Zolta - „NINCS BÉKE” 
 (Mariupoli est bombázás után)
 II. hely:  Gáll Sándor – Téli táj
 III. hely:  Burján Vanda – Növénytárgyak
 
A kiállítás megnyitóján közreműködött a gyáli kötődésű Laka-
tos László Kvartett.
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Gyáli Egyetemista Program 
Ne csússz le róla!

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25.000.-Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben ta-
nulmányokat folytató, illetve végzős hallgató.

A 25.000.-Ft összegű támogatásban azok a diákok ré-
szesülhetnek, akik az adott (2022. őszi) tanulmányi 

félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan 
teljesítették és a következő (2023. tavaszi) félévet meg-
kezdték. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltéte-
le a diploma megszerzése és annak bemutatása. A támo-
gatás az alábbi dokumentumok benyújtásával igényelhető:

• felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hi-
telesített leckekönyv kivonat (a 2022. őszi félévről),

• felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jog-
viszony igazolás (a 2023. tavaszi félévről),

• bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támoga-
tás utalását kéri),

• fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkár-

tya”) bemutatása.

A pályázók támogatási igényüket az őszi félév tekintetében 
2023. február 28. napjáig, ügyfélfogadási időben, a fen-
tebb részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik. 

Bővebb felvilágosítást Papp Józsefnétől a 06-29/544-
138 telefonszámon vagy a papp.zsuzsanna@gyal.hu 
e-mail címen kérhetnek.

A támogatási igény benyújtható személyes megjelenés 
mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok hi-
ánytalan megküldésével elektronikus úton (https://
epapir.gov.hu/) ügyfélkapun keresztül Gyál Város Ön-
kormányzata felé. Fontos, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján az e-mail nem alkalmas a kérelmek befogadásá-
ra, ennek okán csak a személyesen és ügyfélkapun ke-
resztül beérkezett kérelem bírálható el.

Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kérjük, 
hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím) le-
gyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő kérdések 
minél gyorsabb tisztázása érdekében.

2023. évi 
munkaidőnaptár

Munkaszüneti napok, pihenőnapok:
Január 1. vasárnap ........................................... Új Év első napja
Március 15. szerda  ........................................... 1848-as forradalom  ................................ Munkaszüneti nap 
Április 7. péntek  ............................................... Nagypéntek  ............................................... Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Április 10. hétfő  ................................................ Húsvéthétfő  ............................................... Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Május 1. hétfő  .................................................... Munka Ünnepe  ......................................... Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Május 29. hétfő  ................................................ Pünkösdhétfő  ........................................... Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Augusztus 20. vasárnap................................ Államalapítás Ünnepe
Október 23. hétfő  ........................................... 1956-os forradalom  ................................ Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
November 1. szerda  ....................................... Mindenszentek napja  ............................. Munkaszüneti nap 
December 24. vasárnap  ............................... Szenteste
December 25. hétfő  ....................................... Karácsony  .................................................. Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
December 26. kedd  ....................................... Karácsony  .................................................. Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)

Olvasói levél

Új év, új remények 
Remény arra, hogy még egy ideig a gyermekeimmel maradhatok, 
látva az életben való boldogulásukat.
Ennek a reménynek a megvalósításához van egy hatalmas segítségem. Egy családgondozó 
hölgy. Egy csodálatos lelkű ember. Napi szinten jár hozzám, és segíti az életemet.
Ha kell, rendet tesz körülöttem, gondoz, fürdet. Azonban, ha arra van szükségem akkor pe-
dig lelket önt belém, hogy elviseljem a kiszolgáltatott helyzetemet.
Ezt a munkát nem lehet csak a havi fizetésért végezni. Ehhez a munkához kell az empátia, a 
szív, és a hit! Átérzés a rábízott beteg ember lelki állapotára. Mellette, nevel három csodálatos 
gyermeket, akik a jövőnk zálogai. Ehhez kell egy remek társ is, ami megadatott a számára.
Én most megköszönöm Marcsinak azt, hogy mellettem van. 
Kívánom neki, hogy ezekben a nehéz időkben továbbra is legyen lelkiereje, úgy végezni a 
munkáját, ahogy idáig tette. Szívvel és lélekkel.
Boldog új évet Marcsika!

Ui: Köszönet illeti még Zsuzsit is. Továbbá Ildikót, aki ugyan már nem dolgozik Gyálon, 
de mint segítőkész gondozó mindig Őrizni fogom a jóindulatú segítségének emlékét, 
és örülök, hogy ismerhettem.

Üdvözlettel: Mária

A karácsony előtti napokban megcsörrent a szer-
kesztőség telefonja. Mária telefonált, aki elmondta, 

hogy mozgáskorlátozottként éli mindennapjait és a teen-
dői ellátásában hatalmas segítség számára a Gyáli Csa-
ládsegítő Szolgálat és Marcsi, aki a szolgálat munkatársa. 

Arra kért minket, hogy tegyük közzé írását, amelyben 
szeretné megköszönni azt a kitartó munkát, amit érte és 
a hozzá hasonló kiszolgáltatott helyzetben lévő embere-
kért tesznek. 

Talán a véletlennek köszönhető, talán a közelgő ünnep 
varázsának, de azon a napon egy másik telefonhívást is 
kaptunk, amelyben szintén egy gyáli hölgy ugyancsak a 

Gyáli Családsegítő Szolgálat munkatársainak szeretett 
volna köszönetet mondani (Ő névtelenül) egész éves lel-
kiismeretes munkájukért az újságunkon keresztül. 

Megígértük, hogy tolmácsoljuk az olvasóink felé ezeket 
a kedves gondolatokat és ezúton mondunk köszönetet 
a szolgálat dolgozóinak azért, hogy büszkén számolha-
tunk be a városunkban dolgozó szakemberek példamu-
tató munkájáról az olvasóinknak. 

Az alábbi sorokat olvasva gondoljunk azokra az ember-
társainkra, akik segítségre szorulnak, és lehetőségeink 
szerint segítsük őket, mert ha jó dolgokat teszünk, az-
zal egy jobb világot teremtünk.
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Az IPA devizában is 
megfizethető

Az új szabály azon vállalko-
zásoknak jelent egyszerűsí-

tést, amelyeknek bevétele részben, 
vagy teljes egészében devizában 
folyik be. A Korm. rendelet által 
biztosított lehetőség – elsősorban 
az említett vállalkozások számára 
– megkönnyíti az önkormányzatok 
felé teljesítendő iparűzési adó befi-
zetést. A devizában történő befize-
tés lehetősége minden vállalkozás 
számára elérhető lesz.

A vállalkozások 2023. január 1. nap-
jától esedékessé váló iparűzési adó-
előleg és elszámolási különbözet 
kötelezettségüket a Magyar Állam-
kincstár (továbbiakban: Kincstár) ál-
tal az iparűzési adót bevezetett ille-
tékes önkormányzat részére e célból 
euró vagy amerikai dollár deviza-
nemben történő adófizetésre nyi-
tott számlára történő átutalással is 
teljesíthetik.

A Kincstár által önkormányzatunk 
részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: 
Gyál Város Önkormányzata

Számlaszáma:
10023002-00358815-02120018

Számla IBAN száma: 
HU88 1002 3002 0035 8815 0212 0018

Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, 
hogy a deviza átutalás kezdeményezé-
sekor a fizető félnek minden esetben fel 
kell tüntetnie az önkormányzat Kincs-
tárnál vezetett 28 karakter hosszúságú 
nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán 
(IBAN) túl, a számlavezető („account 
with institution”) Magyar Államkincs-
tár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint 
a Kincstár levelező („correspondent”) 
bankjaként a Magyar Nemzeti Bank 
BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA át-
utalás esetén a kedvezményezett bank-
ja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB 
BIC kódját kell feltüntetni.

A devizában megfizetett iparűzé-
si adó megfizetésének napja a Korm. 
rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az 
önkormányzat iparűzési adó befize-
tésére szolgáló beszedési számláján 
való jóváírás napja (mikor is a Kincs-
tár által vezetett deviza számláról az 
önkormányzat iparűzési adó számlá-
ján jóváírásra kerül). Felhívjuk figyel-
müket arra, hogy az előbbiekben is-
mertetett jóváírási időpont miatt a 
devizában utalt befizetést célszerű a 
befizetési határidőt megelőző néhány 
nappal korábban teljesíteni, hogy ne 
keletkezzen késedelmes befizetés.

A Kincstár a fizetési kötelezettség 
teljesítése érdekében a számlájára 
utalt euró- vagy amerikai dollár ösz-
szegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, 
mint a Kincstár számlavezető bankjá-
hoz történő beérkezésekor érvényes 
árfolyamon számított és a Magyar 
Nemzeti Bank mindenkor hatályos 
Általános Üzleti Feltételeiben foglal-
tak szerint a Kincstár számláján jó-
váírt forintösszegét haladéktalanul 
átutalja az önkormányzat – pénzfor-
galmi szolgáltatójánál vezetett – helyi 
iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az ASP adószakrendszerben a vállal-
kozás adószámla kivonatán, valamint 
az adószámla tételes elektronikus le-
kérdezése során látható lesz (fejlesz-
tés alatt) az euróban vagy amerikai 
dollárban teljesített befizetés ösz-
szege, devizaneme, valamint az ár-
folyam (melyen átváltásra került az 
utalás), és az elszámolt forint összeg.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1-jétől a he-
lyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 
366/2022. (IX.26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy 
iparűzési adóelőleg és elszámolási különbözet kötelezett-
ségüket devizában (euróban, vagy amerikai dollárban) is 
megfizethessék.

A kisvállalkozók új egyszerű-
sített adóalap szerint adóz-

hatnak a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
2023. január 1-től hatályos 39/A. 
§-a szerint. A jogosultak köre a 25 
millió Ft árbevételt meg nem ha-
ladó vállalkozó/vállalkozás, illetve 
a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó kizárólag kis-
kereskedelmi tevékenységet vég-
ző átalányadózó esetén 120 millió 
Ft árbevételt meg nem haladó vál-
lalkozó/vállalkozás (Htv. 39/A. § (1) 
bekezdés b) pontja). Az előbbiek-
ben említett bevétel határokat kez-
dő vállalkozás esetén időarányo-
san kell figyelembe venni, naptári 
napokra számolva.

A fenti bevételi határon belül eső vál-
lalkozó/vállalkozás a Htv. 39/A. § (2) 
bekezdése szerint, az alábbi sávos 
módon megállapított kedvező adó-
alap utáni adózást is választhatja:

1. 2,5 millió forint az adóalapja, ha 
a kisvállalkozó bevétele az adó-
évben – 12 hónapnál rövidebb 
adóév esetén napi arányosítás-
sal 12 hónapra számítva időará-
nyosan – a 12 millió forintot nem 
haladja meg,

2. 6 millió forint az adóalapja, ha a 
kisvállalkozó bevétele az adóév-
ben – 12 hónapnál rövidebb adó-
év esetén napi arányosítással 12 
hónapra számítva időarányosan 
– a 12 millió forintot meghalad-
ja, de a 18 millió forintot nem ha-
ladja meg,

3. 8,5 millió forint, ha a kisvállal-
kozó bevétele az adóévben – 12 
hónapnál rövidebb adóév ese-
tén napi arányosítással 12 hó-
napra számítva időarányosan – 
a 18 millió forintot meghaladja, 
de az 25 millió forintot – az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti kis-
vállalkozó esetén a 120 millió fo-
rintot – nem haladja meg, azzal, 
hogy e § alkalmazásában bevé-
tel alatt a személyi jövedelem-

adóról szóló törvény hatálya alá 
tartozó magánszemély kisvállal-
kozó esetében a személyi jöve-
delemadóról szóló törvény sze-
rinti bevételt, más kisvállalkozó 
esetén a nettó árbevételt kell 
érteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy fen-
ti kedvező adózási mód választása 
esetén megosztásra (székhely, te-
lephely/telephelyek között) nincs 
lehetőség!

A 39/A. § szerinti adózási mó-
dot választók (nem kezdő vállalko-
zás esetén) először a 2022. adóév-
ről benyújtott iparűzési adóbevallási 
nyomtatványon nyilatkozhatnak, vá-
lasztásuk egész évre vonatkozik a 
nyilatkozat visszavonásáig, illetve 
a vállalkozás, a vállalkozó e körből 
történő kieséséig vagy megszűné-
séig tart.

Tevékenységet újonnan kezdő, il-
letve székhelyet, telephelyet a vá-
ros területén évközben létesítő nem 
kezdő vállalkozás esetében változás 
bejelentő nyomtatvány megküldé-
sével lehetséges az adózási mód vá-
lasztás, a tevékenység megkezdésé-
től számított 15 napon belül.

Amennyiben a kisvállalkozó a Htv. 
39/A. § (2) bekezdés szerinti adó-
alap-megállapítást alkalmazza, ak-
kor a helyi iparűzési adóban adó-
mentességre, adókedvezményre és 
adócsökkentésre nem jogosult.

A kedvező adózási módot válasz-
tó kisvállalkozónak nem kell beval-
lást adnia, ha az adóévi adó összege 
nem haladja meg az adóévre fizetett 
adóelőleg összegét (nem vált „sá-
vot”), ebben az esetben a kisvállal-
kozó az adóelőleg megfizetésével 
adóévi adóját is megfizette. Akkor 
sem kell bevallást adnia, ha az adózó 
adóévi bevétele az előző évhez ké-
pest kevesebb, de az adókülönbözet 
visszatérítését nem kéri.

Bevallást kell benyújtani „sáv” váltás 
esetén,

• ha az adózó adóévi bevétele az 
előző évhez képest kevesebb, és 
így alacsonyabb adóalap irány-
adó rá, és a többletadó visszaté-
rítését kéri,

• vagy előző évi adóbevétele 
nagysága a korábbi évhez ké-
pest növekedett, így magasabb 
adóalap irányadó rá, ekkor a kü-
lönbözeti adót meg kell fizetni.

Abban az esetben, ha az adózó az 
adóév 5. hónap utolsó napjáig beval-
lást nem nyújt be, vélelmezni kell, 
hogy adóévi adóját az adóelőleg 
megfizetésével kívánja teljesíteni.

Azon adóévben, mikor a kisvállal-
kozó áttér (legkorábban 2023. adó-
év) a kedvezményes adóalap szerinti 
adózásra, a 3. hónap 15-éig koráb-
ban bevallott adóelőlege esedékes, 
azt meg kell fizetni az eredeti esedé-
kesség időpontjában, ez a megfize-
tett adóelőleg beleszámít az adóév 
5. hónapjának utolsó napjáig fize-
tendő adóelőleg összegébe.

Ha a kisvállalkozó már nem a Htv. 
39/A. § (2) bekezdés szerint kívánja 
megállapítani az adóalapját, akkor e 
döntését az adóév ötödik hónapjának 
utolsó napjáig jelentheti be az adó-
hatóságnak. E bejelentéssel egyide-
jűleg adóelőleg bevallására köteles, 
a bevallott adóelőleg két részletben 
esedékes. A kisvállalkozó az adóév 
ötödik hónapjának utolsó napjáig tel-
jesítendő adóelőleg-bevallással egy-
idejűleg az előző adóév adójával azo-
nos összegű adóelőleg, a következő 
adóév harmadik hónapjának 15. nap-
jáig ezen összeg felével egyező ösz-
szegű adóelőleg fizetésére köteles.

A Htv. 39/A § (2) bekezdés szerinti 
adóalap-megállapítást választó kis-
vállalkozó adóját az adóévet követő 
év ötödik hónapjának utolsó napjáig 
köteles megfizetni.

A helyi iparűzési adót érintő fontosabb 
változások a 2023. adóévben
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Gyáli Római Katolikus Plébánia

Szentmisék rendje: kedd, péntek: 7.00,  
szombat: 18.00, vasárnap 9.30.

Szerdánként 18.00 órától szentségimádás 
a békéért.

Február 22., Hamvazószerda, 18.00 órától 
szentmise.

Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Telefonszám: 06-29/340-513 

Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református  
Templom

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal:  

kedd - péntek 16.00-18.00

  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-29/340-531 

Web: www.gyaliref.hu

Evangélikus egyházközség

A gyáli evangélikusok számára Gyálon a re-
formátus templomban a hónap első és har-
madik vasárnapján 14.30-kor van Istentisz-
telet, melyet a vecsési lelkész, Heinemann 

Ildikó tart. 

 Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-20/770-0442 

E-mail cím: ildiko.heinemann@lutheran.hu
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint decemberben 
10 haláleset és 8 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

12.03:
- Lakatos Béla Szilveszter és Kecse Bettina Laura  

(Lakatosné Kecse Bettina Laura)
- Nagy Gábor és Fehérvári Alexandra  

(Nagyné Fehérvári Alexandra)

12.16:
- Ihinose-Paul Godwin és Kiss Ildikó (Ihinose-Paul Godwinné)
- Csontos Tibor és Ozsváth Diana (Csontosné Ozsváth Diana)

12.17:
- Simon Ferenc és Tábor Rozália (Simon Ferencné)

- Fenyvesi Norbert és Márton Letícia Renáta
- Szájli Gábor József és Tar Noémi (Szájli-Tar Noémi)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
26 150 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

2022-ben városunkban:
• 261 esküvő, és
• 16 névadó ünnepség volt,
• 3 pár ünnepelte a házassági év-

fordulóját az Idősek Világnapja 
alkalmából,

• 32-en tettek állampolgársági 
esküt,

• 1 gyermek született (a települé-
sen születtek, nem a lakcímmel 
rendelkező újszülöttek száma),

• 100 haláleset volt (ez a szám a 
Gyálon történt halálesetek szá-
mát mutatja, nem a gyáli lak-
címmel rendelkező elhunytak 
számát)

• 116 pár volt jogosult a GYÉP 
Házasulandók Program 
támogatására.

A tavalyi évet összefoglalva:

SZÍVmelengető

A béke 56. világnapjára Ferenc pápa ismét levélben 
fordult minden jóakaratú emberhez. 

Pál apostolt idézi, aki „arra szólítja fel a tesszaloniki kö-
zösség tagjait, hogy állhatatosan várják az Úrral való ta-
lálkozást, nyitott szívvel, mindkét lábbal a földön állva”.

A covid járvány felerősített jónéhány társadalmi problé-
mát, elszigetelte egymástól az embereket, és a szabad-
ság korlátozása is általában rossz közérzetet teremtett. 
E keserű körülmények között az emberek ritkán képesek 
fejlődni. Mi azonban készülünk az “Úr napjára”: szüksé-
günk van “a tanulásra, a növekedésre, annak vállalására, 
hogy egyénként és közösségként is változzunk.”

Minden válság változtat rajtunk: jobban vagy rosszab-
bul kerülünk ki belőle. E közelmúltban megtanulhattuk, 
hogy szükségünk van egymásra, és embertársaink nél-
kül nem megy.  

A technológiára és a globalizációra való túlzott ráha-
gyatkozásunk individualizáló és bálványimádó méreg-
nek bizonyult, ami veszélyezteheti az igazságosság, az 
egyetértés és a béke biztosítását. A járvány pozitív hoza-
déka: az alázathoz való visszatérés, a fogyasztói igények 
csökkentése, a szolidaritás és az önfeláldozás példái. 

“A háború vírusát bizonyosan nehezebb legyőzni, mint 
azokat a kórokozókat, amelyek az emberi szervezetet 
fertőzik meg, mert az nem kívülről, hanem a bűn által 
megrontott emberi szívből fakad.” Vajon engedjük-e, 
hogy a megtapasztalt válsághelyzet alakítsa szívünket, 
vagyis engedjük-e, hogy ezen történelmi pillanaton ke-
resztül Isten megváltoztassa a világ és a valóság értel-
mezésének megszokott szempontjait?

Úgy éljünk, hogy saját biztonságunk kizárólagos kere-
sése helyett egész társadalmunk és bolygónk gyógy-
ulásáért dolgozzunk. A válságok, amiket átélünk össze-
függenek egymással, az elszigeteltnek tűnő problémák 
a többinek okai vagy következményei. Saját belső meg-
újulásunk útja Istennél kezdődik.

A 2023-as évben „az összes jóakaratú férfinak és nőnek 
azt kívánom, hogy a béke munkásaként napról napra egy 
jó új évet építsenek!” 

Végezetül a pápa a Béke Királynőjének közbenjárását 
kéri értünk és az egész világért.

Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Ferenc pápa gondolatai az új év elején
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Gyáli bkse hírek Gyáli bkse hírekGyáli bkse hírekGyáli bkse hírek

„Egy nagyon jó kezdeménye-
zéshez csatlakozhattunk. Első-
sorban utánpótlás nevelő klub 
vagyunk, ezért fontos, hogy 
az itteni gyerekek lehetőséget 
kapjanak a fejlődésre. Olyan 
új képzési rendszerben vehe-
tünk részt, ami még szélesebb 
látókörben tárja fel a tehetsé-
geket. Lehetőségünk lesz tel-
jesítmény diagnosztikai mé-

résekre is, ezáltal klubunkban még professzionálisabb 
utánpótlásnevelés folyhat. A képzés végén a játékosaink 
bekerülhetnek az állami akadémiák valamelyikébe vagy a 
képzőközpontok egyesületeibe, illetve egy olyan adatbá-
zisba, amiből később kikerülhetnek a válogatott tagjai.”  
– mondta Tomori Győző a Gyáli BKSE elnöke. 

Tomoriné Kamper Olivia a 
Gyáli BKSE kézilabda szakosz-
tályának vezetője hozzátette: 

„Nagy megtiszteltetés, hogy 
a 6 éve újra indult BKSE ké-
zilabda szakosztályában kö-

zel 200 utánpótláskorú gyerek kézilabdázik. Az, hogy 
a képzési központ látószögébe kerültünk, elismerés az 
eddigi munkánkra nézve. A kiválasztott korosztályok 
edzésszámai növekednek, amiben nagyobb hangsúlyt 
kap a folyamatos egyéni képességfejlesztés és techni-
kai képzés.”

Kézilabda alközpont lett a Gyáli BKSE
A Magyar Kézilabda Szövetség 2021-ben döntött úgy, hogy létrehozza mi-
nősített tehetséggondozási programját. Ennek keretében négy képzőköz-
pontot állított fel az idei évtől, ahol 12-14 éves korosztályban folyik a te-
hetségek gondozása. Nagy öröm számunkra, hogy a szakmai felmérések 

következtében a dabasi képzőközpont alközpontjává váltunk. 

Eredményeink:

U12 női - 48kg   Bartók Csenge     Magyar Bajnok
U12 női - 53kg   Zagyva Lívia          Magyar Bajnok

U12 férfi - 42kg   Szalma Balázs      Magyar Bajnok
U12 férfi - 44kg   Cservák Botond      ezüst érem
U 12férfi - 48kg   Cservák Martin       ezüst érem

Serdülő férfi - 44kg  Oláh Máté Szabolcs    bronz érem

Junior férfi - 52 kg  Felföldi  Zoltán               bronz érem
Junior férfi - 70kg  Bartók Albert       5. helyezett

Kedves Lányok és Fiúk!

Ha már tudsz úszni és már unod a labda pattogását vagy csak azt, hogy mindig a kispadon várakozol, gyere 
hozzánk. Mi személyedre szabottan fejlesztünk, egyéniségedhez, testalkatodhoz alakítjuk küzdő stílusodat. 

Egyesületünk, várja azokat a 9. évet már betöltött, lányok és fiúk jelentkezését, akik kipróbálnák magukat eb-
ben a küzdelmes, de sokat adó, jellemformáló sportban.

Edzéseinken felszerelést biztosítunk!
Sportszerződéssel rendelkező versenyzőinknek, a tagdíjon kívül semmit sem kell fizetniük, a versenyeken a fel-

szerelést, az utazást, a szállást és étkezés költségeit az egyesületünk biztosítja.
Egyesületünk támogatók jelentkezését is várja!

Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület (adószám: 19063919-1-13)
Váry István Elnök - 06 30 364 9595, Orosz Dávid Vezetőedző - 06 20 354 4526

Egyesületünk november közepén, nyolc ver-
senyzővel szerepelt a 2022. évi Utánpótlás, 

Serdülő és Junior Magyar Bajnokságon, ahol 70 
egyesület vett részt.   

Úgy gondoljuk, az eredmények magukért beszél-
nek. A sikereket azonban nem egyedül értük el, 
ebben sokan segítettek minket. Ezúton szeret-
nénk nekik ezt megköszönni: köszönjük a szülők-
nek, barátoknak, segítőinknek, támogatóknak, az 
szja 1 százalékukat számunkra felajánlóknak (sok 
kicsi sokra megy) és nem utolsó sorban Gyál Vá-
ros Önkormányzatának.

Váry István
Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület

Eredményekben gazdag évzárás  
a gyáli boxolóknál
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Személyi adókedvezmény

2022. december 15-én megszületett a 
megállapodás, illetve december 23-án 
megjelent a vonatkozó rendelet a Ma-
gyar Közlönyben, amely szerint 2023-
ban a minimálbér 16%-kal, bruttó 232 
ezer forintra emelkedik, a garantált 
bérminimum pedig 14%-kal bruttó 296 
400 forintra nő. A minimálbér emelés-
sel együtt nő az adóalapkedvezmény 
mértéke is, melyre a súlyos fogyaté-
kosságnak minősülő betegségekkel 
élők jogosultak.

Jogosult

A személyi jövedelemadóról szó-
ló 1995. évi CXVII. törvény (a további-
akban: Szjatv.) 29/E. §-a szerint “a sú-
lyosan fogyatékos magánszemély az 
összevont adóalapját személyi kedvez-
ménnyel csökkenti. A kedvezmény az 
első házasok kedvezményét és a csalá-
di kedvezményt megelőző sorrendben 
érvényesíthető.“

Az összevont adóalap adóját csökken-
tő kedvezmény igénybevétele szem-
pontjából súlyos fogyatékosságnak mi-
nősülő betegségekről szóló 335/2009. 
(XII.29.) Kormányrendelet sorolja fel 
azokat a súlyos fogyatékosságnak minő-
sülő betegségeket, melyekkel, ha valaki 
együtt él, akkor jogosult a személyi jö-
vedelemadója csökkentésére az Szjatv. 
alapján, továbbá jogosult az a személy, 
aki rokkantsági járadékban vagy fogya-
tékossági támogatásban részesül.

Nem feltétlenül kell viszont a legsúlyo-
sabb problémákra gondolni. A Kormány-
rendelet összesen 18 olyan betegség-
csoportot (ez hétszáz betegséget jelent) 
határoz meg, amelyek esetén érvényesít-
hető az adóalapkedvezmény, melyeket a 

leleteik és a betegségek BNO kódja alap-
ján a betegek is azonosíthatnak. A ked-
vezmény például a laktózintolerancia, 
a cukorbetegség egyes esetei, vagy a 
cöliákia esetén is jár, így mindent egy-
bevetve akár az ország lakosságának 35 
százaléka is érintett lehet.

A kedvezmény összege

Az adóalapkedvezmény a minimálbér 
egyharmadának 15 százaléka száz forint-
ra kerekítve. A minimálbér egyharma-
dának – 77 333,32 forintnak – a 15%-a, 
azaz 11.600 forint. Ebben az évben 139 
200 forint is megspórolható az adóból. 
Ráadásul, ha valaki sosem igényelte még 
a kedvezményt, viszont a betegség té-
nye már hosszabb ideje fennáll, akkor 
az első összeg ennek a pénznek a sok-
szorosa is lehet. Ugyanis az adókedvez-
ményre feljogosító betegségekben szen-
vedők a kedvezményt az 5 éves elévülési 
időn belül utólag is érvényesíthetik.

Családi adókedvezmény

A fentebb említett adókedvezményen 
felül további nettó 10 000 forint családi 
adókedvezményre lehetnek jogosultak 
januártól a családok. 2022.december 
28-án megjelent a Magyar Közlönyben 
a tartósan beteg, illetve súlyosan fo-
gyatékos gyermeket nevelő családokat 
megillető családi kedvezményről szóló 
597/2022. (XII. 28.) Kormányrendelet, 
amely szerint a családi adókedvezmény 
minden olyan kedvezményezett eltar-
tott után, aki a családok támogatásáról 
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogya-
tékos személynek minősül, jogosultsá-
gi hónaponként és kedvezményezett 
eltartottanként 66 670 forinttal növelt 
összegben vehető igénybe. Ez jogosul-

tanként havi nettó 10 000 forintot jelent 
az érintett családoknak.

A családok támogatásáról szóló 1998. 
évi LXXXIV. törvényszerint tartósan be-
teg, illetve súlyosan fogyatékos személy 
az,
• aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és 

a külön jogszabályban meghatáro-
zott betegsége, illetve fogyatékos-
sága miatt állandó vagy fokozott 
felügyeletre, gondozásra szorul,

• aki tizennyolc évesnél idősebb, és a 
tizennyolcadik életévének betölté-
se előtt munkaképességét legalább 
67%-ban elvesztette, legalább 
50%-os mértékű egészségkáro-
sodást szenvedett, vagy akinek 
egészségi állapota a rehabilitáci-
ós hatóság minősítése alapján a ti-
zennyolcadik életévének betöltése 
előtt sem haladja meg az 50%-os 
mértéket, és ez az állapot legalább 
egy éve tart, vagy előreláthatólag 
legalább egy évig fennáll.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény szerint kedvezmé-
nyezett eltartott:
• az, aki után a magánszemély a Cst. 

szerint családi pótlékra jogosult,
• az, aki a családi pótlékra saját jogán 

jogosult,
• a rokkantsági járadékban részesülő 

magánszemély.

A kedvezményt a 2023. január 1-jétől 
megszerzett, az Szjatv. rendelkezései 
szerint az összevont adóalapba tarto-
zó jövedelmek tekintetében lehet ér-
vényesíteni. Az emelt összegű csalá-
di kedvezmény érvényesítését a családi 
kedvezményről szóló adóelőleg-nyi-
latkozaton kell kérni a munkáltatótól, 
rendszeres bevételt juttató kifizetőtől.

Tájékoztatás személyi és családi 
adókedvezményről 12.03.

Motoros és személyautó ütközött a reggeli órákban a 
Szent István utca - József Attila utca kereszteződésé-
nél, a balesetben mindkét jármű vezetője megsérült. Jár-
őreink a forgalom irányításában nyújtottak segítséget. 
Ugyanebben a kereszteződésben a nap folyamán még 
egy baleset is történt, két személygépkocsi ütközött ösz-
sze. Járőreink a forgalom irányításában és a környzező 
útszakaszok lezárásában nyújtottak segítséget, tűzol-
tóink a sérült járművek áramtalanításában és a veszély-
helyzet megszüntetésében segédkeztek. 

12.07.

Bejelentést kaptunk, hogy a Rádióleadó utcában valaki a 
földön fekszik. Kiérkező járőrünk a helyszínen megtalál-
ta a férfit, akin sérülések nem voltak, de erősen ittas ál-
lapotban volt, sikeres ébresztést követően azonban saját 
lábán sikerült otthonába távoznia.

12.18.

Damjanich utcai tűzesethez vonultak tűzoltóink, egy la-
kóház pincéjében keletkezett tűz. Tagtársaink két tűz-

FEGY-napló
oltó járművel vonulva a helyszínre még a hivatásos 
egységek kiérkezése előtt megkezdték a tűz oltását, a 
lángokat sikeresen megfékezték. Személyi sérülés nem 
törént a tűzeset kapcsán.

12.19.

Értelmetlen száguldozás vezetett balesethez a késő esti 
órákban a Gesztenye utcában, ahol egy személyautó so-
főrje elvesztette uralmát a járműve fölött, előbb egy ke-
rítésnek csapódott, majd kitört egy villanyoszlopot, végül 
egy másik ingatlan kerítésének ütközve állt meg. A jármű-
ben utazó két személyt kórházba szállították. Járőreink az 
éritnett útszakasz lezárásában nyújtottak segítséget.

12.20.

Lakossági segítségkérésre vonultak tűzoltóink a Mikes Kele-
men utcába, ahol egy kutya mintegy 5 méter mély verembe 
esett. Tagtársaink a gödörbe leereszkedve, mentőkötél se-
gítségével sikeresen kimentették a bajba jutott állatot.

Összeállította:  
Kelecsényi Gábor

Személyi adókedvezmény a súlyos fogyatékosságnak minő-
sülő betegségekkel élők számára, illetve Családi adókedvez-
mény a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerme-

ket nevelő családok számára
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Gallai János háztartásigép-szerelő: 06-30/307-9794.
Mosógép-, hűtőgép javítás, hajdúsági villanybojler tisztí-
tás, javítás garanciával. Nyitvatartás: H-P: 7:30 – 17:30-ig.

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivite-
lezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgá-
latok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. 
Bodnár József 06-30/663-8617.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcse-
re, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csator-
na szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 06-70/233-30-47.

Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Si-
keres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni! 
Telefon: 06-20/397-4055.

Takarítást vállalok családi háznál. Pontosság, rugalmas-
ság, megbízhatóság. Telefon: 06-30/769-6283.

TELJESKÖRŰ villanyszerelést és tisztasági festést válla-
lok rövid határidővel. Telefon: 06-70/515-6114.

Víz, gáz, kőműves, burkoló, villanyszerelő, parkettás 
munkát vállalunk. Telefon: 06-20/324-6186

Apróhirdetés

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb 
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens 
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront 
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapí-
tásra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára 
biztosítjuk a szemfenék fotózást a Next Sight Nexy gépünkkel, 
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti 
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre 
is lehetőség van, OCT és látótérvizsgáló gépünkkel teljes képet 
kapunk szeme állapotáról
gyermekszemészeti rendelés, melyhez szintén legkorszerűbb 
eszközünket használjuk, a teljesen gyermekbarát Plusoptix 
nevű gépünket
színtévesztés korrigálása Colorlite lencserendszerrel, hogy
helyre tegyük a színlátását!
diszlexia korrigálása gyógypedagógus segítségével

A kiemelkedő szaktudás a kellemes, családias és hozzáértő 
kiszolgálással párosul! Várjuk szeretettel!

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.
Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

KRISTÁLYVIRÁG
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HIRDETÉS 2023 JANUÁR HIRDETÉS

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
szerkesztoseg@gyal.hu

HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA!



FELADATUNK A TÁJÉKOZTATÁS

ONLINE:

NYOMTATOTT:

2022 KOMMUNIKÁCIÓS EREDMÉNYEI

gyal.hu
71 cikk

457 571 oldalmegtekintés egy év alatt

fb.com/varos.gyal @gyal.varos

221 723 
felhasználó
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Gyáli Mi Újság

Városi kiadványok

Plakátok, óriásplakátok

11 264 
követő

Gyál Város Facebook oldala

1 700 
követő
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Gyál Város Instagram oldala
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