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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 FEBRUÁR2023
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Január 17-én tartották a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal Tanácstermé-

ben a Civil Szervezetek Fórumát, 
amelyen a városvezetés részéről 
Nagy József Elek alpolgármester, va-
lamint Lendvay-Kiss Anita az Okta-
tási és Kulturális Bizottság elnöke, az 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár részéről Bretus Imre az in-
tézmény igazgatója, valamint szak-
mai igazgatóhelyettese, Velkei Erika 
vettek részt, továbbá eleget tettek a 
meghívásnak a gyáli bölcsőde, óvo-
dák, iskolák intézményvezetői és he-
lyi civil szervezetek vezetői is. 

Lendvay-Kiss Anitát, az önkor-
mányzat Oktatási és Kulturális Bi-
zottságának elnökét kérdeztük a 
fórummal kapcsolatban:

Mi indokolta egy ilyen fórum 
megszervezését? 
A Civil Szervezetek Fóruma a szo-
ciális fórumhoz hasonlóan jött létre, 
és az idei volt az első alkalom, hogy 
megrendezésre került. Azt tervez-
zük, hogy innentől minden évben lesz 
egy ilyen fórum a magyar kultúra nap-
ja (január 22.) előtt. A korábbi évben, 
amikor a város 25 éves születésnap-
ját terveztük, összehívtuk az intéz-
ményvezetőket, civil szervezeteket és 
együtt terveztük meg a programokat. 
Olyan volt ez, mint egy kis ötletbörze, 
ahol a szervezetek vezetői elmondhat-

ták az észrevételeiket, javaslataikat.  
A mostani fórum középpontjában 
pedig a közösségi ház és a civil szer-
vezetek, valamint az intézmények 
álltak, vagyis a közösségi ház kul-
túraszervező programjai, és, hogy 
ezekbe hogyan illeszkednek bele a 
civil szervezetek, a helyi intézmé-
nyek, és milyen programjavaslatokat 
tennének.

Milyen tanulsággal szolgált a 
fórum? 
A fórum egyik hozadékaként említe-
ném, hogy technikai részletek, javas-
latok, ötletek vetődtek fel, a meglévő 
programok egyfajta kritikai kiértéke-
lése valósult meg. Hozzászólásokat 
hallhattunk például a színházi előadá-
sok, bérletsorozattal kapcsolatosan, 
miért jó és mivel egészítenék ki. Lát-
ni kell, hogy nem úgy működik ez a 
rendszer, hogy a közösségi ház csu-
pán kulturális szolgáltatói tér, ha-
nem egy együttműködő fél azokkal a 
partnerszervezetekkel, intézmények-
kel, akik részt vesznek a város kultu-
rális életében.
A másik hozadékaként említeném, 
hogy a civil szervezetek vezetői gyak-
ran egy-egy területre fókuszálnak és 
nem figyelnek más területekre. De mi 
azt is támogatjuk a városban, hogy 
a civil szervezetek és intézmények 
között legyen egy együttműködési 
kapcsolat. 

Azok, akik 
részt vettek 
láthatták pél-
dául, hogy az 
iskolákban 
milyen prog-
ramok, milyen lehetőségek vannak.

Milyen újdonságokat szülhet a 
szorosabb együttműködés?
Mivel emberi kapcsolatokról van szó, 
nagyon jó dolog, ha a vezetők isme-
rik egymást, ha beszélnek a közös 
tervekről és érzik azt, hogy a város 
kulturális programjainak a tervezé-
se, szervezése nem tőlük függetle-
nül működik, hanem aktívan részt 
vehetnek ennek a tervezésében. 
De, hogy konkrét dolgot is említsek: 
felvetődött az ötlet például, hogy 
a közösségi ház megújuló honlap-
ján legyen egy civil szervezeti ol-
dal, ahol egyrészt beszámolnak a 
megvalósításaikról, írnak a terveik-
ről, programjaikról, képeket töltenek 
fel, vagyis láthatóvá válnak és tudo-
mást szereznek egymásról, így egy 
szinergikus együttműködő kapcso-
lat alakulhat ki közöttük. 

Hogyan támogatja az önkor-
mányzat a városban működő civil 
szervezeteket?
Ahogyan eddig is, úgy a jövőben is 
helyet biztosítunk a civil szerveze-
teknek a közösségi házban a város 
kulturális életét gazdagító rendez-
vények szervezéséhez.
Másrészt minden évben pályázatot 
hirdetünk a civil szervezetek anyagi 
támogatásához, az idei pályázatok 
hamarosan kihirdetésre kerülnek.

Első alkalommal  
rendzeték meg a  

Civil Szervezetek Fórumát

Pápai Mihály
polgármester

MEGHÍV Í
Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom  

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának  
tiszteletére rendezett városi ünnepségre, melynek

időpontja: 2023. március 15. szerda
helyszíne: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

9.30 órától a XXXI. Gyáli Téli Tárlat díjazottjainak csoportos kiállítása  
és a Petőfi 200 tablókiállítás megnyitója. 

A kiállítást Nagy József Elek alpolgármester nyitja meg.

10.00 órától ünnepi megemlékezés a színházteremben.

Ünnepi beszédet mond: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

Az ünnepi műsor közreműködői: 
Rubold Ödön színművész, a Gyáli Arany Gyermeknéptáncegyüttes,  

az Ady Endre Általános iskola felső tagozatos tanulói

Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással zárul  
a templom téri kopjafánál.

Tisztelettel:
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Gyócsi Zoltán  
vehette át a Gyáli  
Közművelődésért Díjat

A Gyáli Közművelődésért Díjat, Gyál Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a közművelődési, kulturális életben kimagasló tevékenysé-
get végzők elismerésére alapította. Azon személyeknek adományozható, 
akik közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel hozzájárul-
nak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez.
A Gyáli Közművelődésért Díjat a hagyományok szerint a magyar kultúra 
napján veheti át a kitüntetett. Idén Gyócsi Zoltán nyugalmazott pedagó-
gus, agrármérnök vehette át az elismerést Nagy József Elek alpolgármes-
tertől és Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselőtől, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökétől. Gratulálunk a díjazottnak!

Gyócsi Zoltán 1951. január 9-én 
született Öreglakon, amely egy 

kis falu Somogy megyében a Po-
gány-völgyben. Általános iskolai ta-
nulmányait is a szülőfalujában vé-
gezte, majd Kaposváron folytatta 
a középiskolai tanulmányait a Mó-
ricz Zsigmond Mezőgazdasági 
Technikumban. 

1979-ben érettségizett, majd egy-
éves kötelező katonai szolgálat után 
1970 - 1975 között a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetemen tanult és 
szerzett agrármérnöki képesítést az 
állattenyésztési szakon. 1978-1979 
tanévben nappali tagozaton szerez-
te meg Gödöllőn a GATE Tanárképző 
Intézetében a mérnök - tanári képe-

sítést az állattenyésztés - mezőgaz-
dasági gyakorlat tanári szakpárban. 

1983 - 1984 képzési évben a TIT Stú-
dióban (a Bocskai úton) kétéves ún. 
komplex képzésen vett részt, amely-
nek során azt tanulmányozták – Dr. 
Viktor András Főiskolai tanár irányí-
tása mellett -, hogy miképpen lehet 
a természeti jelenségeket a termé-
szettudományok együttes alkalma-
zásával vizsgálni és tanítani. Elmon-
dása szerint ez a képzés tette igazán 
alkalmassá arra, hogy egyre ered-
ményesebben tanítson. Mivel nem 
volt kémia tanári képesítése, ezért a 
középiskolai- kémia tanári képesíté-
sét a Veszprémi Egyetemen szerez-
te meg levelező tagozaton 1997-ben.

1975. augusztus 1-től 1979. augusztus 
15-ig Buzsákon, a Munka Harcosa Ter-
melő Szövetkezetben, fiatal agrármér-
nökként különböző beosztásokban 
dolgozott, úgymint törzsállat tenyész-
tő, telepvezető és végül üzemegy-
ség (kerület) vezető. A tényleges ter-
melőszövetkezeti munkája csak 1978. 
szeptember 1-ig tartott, mivel a terme-
lőszövetkezet beleegyezésével és ál-
lományában folytatta tanulmányait a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
(GATE) Tanárképző Intézetének nap-
pali tagozatán a mérnök - tanári sza-
kon. Az egy éves képzés végén 1979 
júniusában szerezte meg a nevezett ké-
pesítést az állattenyésztés és mezőgaz-
dasági gyakorlat tanári szakpárban. 

Ezután még két hónapot dolgozott 
a termelőszövetkezetben, majd 1979 
augusztus 15-től helyezkedett el a 
gyáli Ady Endre Általános Iskolában 
biológia és kémia szakokon. A bioló-
giát az ELTE TTK szakon mélyítette 
el ún. diploma megújító képzés kere-
tében, míg a középiskolai kémia ta-
nári képesítését a Veszprémi Egye-
temen szerezte meg 1997-ben. 

Második munkahelyén az Ady Endre 
Általános Iskolában egészen a nyug-
díjba vonulásáig és még utána is dol-
gozott közel negyven évig. Vendégta-
nárként 25 évet tanított a Gyáli Eötvös 
József Szakközépiskola nappali- és 
levelező tagozatán egyaránt, és egy 
évet a Dobos József Vendéglátóipari 
Szakközépiskola nappali tagozatán. 

Ezeken a középiskolai helyeken is bi-
ológiát és kémiát tanított. 

Pedagógusi hivatása legnagyobb ki-
hívásaként tekint arra a 25 évre, ami-
kor az esti tagozatos tanulókat is 
tanította, mivel a velük folytatott 
munka során nagyon sajátos oktatási 
és nevelési módszereket kellett alkal-
mazni, hogy eredményre vezessen, 
ezt pedig mindennél nagyobb em-
pátiával, hivatástudattal szabadott 
csak elvállalni, mert ellenkező eset-
ben garantált a kudarc minden téren.

A Gyáli Kertbarát Kört 1980 tavaszán 
alapította és 1985-ig gyakorolta az 
elnöki teendőket, mind a mai napig 
rendszeresen részt vesz a munkájuk-
ban, tavasszal metszési bemutatóval 
is gyarapítja tudásukat. A különbö-
ző budapesti kertbarát csoportoknak 
(14 csoport, kerületi megosztásokban) 
2010 óta minden évben tartott - egye-
seknek több alkalommal is - előadáso-
kat, mindösszesen 24 témakörben. 

Elhivatottságát bizonyítja, hogy 2021-
2022-ben Gyál Város Önkormányza-
tának felkérésére vállalta, hogy a vá-
ros összes intézményében megtartja 
azt a szemléletformáló előadássoro-
zatot, amely a Gyáli Klímastratégiai 
Program keretében a klímavédelem-
mel, klímaváltozással kapcsolatos 
tudnivalókra hívja fel a figyelmet. El-
képesztő tudásának, magával raga-
dó előadói képességének és szemé-
lyiségének köszönhetően örömmel 
és érdeklődéssel vettek részt ezeken 
az előadásokon a polgármesteri hiva-
tal, a bölcsőde, az óvodák, az iskolák, 
a főzőkonyhák, a városüzemelteté-
si kft, a szociális központ, az egész-
ségügyi központ, a DPMV, a közössé-
gi ház vagy akár a FEGY polgárőrség 
vagy a rendőrség munkatársai.

A 2022-ben újraindított „Tiszta ud-
var, rendes ház” önkormányzati díj 
odaítélésében a zsűri tagjaként se-
gítette az önkormányzat munkáját.

A mai napig többezer tanítványa sze-
retettel és büszkén emlékszik Gyócsi 
Zoltán pedagógiai munkásságára, de 
civilként végzett tevékenységeivel is 
rengeteget tesz településünk közössé-
gének szemléletformálása érdekében.

A személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük fel-
tételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet szerint a fenntar-
tónak tájékoztatnia kell a szü-
lőket a bölcsőde nyári nyit-
vatartási rendjéről minden év 
február 15. napjáig.
 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folya-
matosan üzemel, a bölcsőde 
4-4 csoportjában nyáron is fo-
gadják azokat a gyermekeket, 
akiknek szülei igénylik a gyer-
mekük napközbeni ellátását. 

A bölcsőde
1-4. csoportja: 
2023.07.24. – 08.18. 
között nem üzemel, 

5-8. csoportja: 
2023.06.26. – 07.21. 
között nem üzemel,

ámde, az üzemelő épületré-
szekben fogadják azokat a 
gyermekeket, akiknek szülei 
az adott időszakban nem tud-
ják megoldani a gyermekük 
napközbeni ellátását. 

(Fenti időpontokban az intéz-
mény 4-4 csoportjának nyári 
felújítási, karbantartási és taka-
rítási munkái zajlanak.)

A bölcsőde a 
nyári felújítások  
alatt is várja a 

gyerekeket
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A magyar kultúra napján a Himnusz 200. 
születésnapját is ünnepeltük január 22-én 
este az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban.

A Himnusztörténeti kiállítást – ami a könyvtár-
hoz vezető lépcsőház falán lesz megtekinthető 

– Nagy József Elek alpolgármester nyitotta meg, majd 
kezdetét vette a Színházteremben a városi ünnepség.

A magyar kutúra napi ünnepségen Nagy József Elek mon-
dott ünnepi beszédet, ezt követően pedig Lendvay-Kiss 
Anita önkormányzati képviselővel, az Oktatási és Kultu-
rális Bizottság elnökével átadták a Gyáli Közművelődési 
Díjat, amelyet idén Gyócsi Zoltán agrármérnök, nyugal-
mazott pedagógus vehetett át. Szívből gratulálunk a díja-
zottnak! Lapunk 4-5. oldalán részletesen írunk róla.

Az ünnepi műsor részeként Hűvösvölgyi Ildikó és Sza-
bó Gyula Győző Kaleidoszkóp című verses-zenés elő-
adását láttuk, majd a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulóinak ünnepi műsorát, végül a Gyáli 
Arany Néptáncegyüttes produkcióját élvezhettük.

Az eseményen részt vett Kovalik Józsefné, városunk 
díszpolgára, Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella, a Mo-
nori Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, 
továbbá intézményvezetők, civil szervezetek vezetői is.

A magyar kultúra napján...
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kormányzat együttműködik, hogy a 
speciális nevelésű általános iskolai 
osztály elindulhasson, megkönnyítve 
ezzel azon családok mindennapjait is, 
akiknek gyermekei a gyáli, sajátos ne-
velési igényű gyermekeknek fenntar-
tott óvodás csoport után kezdenék 
ott tanulmányi éveiket.

Továbbra is 0 Ft a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozásra vo-
natkozó intézményi térítési díj.

Két fő bölcsődei dajka álláshellyel bő-
vítik a Gyáli Bóbita Bölcsődét.

15%-kal emelkedik 2023-ban Gyá-
li Egészségügyi Központ intézmény-
vezető béren kívüli juttatásának 
összege.

Több lépcsőben megváltoztatták a 
Városi Egészségügyi Központ állás-
helyei számát.  
Az intézmény álláshelyeinek számát 
2023. április 1. napjától a szakorvosi 
ellátás átvétele okán 15 fő álláshellyel 
megemelik, míg 2023. július 1. napjá-
tól a védőnői ellátásról az állam fog 
gondoskodni, így a betöltött 9 fő ál-
láshely a vármegyei szakirányítás alá 
kerül.

Elfogadásra került a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal 2022. évi működéséről 
szóló beszámoló.

Felhatalmazzák a Polgármestert 
2023. végéig az Építési és Közlekedé-
si Minisztériummal, valamint a Volán-
busz Zrt.-vel közösségi közlekedési 
tárgyú megállapodások megkötésére, 
amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 
294E, 294M, valamint 994 buszok 
biztosítását érinti a korábbi évhez ha-
sonlóan. Gyál Város Önkormányzat 
2023. évben várhatóan 38,5 millió Ft 
költségtérítési hozzájárulást fizet az 
elővárosi tömegközlekedés üzemel-
tetése érdekében. 

A képviselő-testületi ülésen született 
határozatok megtekinthetők a www.
gyal.hu-n.
Gyál Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének munkarend szerin-
ti soros ülését 2023. február 23-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.
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Benyújtották Gyál város 2023. évi 
költségvetésének tervezetét, mely-
nek vitája és elfogadása a februári bi-
zottsági és képviselő-testületi ülése-
ken várható.

15%-kal emelkedik 2023-ban a képvi-
selők és bizottsági tagok megállapí-
tott tiszteletdíja.

15%-kal emelkedik 2023-ban a Gyál 
Város Önkormányzata által alapított 
gazdasági társaságok ügyvezetői-
nek, az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár igazgatójának il-
letménye, és a köztisztviselők illet-
ményalapja, valamint a béren kívüli 
juttatások összege.

Módosították Gyál Város víziközmű-
rendszere gördülő fejlesztési tervét 
2022-es évre vonatkozóan.
Gyál város 2022-2036. évi vízközmű-
rendszer gördülési fejlesztési terve 

magában foglalja a városi ívóvíz ellá-
tási és szennyvíz-elvezetési rendszer 
korszerűsítését. A javaslat alapján a 
2022-es évben megvalósult fejleszté-
sek alapján a terv aktualizálására vo-
natkozóan született döntés.

Elfogadták Gyál Város 2020-2025. 
Szociális Szolgáltatástervezési Kon-
cepciójának félidei értékelését és a fe-
lülvizsgálati dokumentumot.

A következő három év feladata egy 
otthoni szakápoló és hospice szolgá-
lat, valamint a fogyatékkal élők részé-
re támogató szolgálat létrehozása, a 
szociális étkeztetésben a diétás ét-
keztetés lehetőségének biztosítása, a 
gyáli idősotthon, továbbá az új főző-
konyha megépítése.

Nem változnak a gyáli általános is-
kolák 2023/2024. tanévre vonatkozó 
felvételi körzethatárai.

Besorolták az újonnan nevet kapott, 
de egyelőre lakatlan utcákat.

Elvi támogatást adtak ki egy gyáli au-
tista általános iskolai osztály indításá-
val kapcsolatban.
2018-ban a Gyáli Tátika Óvoda újjáé-
pített épületében egy speciálisan, au-
tista gyerekeknek kialakított csoport 
kezdte meg működését, és 2022-ben 
a Gyáli Liliom Óvodában szintén elin-
dul egy speciális csoport.
Az első ilyen csoport elindítását Pá-
pai Mihály polgármester szorgal-
mazta, hiszen mind az óvodaveze-
tők részéről, mind pedig az érintett 
szülők részéről igény mutatkozott 
arra, hogy kialakítsanak egy óvodai 
gyógypedagógiai csoportot az autiz-
mus spektrumzavarral élő gyáli állan-
dó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú 
gyermekeknek.
Bár az általános iskolák fenntartója a 
Monori Tankerületi Központ, az Ön-

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 26-án tartotta 
meg az összesen huszonhárom napirendi témával kapcsolatos ülését.  

Az ülés elején a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját  
a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről,  

valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

Testületi döntések januárban

Éves érvényesítő 
kukamatrica 2023

Változás a lakossági 
önkormányzati kedvezmény 

számláival kapcsolatban

Az éves érvényesítő kukamat-
ricát az NHKV a koráb-

bi évekhez hasonlóan postai úton 
küldi ki január végén, február ele-
jén a 2022/4. negyedévi számlákkal 
együtt a szerződő nevére. Azoknak 
is kell a matrica, akik nem kapnak 
papíralapú számlát (önkormányza-
ti kedvezményben részesülők, díj-
neten e-számlára regisztrált ügyfe-
lek), a matricát számukra is kiküldik 
külön. Az új matrica felragasztási 
határideje idén 2023.03.06. 

Kérjük, vegyék le kukájukról a régi 
matricá(ka)t, és a kuka elülső ol-

dalára, jól látható helyre ragasszák 
fel egy kis megtisztított felületre 
az újat. Lehetőség szerint mindig 
csak az adott évi legyen a kukán. 
Amennyiben esetleg 2023. február 
második feléig nem kaptak matri-
cát, kérjük, jelentkezzenek ügyfél-
szolgálatunkon, kollégáink segíte-
ni fognak Önöknek. Amely kukára 
a határidőig nem kerül fel a 2023-
as matrica, azt az edényt a kollé-
gák sajnos nem üríthetik. 

Együttműködésüket köszönjük!

FCC Magyarország Kft.

Az országos döntés értelmé-
ben idén januártól NEM 

kapnak már postai úton 0 Ft-os 
számlát az NHKV-tól a 65 év felet-
ti önkormányzati kedvezményben 
részesülők. A változás a 2022. utol-
só negyedévi számlákat is érinti. 

Természetesen a számlájuk gene-
rálódik, rendszerünkben ellenőriz-
hető, de az országosan sokezer 0 
Ft-os számlalevelet januártól nem 

kell kézbesíteni a továbbiakban, 
ezzel is takarékoskodva a papírfel-
használással, valamint a postázás 
jelentős költségét is megtakarítva.

Az éves érvényesítő matrica 0 Ft-
os számlák nélkül továbbra is papír 
alapon kerül kiküldésre január vé-
gén, február elején. Kérjük, figyel-
jék postaládájukat!

FCC Magyarország Kft.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterü-
letek használatáról és használatuk rendjéről 
szóló többször módosított 20/2007.(X. 03.) 
számú helyi rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott díjak mértéke 2023. február 
1. napjától az alábbiak szerint módosul.

A közterület-használatért fizetendő közterület-hasz-
nálati díjak mértéke

I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati 
díj: 440.- Ft/m2/nap

II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közte-
rület-használati díj:  440.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelye-
zésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető be-
rendezés esetén:

a) 1 négyzetméter alatt: 2.640.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett: 2.640.- Ft/m2/hó

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konté-
ner építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő köz-
terület-használati díj:

a) 1-10 m2-ig: 2.640.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka esetén,  
10 m2 felett

ba) 180 napig: 265.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszab-
bítása esetén: 527.- Ft/m2/hó

c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka ese-
tén, 10 m2 felett

ca) 30 napig: 265.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl: 527.- Ft/m2/hó

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemel-
tetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való ki-
település esetén fizetendő közterület-használati díj:
 881.- Ft/m2/hó

VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglá-
tó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő köz-
terület-használati díj:

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:                 
 52.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén:                 
 87.- Ft/m2/nap

VII. 16 Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevé-
telre fizetendő közterület-használati díj: A mozgóképek-
ről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében 
foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege.

VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális 
rendezvények helyszínére fizetendő közterület-haszná-
lati díj:

a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén                 
 350.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:

ba) 50 m2-ig: 527.- Ft/m2/nap
bb) 50 m2 felett: 265.- Ft/m2/nap

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékeny-
ség, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő köz-
terület-használati díj:

a) 100 m2-ig: 175.- Ft/m2/nap
b) 100 m2 felett: 87.- Ft/m2/nap

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett 
közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló te-
rület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-
használati díj:  71.- Ft/m2/nap

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterület-
használati díj:

a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:                 
 3.516.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:                 
 133.- Ft/m2/nap

A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke 
minden év február 1-jén az előző évi – KSH által köz-
zétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével nö-
vekszik. 2022. évben a fogyasztói árindex 114,5% volt. 
Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabá-
sáról a Hivatal közleményt tesz közzé.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Február elsejétől változtak a 
közterület-használati díjak

A 2023. évben a helyi adókra vo-
natkozóan az adófizetési ha-

táridők az alábbiak szerint alakulnak: 

2023. I. félév: március 16.
2023. II. félév: szeptember 15.

Fenti időpontokig az adózók kése-
delmi pótlék felszámítása nélkül tel-
jesíthetik aktuális, 2023. évi épít-
ményadó, és iparűzési adó fizetési 
kötelezettségüket. A fenti befizeté-
si határidők be nem tartása esetén 
a kiegyenlítés (befizetés) napjáig ké-
sedelmi pótlék kerül megállapításra. 
A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után a felszámítás idő-
pontjában érvényes jegybanki alap-
kamat 5 százalékponttal növelt mér-
tékének 365-öd része, jelenleg  18%.

Adózóink 2023. február utolsó, il-
letve március első hetében értesí-
tést kapnak adófolyószámlájuk ál-
lásáról, és a 2023. évi adófizetési 
kötelezettségeikről.

Az adószámla kivonatok mellé, ma-
gánszemélyek esetén, biztosítjuk a 
készpénzátutalási megbízásokat az 
esetleges hátralék, valamint az első 
félévi kötelezettség teljesítéséhez. 
Valamennyi csekken feltüntetjük a 
befizetési határidőt is a könnyebb 
kezelhetőség érdekében.

A bankszámla nyitásra kötelezett 
adózóinknak továbbra is banki át-
utalással kell eleget tenni adófizeté-
si kötelezettségeiknek. Tájékoztat-

juk Önöket, hogy magánszemélyek 
is teljesíthetik befizetéseiket banki 
átutalással, ez esetben az átutalási 
megbízás közlemény rovatában az 
értesítőn megtalálható befizető azo-
nosító számot fel kell tüntetni.

Azon ügyfeleink részére, akik eseté-
ben jogszabályi kötelezettség írja elő 
a cégkapu nyitását (pl. társaságok), 
ott cégkapura, egyéni vállalkozók 
részére pedig ügyfélkapun keresz-
tül, elektronikus úton küldjük meg 
mind az adószámla kivonatokat. Tá-
jékoztatjuk cégkapu nyitására kötele-
zett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapu-
ra csak értesítés érkezik, a tényleges 
küldemény megtekintéséhez, át kell 
lépniük a cég cégkapus tárhelyére.  
(A tárhelyre kihelyezett adószám-
la kivonathoz csekket nem tudunk 
küldeni. Amennyiben a vállalkozó 
bankszámla nyitásra nem kötelezett, 
befizetéséhez csekket kérhet az Adó-
csoportnál, illetve amennyiben ma-
gánszemélyként bankkártyával ren-
delkezik, akkor az E-Önkormányzat 
Portálon az úgynevezett EFER befize-
tési rendszeren keresztül bankkártyá-
val befizetheti adókötelezettségét.)

Magánszemélyek részére az adó-
számla kivonatot a Magyar Posta 
dolgozói juttatják el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó-
számla kivonatban tehát, adófizeté-
si kötelezettségeiknél építményadó 
esetében, csak a véglegessé vált té-
telek szerepelnek (adózó a fizetési 

kötelezettségéről határozatban már 
értesült, az ellen fellebbezéssel nem 
élt), helyi iparűzési adó tekintetében 
pedig a benyújtott bevallások alap-
ján adó nyilvántartási rendszerben 
rögzített elszámolási különbözet, il-
letve előleg kötelezettségek kerül-
nek feltüntetésre. 

A gépjárművek adóztatását, mint ar-
ról már több ízben tájékoztatást ad-
tunk, 2021. január 1. napjától a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végzi. 
A hivatalunk által megküldött adó-
számla kivonat amennyiben gép-
járműadó kötelezettséget mutat, 
az 2021. január 1. napját megelő-
ző hátralékot jelent, mely hátralé-
kot még az önkormányzat részére 
kell megfizetni, illetve mínusz elő-
jellel 1 000.- Ft-ot meghaladó túl-
fizetésről adhat tájékoztatást. Kér-
jük, hogy a 2023. évi gépjárműadó 
kötelezettségek befizetésénél foko-
zottan figyeljenek, hogy a befize-
tések a NAV Belföldi gépjárműadó 
bevételi elnevezésű számlája felé 
történjenek.

Kérjük Önöket, amennyiben adó-
számla kivonatukat 2023. március 11. 
napjáig nem kapják kézhez, telefonon 
érdeklődjenek a 06-29/540-930-
as központi számon, illetve szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Adó-
csoportjánál, ügyfélfogadási időben, 
vagy elektronikus úton ado@gyal.hu 
e-mail címen.
Ügyfélfogadási idő:

- hétfő: 12.30-15.30
- szerda: 12.30-17.45
- csütörtök: 08.00-12.00

Amennyiben a központi adó nyil-
vántartási rendszer miatt nem tud-
juk a fenti határidőig a fizetési ér-
tesítőket kiküldeni, akkor erről, 
illetve a további teendőkről a vá-
ros honlapján és Facebook oldalán 
értesítjük Önöket.
 
További adószámla kivonat megkül-
désére, a tavalyi évhez hasonlóan, 
szeptember 10. napjáig kerül sor, a 
hátralékkal, illetve túlfizetéssel ren-
delkező adózók esetében. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Adófizetési határidők 
2023-ban



SPORT 2022 JÚLIUS SPORTKÖRNYEZETÜNK 2023 FEBRUÁR KÖRNYEZETÜNK

gyáli mi újság12 13www.gyal.hu

Márciustól ismét foglalhatók időpontok 
a házhoz menő lomtalanításra

Lomtalanítás – könnyen és egyszerűen

• Gondolja át, mi mindent vitetne el a lomtalanítás so-
rán tekintettel arra is, hogy évente 1 alkalommal van 
lehetősége a közszolgáltatás keretén belül lomtala-
nítási szolgáltatást igénybe venni. Javasoljuk, hogy 
több tétel esetén írjon listát a hulladékokról.

• Ellenőrizze a hulladékgazdálkodási szabályokat, 
nincs-e közötte olyan, amit nem vihetnek el a szállí-
tók! Ezeket húzza ki a listáról.

• Nézze meg az utcáját a listában, válasszon a körzet-
hez tartozó időpontok közül egy Önnek is megfele-
lőt. Kérjük ügyeljen arra, hogy ha sokan kérik a szol-
gáltatást, hamarabb kell jeleznie az igényt, minimum 
2 héttel korábban meg kell rendelni azt.

• Hívja az ügyfélszolgálatot: 06-29/540-265 vagy ír-
jon e-mailt a vevoszolgalat@fcc-group.hu címre. 
Akár elérhetőségeit is megadhatja a levélben vagy a 
telefon üzenetrögzítőjén, hogy az ügyfélszolgálatos 
kollégák felvehessék Önnel a kapcsolatot. 

• Beszélje meg az ügyintézővel a részleteket, a hul-
ladék mennyiségét, típusait, adja meg a szükséges 
adatokat, egyeztesse le az időpontot! Az ügyfélszol-
gálat azért kérdezi a lom mennyiségét, hogy a gyűj-
tés napjára tervezett címek mennyiségeihez tudják a 
kollégák az autók kapacitását tervezni. Ehhez a nagy 
darabokat kérik tételesen felsorolni, az apróságokat 
elég, ha dobozok, zsákok száma szerint megkapják.

• A megbeszélt időpontra készítse a kerítésen belülre, 
a kapu közelébe a hulladékot!

• A szállítók a lomtalanítás napján elviszik a lomokat, Ön 
pedig aláírásával igazolja a lomtalanítás megtörténtét.

GYAKORI KÉRDÉSEK:

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán tele-
fonon (06-29/540-265) vagy az személyes ügyfél-
szolgálaton (kérjük, figyelje az aktuális információ-
kat!) (hétfőnként 8-20 óra között FCC telephelyén, 
2360 Gyál, Kőrösi út 53., 2023-ban a közösségi ház 
újranyitása, azaz március 1. után keddenként 9-11 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 
2360 Gyál Kőrösi út 118-120. is), illetve e-mailben a 
vevoszolgalat@fcc-group.hu címen a további egyez-
tetések miatt az elérhetőségeik megadásával leg-
alább 2 héttel a kiválasztott, kívánt időpont előtt.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?

A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendelke-
ző és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, 
akinek nincs díjfizetési hátraléka, nem szünetelteti a 
szolgáltatást, évente egy alkalommal díjmentesen 
igényelheti. A jogosultság feltételeinek meglétét az 
FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának munka-
társai az igénylés során ellenőrzik.

MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?

A szolgáltatás március 1. és október 31. közötti idő-
szakban igényelhető. A várost 5 körzetre bontva, 
minden körzet ingatlantulajdonosai számára évente 
7 szombati alkalom került kijelölésre, melyek közül a 

körzethez tartozók szabadon választhatnak számuk-
ra megfelelő lomtalanítási napot, igényüket minimum 
2 héttel a kívánt időpont előtt jelezve.

MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK 
SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?

A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatás részeként olyan hulladékok elszál-
lítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos kom-
munális (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra 
az edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek 
a háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydara-
bos szilárd hulladékok. A szolgáltatás során ezek ma-
ximális mennyisége együttesen 3 m3 lehet.
Amennyiben az ingatlanra a maximális mennyiségnél 
jelentősen több lom kerül kirakodásra, a szolgáltató a 
megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet lo-
mok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szol-
gáltatásként tudják megrendelni akár erre szakoso-
dott vállalkozóktól.

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTHATJÁK EL 
AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT:

…mert ezeket a közszolgáltatáson belül egyébként 
elszállítják:
• kommunális hulladék,
• szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag, 

üveg hulladék),
• zöldhulladék/növényi hulladék, kerti hulladék,

…mert nem képezik a szolgáltatás részét:
• építőanyagok és építési-bontási hulladékok,
• föld, hamu,
• állati tetem,
• ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó 

hulladék,
• folyékony, gáz halmazállapotú hulladék,
• síküveg, szélvédő,
• gépjármű roncs, bontott autóalkatrészek, 

karosszériaelemek,

….mert veszélyes hulladékok:
• elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor, számí-

tógép stb.),
• festékek, oldószerek, lakkok, növényvédő szerek, 

egyéb vegyszerek,
• akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatro-

nok, izzók, fénycsövek,
• gyógyszerek (gyógyszertárak átveszik),
• veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek,
• fáradt olaj, használt sütőolaj és göngyölegei (ezek a 

MOL kúton leadhatóak).

Ha nem szeretne lemaradni az aktuális híreinkről, kérjük, 
kövesse az FCC Magyarország Kft. Facebook-oldalát.

FCC Magyarország Kft.

A házhoz menő lomtalanítás rendszere az elmúlt években már ismertté, 
megszokottá vált. A többség látja a rendszer előnyeit, és pozitív vissza-
jelzéseket kapunk. Azért kis emlékeztető, illetve az új lakók tájékoztatá-
sa miatt ismét készítettünk egy kis összefoglalót a legfontosabbakról.

Márciustól indul 
a zöldhulladék- 
gyűjtő zsákok 

osztása!
Közeleg a tavasz, áprilisban indul a zöldhulladék-

gyűjtési szezon. Ahogyan már megszokhatták a 
kerti zöldhulladék csak FCC emblémás, lebomló zsá-
kokban helyezhető ki, kivéve természetesen a köte-
gelt gallyak, amiket továbbra sem kell zsákba tenni. 
A zsákok egyszer használatosak, a gyűjtést végzők 
nem adhatják vissza. 
Az FCC ingatlanonként és naptári évenként idén is 
50 db szabványos lebomló zsákot biztosít az éves 
zöldhulladékos szezonra, melyet a közszolgáltatást 
igénybe vevő, a rendszerben nyilvántartott ingatlan-
tulajdonosok az alábbi zsákosztási időpontokban 
vehetnek át a Nevelési Tanácsadóban (Gyál, Rákó-
czi Ferenc utca 42- 44.): 

- 2023. március 18. szombat, 8-tól 17 óráig 
- 2023. március 24. péntek, délután 13-tól 18 óráig 
- 2023. április 21. péntek délután 13-tól 18 óráig 
vagy 
• személyes ügyfélszolgálatunkon keddenként a 

közösségi ház ügyfélszolgálatán 2023. június 30-
ig, illetve 

• az év során az FCC telephelyén tartott hétfői 
ügyfélszolgálaton 8-20 óráig. 

Fontos, hogy 2023. június 30. után a hétfői FCC te-
lephelyén tartott ügyfélszolgálatokon igen, de a kö-
zösségi házban tartott keddi ügyfélszolgálatokon 
nem lesz már lehetőség a zsákok átvételére.

FCC Magyarország Kft.
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FEBRUÁR FEJLESZTÉS

A Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt.) 

története – bár nem jogelőd nélkül 
létrejött cég, de igazi története való-
jában – a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló törvény hatálybalépésével vet-
te kezdetét. A felhasználói egyenér-
tékekre vonatkozó törvényi előírás-
nak történő megfelelés érdekében 
12 önkormányzat közös elhatáro-
zással megalapította társaságunkat, 
melyhez az évek során további ön-
kormányzatok csatlakoztak, illetve 
alapítók váltak ki, egészen a jelen-
legi, 20 településből álló ellátási te-
rület kialakulásáig. A DPMV Zrt. már 
a kezdetektől fogva kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonban található.

Gyál Város Önkormányzata is alapí-
tó tag, a jelenleg üzemeltetett tele-
pülések között a legnagyobb lakos-
sági létszámú, a KSH 2022.01.01-es 
lakossági adati szerint ez ~24.370 fő 
volt. A fogyasztók szempontjából ti-
pikus agglomerációs településnek 
tekinthető az ingázó lakosság nö-
vekedésével és az ipari fogyasztók 
(közületek) terjedésével. A növekvő 
fogyasztói számokkal arányosan a 
hálózat fejlesztése és karbantartása 
is egyre nagyobb igényeket mutat, 
továbbá hálózatfejlesztési beavat-
kozások is szükségesek ahhoz, hogy 
minden beérkező igény ellátható és 
biztosítható lehessen.

Korábban a település vízellátását 
két vízbázis 6 db kútja látta el, ezek-
ből jelenleg már csak 3 db használ-
ható víztermelésre, ezért is kell 2 db 
új mélyfúrású kutat kiépíteni, hogy 
az évről évre növekvő vízigényeket 
megfelelően el lehessen látni. A ki-
termelt nyersvizet a Kőrösi úton ta-
lálható központi telepen klórozzák 
és vastalanítják. Az ivóvízelosztó-
hálózat együttes hossza több mint 
100 km és közel azonos a szenny-

víz vezeték is. A város víziközmű ki-
építettsége közel 99%-os. Az ösz-
szegyűjtött szennyvizeket a vecsési 
regionális szennyvíztelep fogadja és 
továbbítja a főváros felé. A telepü-
lés képét ékesíti továbbá egy 1.200 
m3-es hasznos térfogató víztorony, 
mely ikonikus eleme a városnak.

Gyálon minden hétfői napon 10 és 18 
óra között ügyfélszolgálati iroda (Gyál, 
Kőrösi út 190.) is segíti a fogyasztók 
ügyintézését, emellett törekszik a tár-
saság az elektronikus ügyintézés biz-
tosítására is minél szélesebb körben. 
Lehetőség van elektronikus vízmé-
rő állás diktálásra; online számla be-
fizetésre és megannyi tevékenység 
van biztosítva a fogyasztóknak, hogy 
ügyeiket minél hatékonyabban és gör-
dülékenyebben tudják kezelni.

A diszpécseri központ a folyamat-
irányításban való munkája mel-
lett központi hibabejelentő vonalat 
biztosít a nap 24 órájában, mely a 
+36-29/340-010-es telefonszámon 
érhető el. Fogadják a bejövő beje-
lentéseket, továbbítják a megfelelő 
területi egységekhez és részt vesz-
nek a fogyasztókkal való kommuni-
kációban is.

A megfelelő működtetéshez hatal-
mas humán erőforrásra van szük-
ség. A víz kitermelésétől kezdve, 
annak értékesítéséig nagyon sok 
munkapont kapcsolódik. Csak egy 
pár ezekből: műszaki állomány; 
technológiai állomány; folyamat-
irányítás; informatika; diszpécseri 
szolgálat; irodai állomány; logiszti-
ka; gazdasági csoport; ügyfélszol-
gálat; ellenőrzési és behajtási állo-
mány, és még lehetne sorolni, hány 
ember munkája szükséges ahhoz, 
hogy a kitermelt víz eljusson a fo-
gyasztók poharaiba.

DPMV Zrt.
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A DPMV ZRT. története

Elkezdődött Gyál város vízvezeték 
gerinchálózatának mosatása

A településen belüli munkála-
tokat a Bartók Béla utcától 

(Nagy Piac) – Kisfaludy utca – Vas-
út utcáig (Rendőrség) tartó szaka-
szon kezdték.

A mechanikus tisztítás során a ki-
szakaszolt vezetékekbe „hydrogél 
vonatot” juttatnak, amit víznyomás 
segítségével visznek keresztül a csö-
veken. A technológia alkalmazásá-
val a csőfalakon lerakódott részecs-
kék teljes mértékben eltávolíthatóak. 
A hydrogél vonat három szakaszból 
épül fel, így egyetlen munkafolyamat 
során képes mechanikai tisztításra, a 
szennyeződések önmagába oldására 
és fertőtlenítésre is.

A mosatások során kizárólag az 
érintett utcán fog szünetelni a köz-
műves ivóvízellátás. A munkálatok 
végeztével előfordulhat, hogy az 
időszakosan megváltozott folyási 
irány, ill. nyomásingadozás ideigle-
nesen esztétikai elváltozást okozhat 
más településrészeken is a szolgál-
tatott ivóvízben.

A munkálatok idejére a felhaszná-
lási helyeken a vízmérő aknákban a 
VÍZMÉRŐ ELŐTTI főelzáró csapot el 
kell zárni annak érdekében, hogy a 
gél ne juthasson a belső hálózatba!

A „hydrogél” összetevői az egészség-
re nem ártalmasak, minden szüksé-
ges engedéllyel rendelkezik, ellenben 
a belső rendszerbe kerülve a csőfal-
ról származó anyagokkal együttesen 
okozhat meghibásodásokat.

A háztartási eszközök (mosógép, víz-
melegítő stb.) védelme érdekében cél-
szerű ezeket külön kizárni a vízellátásból 
a munkálatok idejére, és a visszanyitást 
az egyéb vízvételi helyeken (kerti csap, 
kézmosó, mosogató, WC) elkezdeni és 
kipróbálni. A nagyobb szemcsemére-
tek miatt érdemes a csaptelepekről el-
távolítani a perlátorokat a kiengedés 
előtt. Amennyiben a vízminőség meg-
felelő, csak azt követően érdemes a 
háztartási eszközök visszakapcsolása a 
vízellátásba.

A DPMV Zrt. minden egyes szakasz 
mosása után haladéktalanul meg-
kezdi a hálózat tűzcsapokon ke-
resztül történő átöblítését. Ezzel a 
módszerrel azonban a bekötőve-
zetékekben és a házi vízhálózat-

ban megjelenő elszíneződést okozó 
anyagokat nem lehet eltávolítani, az 
kizárólag a felhasználó által történő 
vízfolyatással távolítható el. Ameny-
nyiben egy-két perc után nem ta-
pasztalható változás kérjük a vízfo-
lyatás szüneteltetését, ez esetben 
ugyanis a törzshálózat sem tudott 
még letisztulni.

Amennyiben hosszabb időtartam 
után sem tapasztalható javulás kérjük, 
jelezzék azt a DPMV Zrt. diszpécser 
szolgálatánál a 06-29/340-010 vagy 
a 06-70/682-7546 telefonszámon.

A további munkavégzések helyszí-
neit és időpontjait sajnos a tisztítás 
során előforduló esetleges váratlan 
események miatt nem tudjuk elő-
re közölni az olvasókkal, de a DPMV 
Zrt. az adott munkavégzés előtt 
időben publikálja a fogyasztók felé.  
A város vezetékrendszerének teljes 
átmosását előre láthatólag augusz-
tus környékén fejezhetik be.

A hydrogéles tisztítást végző cég 
honlapján bővebb információkat ta-
lálnak a technológiáról: 

www.hydro-gel.hu

A DPMV Zrt. és Gyál Város Önkormányzata a 2022. évi előké-
szítő munkálatokat követően február 6-án megkezdte a tele-
pülési vízhálózat „hydrogéles eljárással” történő tisztítását.

A hydrogél által a csőfalakről leoldott szennyeződés
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Jálics Izabella a gyálszőlői 
földbirtokos család, 

Jálics Kálmán és felesége 
Sövényházi-Fricke Izabella első 
gyermekeként 1926.08.17-én a 
gyáli Jálics kastély vincellérla-
kásában látta meg a napvilá-
got. Nagy Károly, a gyáli Károlyi 
birtok iskola tanítója otthon ta-
nította, majd a Sacré Coeurban 
folytatta tanulmányait. 9 test-
vére született: Ferenc (1927), 
György (1929), Vilma (1932), 
Zsófia (1934), Mária (1936), Jó-
zsef (1937), Alíz (1939), István 
(1942), Pál (1945), utóbbi me-
nekülés közben.

Anyja önéletrajza is kitér rá, 
hogy Iza, mint a legidősebb, 
de különösen minthogy lelki-
ismeretes, feltétlenül megbíz-
ható és nagyon szorgalmas, 
hosszú éveken át hathatós tá-
masza volt. A front elől mene-
külés közben, hogy kis pénz-
hez juthassanak, textilgyárban 
végzett tanfolyamot. A szerze-
tesházak feloszlatása után, a 
Kispesti Textilgyárban dolgo-
zott három műszakban. 

1956-ban úgy döntött, hogy 
nem megy a családdal Ameri-
kába, mivel Vilma mamát valaki-
nek ápolni kellett, amit ő vállalt. 
Vilma apai nagymama gondo-
zására itthon maradt, de a bör-
tönt ő sem ússzta meg. Egy évet 
töltött Kalocsán, megbízhatat-
lannak minősítve, mivel apja ka-
tonatiszt, a családja kulák volt, 
azok elhagyták az országot.

Anyját csak tizennégy év után 
1970-ben láthatta viszont. 
Testvéreivel 1971-ben lehe-
tett újra együtt, amikor útleve-
let kapott. Akkor egy évig kint 

maradt Clevelandben, ahol az 
anyjával lakott. Munkát is vál-
lalt Amerikában, de csak haza-
jött, mint ahogy Ferenc testvé-
re is 1997-ben.

A rendszerváltás után, 1992-
ben óriási dolog volt a család 
számára, hogy Jálics Ferenc 
jezsuita szerzetes a Gyáli Ka-
tolikus templomban hálaadó 
szentmisét mondhatott. Any-
nyi hányattatás után is, itt vol-
tak otthon.

Jálics Izabella 2012-ig min-
dig eleget tett a gyáliak meg-
hívásának, legyen az hely-
történeti vetélkedő vagy 
városi esemény. Élete utol-
só szakaszát katolikus sze-
retetotthonban töltötte Bu-
dapesten. 2022. december 
31-én hunyt el. Gyálon a Tán-
csics Mihály utcai régi teme-
tőben tért örök nyugalomra.  
Az Ő hazája Gyál maradt. 

Gyáli földben tért örök  
nyugalomra Jálics Izabella

Béke poraira!
Jálics Izabella hatodik felmenője Jálics Kristóf And-

rás (1729-1804) aki 1795-ben nemes levelet kapott 
I. Ferenc királytól, mivel a tekintélyes budai polgár és 
mészárosmester jelentős összegeket adományozott ka-
tonai célokra. 
Jálics Kristóf András jó kereskedői vénával megáldott 
ember volt, úgyhogy 1828-ban már borkereskedésre is 
jogot szerzett, 1850-ben a világ minden tájára, főleg bor-
ral kereskedett. Nyolc gyereke közül három fia, Kálmán 
1834, Ignác 1843 és Géza 1846 egy-egy földrész ügyei-
vel lett megbízva. 
Kálmánnak és Ignácnak voltak leszármazottai, Gézának, 
aki a gyálszőlői mintabirtokot létrehozta nem, ő 1912-ben 
halt meg. 
Örökül hagyta az általa építtetett kastélyt és részben a 
birtokot Kálmán, Ferenc nevű fiára. Id. Jálics Ferenc, aki 
szintúgy borkereskedő volt, és felesége Jálics Vilma kiköl-
töztek - a Jálics Géza által építtetett - eklektikus kastélyba. 
Négy gyermekük közül kettő fiú, Jálics Kálmán (1893-
1950) - apja kérésére - Mosonmagyaróváron elvégezte 
a Gazdasági Főiskolát, hogy ő vigye tovább a birtokot. 
Jálics Kálmán 1925-ben vette feleségül Sövényházi 
Fricke Izabellát, aki Jálics Kálmánné, latinból doktorált, 
az USA-ban 15 évig tanítónő volt, később Jálics Izabella 
néven dokumentálta a család történetét. Ők is itt éltek a 
gyáli Jálics-kastélyban, kezdetben annak vincellér laká-
sában. 1926-1945 között tíz gyermekük született. 
A birtokot 1910-től anyagi helyzetük, majd 1931-től még, 
a gazdasági válság miatt is, parcellázni kényszerültek. 

Jálics Izabella 2019 novemberében testvéreivel együtt fölkereste 
azt a helyet, ahol valamikor a Jálics-kastély állt.

A képen balról: Jálics Mária, Jálics Ferenc, Jálics Izabella

Kálmánnak és feleségének is munkába kellett állnia és a 
birtokuk fokozatosan apadni kezdett. 
A német megszállás miatt, 1939-ben kétszáz lengyel me-
nekült katonát helyeztek el a majorságban, főként - az ad-
digra már üressé vált - gazdasági épületekben. Majd kitört 
a II. világháború, Gyál a folyton változó frontvonalra került. 
Jálicsné Nyugatra menekült a gyerekekkel, majd a há-
ború után visszajöttek. Szétlőtt épületek, nyomorúság, 
majd azt követően pedig, a történelmi események miatt,  
- kuláknak bélyegezve - végképp kitaszított helyzetbe 
kényszerültek. 
A maradék földek egy részét a termelőszövetkezetbe 
kellett adniuk. Jálics Kálmán, az apa egykori katonatiszt, 
elszegényedett földbirtokos, a II. világháború előtt ismét 
behívott alsódabasi leventeparancsnok, ÁVH-s meghur-
coltatása és annak okán 1950.04.04-én bekövetkezett 
halála után, a családot felesége próbálta egyben tartani. 
1956. decemberében végleg széthullott a család és - szó 
szerint - szétszóródtak a világban (USA, Németország, 
Argentína). 
A volt kastélyépület alagsorát is el kellett hagyniuk, 
Gyálszőlőn, a Gyál-felsői állomással szembeni, volt Ku-
rucz vendéglőt jelölték ki számukra. 
A Jálics-kastély maradványait meg téglánként széthord-
ták a szegény emberek, hogy újjáépítsék szétlőtt házai-
kat. Mindamellett, a lőszermaradványok ott játszó gyere-
kek halálát is okozták.

Sávai Mária
Forrás: Czagányi László: Gyál története

A nemesi család története röviden
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Háziorvosi rendszer
A pandémia alatt bevezetett intéz-
kedések, - mint az e-mailes és te-
lefonos kapcsolattartás az orvosok 
és betegek között - mára okafo-
gyottá váltak, hiszen a vírus szelí-
debb formában él közöttünk, a vé-
dőoltásoknak köszönhetően pedig 
már korántsem vagyunk akkora ve-
szélyben, mint 2-3 évvel ezelőtt. 
Milyen protokoll van jelenleg ér-
vényben a gyáli egészségügyi köz-
pontban, milyen feltételek mellett 
vehetik igénybe a betegek a házi-
orvosi ellátást? Maradtak még óv-
intézkedések a Covid idejéből, 
vagy mára teljesen visszaállt a 
pandémia előtti rend?

Maradt még óvintézkedés, a Vá-
rosi Egészségügyi Központban és 
a Védőnői Szolgálat épületében a 
maszkviselés a mai napig kötelező. 
Ez egyébként más, cseppfertőzés 
útján terjedő betegségek megelő-
zésében is segít. A háziorvosi ellá-
tásban a telemedicina velünk ma-
radt a koronavírus-járvány után is. 
Jelenleg háziorvosi ellátás többfé-
leképpen vehető igénybe. A sze-
mélyes megjelenést nem igénylő 
esetekben telemedicina - telefon, 

e-mail - útján is történik kapcsolat-
tartás vagy éppen kapcsolatfelvétel 
időpont-egyeztetés végett. A ter-
vezett vizsgálatokat a háziorvosok 
ma már alapvetően egyeztetett idő-
pontban végzik. Így a várakozási idő 
is rövidebb és egyszerre keveseb-
ben vannak az épületben, amely a 
fertőzések megelőzése szempontjá-
ból lényeges. Természetesen az akut 
panasszal érkező beteget az orvos 
helyben megvizsgálja és ellátja. Az 
ellátási rendben az egyes orvosok 
között lehetnek kisebb különbségek. 

Ügyeleti rendszer

Az orvosi ügyelet ellátását az Or-
szágos Mentőszolgálat (OMSZ) ve-
szi át. Mikortól várható ez, és mit 
jelent majd a gyáliaknak ez az átala-
kítás? Az orvosi rendelőben lesznek 
az ügyeletet ellátó orvosok?

Az ügyeleti ellátás átalakítása folya-
matos, megyéről-megyére halad. 
Februárban Hajdú-Bihar, márciusban 
Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-
Szatmár-Bereg vármegyében törté-
nik meg az átállás. Hivatalosan 1 hó-
nappal az átalakítást megelőzően 

fogunk értesítést kapni a változás-
ról, melyről Gyál város lakosságát 
haladéktalanul tájékoztatni fogjuk. 
A jelenlegi információk szerint Pest 
vármegyében ez később fog meg-
történni, várhatóan még nem az első 
félévben. Úgy tudjuk, hogy Gyá-
lon lesz sürgősségi ügyeleti telep-
hely, így az ügyelet helyben marad-
hat. A tervek szerint 16 és 22 óra 
között a háziorvosok fognak ügye-
letet ellátni körforgó rendszerben.  
A gyáli orvosok előreláthatóan a VEK 
épületében fognak ügyeleti időben 
rendelni, a járás többi orvosa esetén 
ez még kérdéses. Az új rendszer úgy 
épül fel, hogy a 112-es és 104-es se-
gélyhívó szám mellett működni fog 
az 1830-as ügyeleti telefonszám. Ez 
16 órától lesz hívható és központban 
fog csörögni, ahol mentésben jártas 
kollégák fognak segítséget nyújtani 
betegeinknek. E számon az ügyelet 
helyszínéről, ügyeletes gyógyszer-
tárról is tudnak tájékoztatást kapni a 
betegek. Fontos, hogy életveszélyes, 
sürgős mentési esetekben tovább-
ra is a mentőket hívják a betegek és 
azokban az esetekben tárcsázzák 
az 1830-as számot, amikor a pana-
szok akutak, de nem életveszélyesek.  
A rendszerről az átállást megelőző-
en részletes tájékoztatást fogunk 
nyújtani, az előbbiek csak előzetes 
információk.

Védőnői szolgálat

Hallhattuk már, hogy július 1-től a 
védőnői szolgálatok szakmai irá-
nyítása az önkormányzatoktól át-
kerül egy megyei szakmai irányító 
rendszer alá. Ez mit jelent ponto-
san? Megmaradnak a jelenlegi stá-
tuszok és körzetek? Mi lesz a védő-
női épülettel?

Az egyes egészségügyi tárgyú tör-
vények módosításáról szóló 2022. 
évi LXXIII. törvény rendelkezései sze-
rint 2023. július 1-től valóban a rende-
letben kijelölt állami intézményfenn-
tartó szerv - az irányító vármegyei 
intézmény - lesz a felelős a védő-
női ellátás biztosításáért. Ez a jelen-
leg ismert szabályok szerint azzal 
fog járni, hogy a védőnőket ez az in-
tézmény fogja a jövőben foglalkoz-
tatni. A védőnői ellátás helyszíne és 

tartalma ettől még nem fog változ-
ni, de a jövőben születhetnek olyan 
jogszabályok, amelyek érintik a vé-
dőnői ellátás tartalmát is. A körze-
tek a jelenlegi ismereteink szerint 
még nem változnak, de felülvizsgála-
tuk megtörténhet. Ez lehet indokolt 
akár a gyermekek számának változá-
sa miatt vagy más átszervezési ok-
ból is. A Védőnői Szolgálat épülete 
önkormányzati tulajdon és az is ma-
rad. A védőnői alapellátáshoz szük-
séges eszközök ingyenes használatát 
az önkormányzat biztosítja.

Járóbeteg-szakellátás

A képviselő-testület tavaly döntött 
arról, hogy felmondja a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőinté-
zettel 2004-ben kötött szakrende-
lések nyújtására vonatkozó meg-
bízási szerződést, és a jövőben az 
önkormányzat közvetlenül a szak-
orvosokkal köt szerződést az ellátás 
minőségének javítása reményében.  
A szakellátások április 1-től kerülnek 
át az önkormányzati működtetésbe, 
mit jelent majd ez a gyakorlatban, mi 
lesz a meglévő szakrendelésekkel?

Jelenleg ott tart a szakrendelések 
átvétele, hogy a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és Rendelőintézettel 
megköttetett a kapacitás átadási 
megállapodás, amelynek az OKFŐ 
általi jóváhagyására várunk. A ren-
deléseken dolgozó orvosokkal és 
szakdolgozókkal előzetesen egyez-
tettünk és a legtöbbjükkel írásbe-
li vagy szóbeli megállapodás is szü-
letett, hogy az átvételt követően is 
a Városi Egészségügyi Központban 
fogják ellátni a betegeket. A célunk 
az, hogy a rendelések immáron a mi 
működtetésünkben, fejlesztett esz-
közparkkal folytatódjanak. Nem biz-
tos, hogy az összes meglévő (vagy 
akár már hosszabb ideje szünete-
lő) rendelést tudjuk működtetni, de 
azon dolgozunk, hogy egy hosszú 
távon biztonságosan és a betegek 
által elérhetően működő szakren-
delés-portfóliót alakítsunk ki. Most 
úgy néz ki, hogy a legtöbb rende-
lés a jövőben is működni fog, sőt 
előreláthatóan az eddig szünetelő 
bőrgyógyászatot is újra működtet-
ni fogjuk. Mivel az itt dolgozó orvo-

sok máshol - jellemzően a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórházban is - fognak 
dolgozni, így az átvétel részletes ki-
dolgozása és a kórházzal történő jö-
vőbeni együttműködés kidolgozá-
sa nagy feladatot jelent. Jó hír, hogy 
történt néhány olyan eszközbeszer-
zés - pl. nagyértékű fül-orr-gégésze-
ti mikroszkóp megvásárlása -, amely 
az ellátás tárgyi feltételeinek színvo-
nalát fogja emelni. Emellett az ön-
kormányzatnak fontos célja, hogy a 
rendelések rendelkezésre állása a jö-
vőben még biztosabb lábakon álljon 
és a hozzánk érkező betegek mind 
elérhetőségben, mind szakmai szín-
vonalban a lehető legjobbat kapják.

Szintén a szakorvosi ellátással kap-
csolatosan úgy gondolom, fontos 
lenne tisztázni egy kérdést. Ha egy 
gyáli lakos a környéken lévő telepü-
lés szakrendelését szeretné igény-
be venni, pl. Vecsésre, vagy a 18. 
kerületi szakrendelőbe megy, akkor 
ott kötelesek ugyan olyan módon 
ellátni őt, mint a helyi lakosokat, 
vagy előfordulhat, hogy megtagad-
ják az ellátását?

A közfinanszírozott egészségügyi 
ellátás a területi ellátási kötelezett-
ségen alapul. A területileg illetékes 
ellátó köteles ellátni a beteget és 

ha ezt nem tudja az egyik telephe-
lyén megtenni, akkor a másikon kell 
megtennie. Egyéb közfinanszírozott 
ellátó sürgős esetben köteles ellát-
ni a beteget, de halasztható esetben 
a területileg illetékes ellátóhoz irá-
nyíthatja. Ez azt jelenti, hogy nem 
köteles ellátni. Ennek finanszírozá-
si háttere is van. Teljesítmény-finan-
szírozásnál létezik egy korlát, amely 
felett a többletellátás már nem fi-
nanszíroztatik. Bázisfinanszírozás 
esetén pedig eleve nem függ az el-
látott betegek számától a társada-
lombiztosítási támogatás összege. 
Mindemellett ellátásszervezési oka 
is van annak, hogy korlátlanul nem 
kötelesek mindenkit minden helyen 
fogadni. Ha egy népszerűbb helyen 
egyszerre nagyon sok beteg jelent-
kezik, míg egy másik kihasználatla-
nul marad, akkor ez az egész rend-
szernek rossz: egyik oldalról drágán 
fenntartott kapacitások állnának fö-
löslegesen, míg a másik helyen so-
kan is megjelenhetnének egyszerre, 
ill. a bejelentkezést követően a vára-
kozási idő nyúlna elfogadhatatlanul 
hosszúra. Ezért nagyon fontos, hogy 
a területi ellátási kötelezettségről 
előzetesen tájékozódjunk. A területi 
ellátási kötelezettségek nyilvántar-
tásai a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ honlapján elérhetők. 

A 2023-as esztendő számos egészségügyet érintő válto-
zást hoz. Arról, hogy mik is ezek a változások és hogyan érint 
majd minket, gyáliakat, dr. Szécsényi-Nagy Balázst,  
a Városi Egészségügyi Központ igazgatóját kérdeztük.

Új év, számos újítás 
az egészségügyben

Új fül-orr-gégészeti vizsgálómikroszkóp 
a Városi Egészségügyi Központban

Gyál Város Önkormányzatának támogatásával a Városi Egészségügyi 
Központ új, modern fül-orr-gégészeti vizsgálómikroszkópot szerzett be, 
melynek a beüzemelése is megtörtént. Az új eszköz a fül-orr-gégészeti 
rendelésen szolgálja betegeink ellátását.
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2019-ben már készítettünk intejút Kovács Ricsi, ce-
remóniamesterrel, aki tősgyökeres gyáli lakos.  

Ricsi 2007-ben baráti felkérésre kezdte a szakmát, ahol 
az akkor még számára ismeretlen feladatot mélyvíz-
be ugrásként vállalta el. Akkoriban még inkább a vőfély 
szakma volt ismert, a ceremóniamesterkedésnek nem 
igazán volt definíciója. Míg egy vőfély szorosan kötődik a 
hagyományokhoz, addig a ceremóniamester szabadab-
ban kezeli azokat, a népviseletet mellőzi, és modernebb  
házigazdaként, műsorvezetőként segíti a folyamatot.  
Ricsi védjegye, hogy precíz, fókuszált munkájának ered-
ményeképp, kicsi és nagy esküvőkön egyaránt képes óri-
ási bulihangulatot teremteni, miközben a szolgáltatók, és 
a nap eseményeit menedzseli. Legfőbb célja, hogy a há-
zaspár megélje a nagy nap legfontosabb pillanatát, ami-
kor egymásnak hűséget fogadva, igent mondanak az 
élethosszon át tartó közös életre. Kiemelt feladata a ven-
dégek identitásmélyítése, ami az egyik legfontosabb ré-
sze ennek a szakmának, hiszen ha sikerül mélyíteni és át-
éreztetni a násznépben, hogy nem egy átlagos napon, 
csupán egy bulin vesznek részt, akkor teljesen más ener-
giával lesznek ők is jelen az egész napban és mindenki a 
lehető legmélyebb élményekkel tér haza. 
Szakmai életútjáról Kovács Ricsivel beszélgettünk.

Ricsi, legutóbbi interjúnk során a Hungarian Wedding 
Award kitüntetésedért gratulálhattunk. Mi történt az 
elmúlt három évben? Sikerült újabb díjat bezsebelned?  

Az elmúlt évben nehéz döntés született részemről. 
Wedding Academy tag lettem, amivel együtt jár, hogy 
a mandátumom lejártáig biztosan nem lehetek jelölt eb-
ben a díjazásban. Mindig is szerettem volna több lenni, 
mint egy funkcionális ceremóniamester. Ezzel a dönté-
semmel lehetőségem nyílik arra, hogy szavazatommal 
„beleszóljak” abba, hogy egy szolgáltatói jelölthármas-
ban a leginkább érdemes tagja kapja a díjat.

Az elmúlt tíz évben azért dolgoztam, hogy a lehető 
legjobb, ~meghittebb és ~maradandóbb élményét ad-
jam a pároknak és vendégeiknek. Szeretnék továbbá 
mentoráltjaimnak, és csapattársaimnak példa lenni az-
zal, hogy átadom a terepet, nem versengek ezért a díjért. 

Mit gondolsz, mitől válik valaki jó ceremóniamesterré?

Azt gondolom, hogy minden párnak az a legjobb ce-
remóniamester, akit megbíz. Személy szerint a folya-
matos szakmai fejlődni akarás nem kérdés, valamint 
az, hogy évek múltával is a maximumot igyekszem adni 
minden esküvőn. Inspirálnak a párokkal eltöltött egyez-
tetések, a közös munkák a szakmai partnerekkel. Ösz-
szességében én úgy értelmezem ebben a szakmában 
a „jó” jelzést az adja, hogy nem sablonosan, egy jól be-
vált forgatókönyvre támaszkodva valósul meg az eskü-
vő, hanem a párt megismerve, az ő igényeiket figyelem-
be véve, egy évtizedes tapasztalatom minden tudását 
beleszőve életre szóló, egyedi élményt kapnak a párok 
és vendégeik.

Mi volt életed eddigi legnagyobb elismerése?

Létezik a szakmán belüli elismerés, ilyen a Deák udvarház 
ajánlása, a Hungarian Wedding Award, amiben három al-
kalommal kaptam jelölést, kettő alkalommal kitüntetést; 
mégis úgy érzem, hogy az, hogy átlagosan minden hét-
végére jut egy olyan esküvő, mikor volt párjaimmal újra 
találkozom, (ami azt jelenti, hogy engem ajánlottak csalá-
di és baráti körükben) a legnagyobb elismerés számomra.

Mivel foglalkozol a ceremóniamesterségen kívül? Em-
lítetted a mentoráltjaidat. Mesélnél erről bővebben?

Az elmúlt hat évben fő tevékenységem mellett azon dol-
goztam, hogy ceremóniamester-menedzsment vezető-
ként minőségi, hozzám hasonló szakembereket ajánlhas-
sak azoknak a pároknak, akiknek felkérést idő szűkében 
már nem tudom elvállalni. Mára már négy csapattársa-
mat ajánlom megoldásnak. Őket támogatom, segítem 
szakmai útjukon. Emellett tavaly három, tőlem független 
ceremóniamestert mentoráltam, hogy még nagyobb ér-
tékké váljon a megbízói számára. Másik nagy vállalásom 
az esküvők teljes szervezése és lebonyolítása, amiben ki-
teljesedik alkotási vágyam.

Emellett műsorvezető felkérést is szívesen vállalok, leg-
utóbbi ilyen a Bridal Fashion Show volt. Korábban is sok-

szor konferáltam már nem esküvői rendezvényeken, de 
egy múltbéli kudarc meggátolt abban, hogy ezt az olda-
lamat is megmutathassam. Utólag visszagondolva a ku-
darc is szükséges volt, mint az azt követő félelem leküz-
dése is. Szeretem ezt a fajta munkát, úgy érzem, hogy 
kiteljesít.
 
Mik a jövőbeli céljaid?

Hosszútávú célom, hogy munkámmal, fegyelmezett 
hozzáállásommal, nyitottságommal, kommunikációm-
mal hozzájáruljak a ceremóniamester szolgáltatók, és 
az egész „esküvő-piac” szereplőinek pozitív megíté-
léséhez. Ahogy korábban említettem évek óta vállal-
kozás fejlesztésen dolgozom, hogy profilbővítéssel, új 
kollégák bevonásával kimagasló szervezői szolgálta-
tást is tudjak kínálni. Ezzel szeretném biztosítani, hogy 
kevesebb éjszakát kelljen eltölteni a szezonban, így 
a magánéletre is több időm jusson. Hiszen, bár tava-
lyi évben 77 esküvőt vállalatam, azt viszont fontosnak 
tartom kiemelni, hogy tisztában vagyok vele, hogy a 
sikerek és a vele együtt járó előnyök és „hátrányok” 
átmenetiek. Hogy a legfontosabbak a család, a bará-
tok, az emberi kapcsolatok. Önmagam és a teljesség-
re való törekvés.

Céljaid eléréséhez további sok sikert kívánunk!

I N T E R J Ú
Kovács
Ricsi
ceremóniamesterrel
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Fotó: Herczeg Wedding Photography
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Gyáli bkse MECCSNAPOK
GYÁLON

Labdarúgás

03.11. 14:00
U16-os bajnokság, III. osztály, felsőház, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Dabas-Gyón FC

Kézilabda 

02.26., 15:30 (Női LU19) 
Gyáli BKSE - REAC Sportiskola SE

02.26., 18:00 (Férfi FU20) 
Gyáli BKSE - Körte Hegyi és Vízi Sportok E

02.28., 18:45 (Férfi FU18) 
Gyáli BKSE - Várpalotai Bányász Sportkör

03.03., 18:45 (Férfi felnőtt) 
Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE - Tápiószele

03.05., 19:00 (Női felnőtt) 
Gyáli BKSE - Mogyoródi KSK

03.10., 18:45 (Férfi felnőtt) 
Gyáli BKSE - Kőrösi Kölyök Diáksport 

Egyesület II. – Electric 

03.11., 09:00 (Férfi FU13) 
Ráckeve VKSK - Gyáli BKSE

03.11., 13:00 (Férfi FU13) 
Gyáli BKSE - Városi Sportkör Tököl E

03.12., 15:30 (Női felnőtt) 
Gyáli BKSE - Solymári SC

03.17., 17:30 (Női LU17) 
Gyáli BKSE - Gyöngyösi KK

03.17., 19:30 (Férfi felnőtt) 
Gyáli BKSE - Erdőkertesi Sportegyesület

03.18., 16:00 (Női LU19) 
Gyáli BKSE - Kókai Községi Sportkör

03.19., 09:00 (Női LU14) 
Szigetszentmiklós NKSE - Gyáli BKSE

03.19., 13:00 (Női LU14) 
Gyáli BKSE - Kispest NKK

03.19., 18:00 (Férfi FU20) 
Gyáli BKSE - Vecsési Sportegyesület

03.21., 18:45 (Férfi FU18) 
Gyáli BKSE - Haladás VSE Sport KFT

Ismét a női kerekesszékes 
vívóválogatottat választották  

az Év Csapatának
Soha nem látott népes helyszíni nézősereg 
előtt, Novák Katalin köztársasági elnök asz-
szony kitüntető jelenlétében, első alkalommal 
a budapesti Operaházban zajlott az M4 Sport 
– Az Év Sportolója Gála. Január 9-én a sport-
újságírók az 1958-as kezdet óta 65. alkalom-
mal választották meg az esztendő legjobbjait. 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége által lebonyo-
lított szavazások kategóriái között szerepelt az Év 

női- és férfi sportolója, -csapata, -edzője, -fogyatékos 
női- és férfi sportolója, -sportcsapata.

Gratulálunk a díjazottoknak és kiemelten a női 
kerekesszékes vívóválogatott tagjainak: Krajnyák Zsu-
zsannának, Nádasdy Annának, Hajmási Évának, Veres 
Amarillának és Madarászné dr. Boglárkának.

A kategóriák „tízes listáit” a Magyar Paralimpiai Bizottság 
Köztestület - Hungarian Paralympic Comittee szakembe-
rei állították össze, a szavazáson pedig 82 sportújságíró, 
újságíró, sportszakember, közéleti személyiség vett részt.

Korábbi lapszámunkban (2021. október) bemutattuk a 
Gyálon élő Madarászné dr. Mező Boglárkát, a Törekvés 
SE sportolóját. A BRFK-n jogászként dolgozó világbaj-
nok vívó a magyar női tőrcsapat tagjaként bronzérmet 
nyert a tokiói Paralimpián.

Eredményeire minden alkalommal büszkék vagyunk. 
További sok sikert kívánunk!

Jenci a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola 2. osztályos tanulója, kivá-

ló érzéke van a matematikához, és 
nagyon jó tanulmányi eredményei 
vannak. A sport iránti szeretetét egy 
nyári tábor hozta meg, ahová Jencit 
szülei iratták be. A táborban azonnal 
kitűnt tehetsége, javasolták, hogy 
egyesületben játszon. Mindösszesen 
6 évesen kezdte el a futballt a Gyá-
li BKSE Lurkó FC-nél, ahol Dörnyei 
László edző azonnal felfedezte ki-
váló tehetségét. Jelenleg a Buda-
pest Honvédba igazolt, ahol két 
hónap után már kinevezték csapat-
kapitánynak, miután elnyerte a Bu-
dapest Honvéd Labdarúgó Szakág 
abszolút legjobbja címet. 

Jenci a heti fociedzések mellett, 
rendszeresen úszik és motocrossozik. 
Szülei elmondása szerint elég erős 
jelleme van, irányító típus, nagydu-
más, jószívű, könnyen barátkozik. 
Szabadidejében szeret futni, baráta-
ival lenni. Édesapja bevallása szerint 
az egész család nagyon büszke a fia-
tal tehetségre, mindenben támogat-
ják és bíznak a további sikereiben. 

Sok sikert kívánunk a fiatal 
tehetségnek!

Szeltner Jenő Jencike 8 éves, de nagyon elhiva-
tottan űzi a futballt, amit eddigi edzői is észre-
vettek és bátorítják, mentorálják pályafutását. 
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint januárban 
8 haláleset és 2 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

01.21:
- Kisgyörgy Levente és Bornemissza Mária 

(Kisgyörgy-Bornemissza Mária)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
26 250 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

A kis balettcipő szomorúan kuksolt a polcon. Köröt-
te csizmák, félcipők, szandák sorakoztak. Estén-

ként, amikor minden zárva és az emberek az igazak álmát 
alusszák, akkor élednek életre a cipők. Sehogyan se értet-
ték, hogy került egy balettcipő az utcai és házi cipők közé. 

- Miféle szerzet vagy te kis sápatag? Úgy látom, még 
sarkad sincs, a talpad meg sima és lapos, mint a csigá-
nak! – mondta a csizma.

- Az orrod is olyan fura, kemény és turcsi! Nézz meg 
engem! Fényes és lakkos a fejem! Hiszen még nyelved 
sincs! – mondta a lakkcipő.

Szegény kis balettcipő, pironkodva hallgatott. Hogyan 
magyarázza el, hogy őt táncra teremtették? Azt meg 
még ő sem tudta, hogy puha selymét varázscérnával 
varrták, rózsaszín szalagját pedig tündérek szőtték. Be-
csukta szemét és álomba szenderült. Nem tudom med-
dig álmodott, de egyszer csak izgatott hangokat hallott 
a feje felett.

- Anya nézd, egy balettcipő! Kérlek, vedd meg nekem, 
már csak ő hiányzik a jelmezemhez!

- Jó, hogy megláttad Mimikém, szépen illik a ruhádhoz, 
amit a nagyi varrt! Gyönyörű balerina leszel!  
A kis balettcipő most értette meg, hogy róla beszélnek. 
Úgy illett a kislány lábára, mintha róla méretezték volna! 
Puhán simult hozzá és kemény, turcsi orrával lábujjhegy-
re emelte Mimit. 

- De ügyes vagy Mimi! Mint egy igazi balerina!

A kis cipő szíve nagyot dobbant, hiszen most már tudta, 
hogy tündérség van benne és Mimivel ketten csodákat 
varázsolnak! Már alig várták, hogy elérkezzék a farsan-
gi bál napja! Egyszer csak meghallotta a kislány hangját.

- Gyere kis cipő, megyünk a bálba! 

Beléptek az ajtón, ott már szólt a zene, vidám kacagás 
hallatszott mindenfelől. Színes lampionok, duci lufik, tar-
ka szerpentinek lógtak a plafonról. Csupa színes, farsan-
gi forgatag! Itt egy bohóc csámpázott, ott egy királylány 
pipiskedett, amott egy varázsló hókusz-pókuszolt. A kis 
balettcipő könnyedén vitte Mimit, még nem jött el az ő 
idejük. Aztán a műsorvezető felkért mindenkit, hogy vo-
nuljanak el a zsűri előtt.

- Íme, a varázsló! - mondta a műsorvezető.

A kis varázsló lendített a botjával és a bot rózsává vált. 
Nagy tapssal jutalmazták a varázslót. Sorra jöttek a töb-
biek, mindenki nagyon érdekes volt! 

- Na kis cipőm, most mi jövünk!

Mimi meghajolt és a kis varázscipő lábujj-hegyere emel-
te Mimit, aztán perdült és szökkent, mintha repülne a le-
vegőben! Ámultak és bámultak, ilyet még nem láttak! A 
kis cipő úgy emelte Mimi lábát, hogy varázslatos volt még 
nézni is! Viharos taps zúgott és Mimi olyan boldog volt, 
mint még soha! Ő kapta a legszebb díjat és az ünnep vé-
géig táncolt a csoda cipőjében. Mindenki boldog volt és 
vidám, a zene hangja hazáig kísérte őket. Otthon Mimi 
boldogan ölelte magához az ő csoda cipőjét. Ki örült job-
ban? Magam sem tudom, de ettől fogva elválaszthatat-
lanok lettek, balett órákra jártak. Azóta Mimi és az ő kis 
cipője táncolnak, táncolnak és táncolnak. Egyszer gyere 
el és nézd meg őket! Megláthatod, hogy milyen ügyesek.

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

A farsangi balettcipő

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

24 gyáli mi újság

Olívia 2023. január 2-án harmadik 
gyermekként érkezett a Sabján 

családba. Két testvére Bogi és Ger-
gő már nagyok, 10 és 7 évesek, és 
egyelőre még aktívan vesznek részt 
a baba gondozásában: babusgatják, 
pelusozzák, hurcolásszák, Via baba 
pedig ezt eddig elég jól viseli. A csa-
lád 7 éve költözött Gyálra. Mindkét 

szülő Zala megyéből származik, de 
a gyerekek már ízig-vérig gyálinak 
vallják magukat, meg is sértődnek, 
ha egy zalai családlátogatás előtt 
azt hallják, hogy „megyünk haza”, 
hiszen ők Gyálon vannak itthon.

A város első babájának Pápai Mihály 
polgármester és Nagy József Elek 

alpolgármester adták át a csomagot 
személyesen a család otthonában.

2015-ben elindult Gyál Város Önkor-
mányzatának Babaköszöntő Prog-
ramja, amelynek keretében azóta 
sok száz, olyan helyi illetőségű csa-
lád kapott babakelengyét, ahová 
bekopogtatott a gólya. A nagy si-
kerű program igen népszerű a fiatal 
családok körében.

A támogatás formája egyszeri leg-
feljebb 20.000 forint értékű támo-
gatási csomag, amely gyermekruhá-
zatot és más a gyermek gondozását 
segítő tárgyakat tartalmaz. 

A támogatáshoz tartozó kérelmet 
a védőnők viszik magukkal a baba 
születését követően, melyet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iro-
dáján lehet leadni.

2015 óta közel 1 400 babacsomag 
került átadásra, összesen bruttó 
31.800.000 forint értékben, amely 
teljes mértékben önkormányzati 
költségvetésből került beszerzésre.
Az igazgatási iroda tájékoztatása 
szerint 2015-2022 között 1.343 db 
csomag lett kiosztva.

Isten éltesse a város idei első babáját!
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Ahogy tavasszal új életre kel a természet, 
úgy a Gyáli Kertbarát Kör is újra aktivizálja 
magát és rögtön két hasznos programra invi-
tálja a kertészkedő lakosokat.

METSZÉSI BEMUTATÓ

Gyócsi Zoltán agrármérnök metszési bemutatót tart a 
Gyáli Kertbarát Kör szervezésében 2023. március 11-én 
szombaton, 10.00-13.00 óráig.
HELYSZÍN: Gyál, Dobó Katica utca 93.
Vendéglátó: Szabó László tagtárs.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-29/263-343, 06-30/859-2662
Konzultáció: személyesen minden hónap utolsó csütör-
tökén 14.00-órától, a közösségi házban.

KÖZÖSSÉGI MAGBÖRZE

A Gyáli Kertbarát Kör és az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár 2023. március 25-én szombaton, 

Jön a tavasz, hív a kert!

26

09.00-13.00 óráig közösségi magbörzét rendez a Gyá-
li Gazdák Boltjával közösen.
HELYSZÍN: Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár udvara (Gyál, Kőrösi út 118-120.).

A magfogáshoz érteni egy nagyszerű képesség, 
amelyhez sok türelem és tudás szükséges. Érdemes a 
magokat különösen, ha nálunk jól bevált fajtákról van 
szó megosztani másokkal. Ösztönözzük az érdeklődő-
ket, hogy saját fogású magokat hozzanak, és érdemes 
otthon kiporciózni, hogy a magbörzén már ne kelljen 
ezzel foglalkozni, és legyen időnk egymásra figyelni.

A magokat cseréljük, vagy ajándékozzuk, de nem árul-
juk! Egy magbörze alkalmas arra, hogy ne csak a ma-
gokat, hanem a hozzájuk kapcsolódó tudást is átadjuk. 
Így mások sem egy zacskó magot kapnak,hanem egy 
tudáscsokrot és lelkesedést is mellé. Várunk zöldség-
magokat, virágmagokat, palántát, szobanövényeket és 
minden kertészkedéssel kapcsolatos növényeket.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör!

Az idei év különleges eszten-
dő. Húsz éves közös ér-

tékeink háza, az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár.  
Az elmúlt két évtizedben több mint 
1 250 000 ember tért be színházba, 
koncertre, klubprogramba, gyer-
mek és családi eseményre a könyv-

tárba a Közházba. Húsz év alatt a 
ház kedvelt lett, minden gyáli ter-
mészetes otthona, Önök szeretnek 
ide jönni. Az idén minden prog-
ram alapját a húsz éves évforduló 
adja, de az ősz folyamán lesz egy 
különleges programhétvége, ahol 
együtt, számos meglepetéssel sze-

retnénk megünnepelni ezt a szép, 
közös, közösségi születésnapot. 
Március 1-től ismét nyitva tartunk, 
és kezdetét veszi a programfor-
gatag. Várjuk Önöket tavasznyitó 
koncerttel és számos meglepetés-
programmal, a tavasz minden szí-
nes forgatagával.

20 éves a közösségi ház

Gyáli Római Katolikus Plébánia

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

Február 22., Hamvazószerda(a nagyböjt 
kezdete), 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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01.13.

Egy üzlet eladóját két egyén zaklatta, ezért küldött vészjel-
zést központunkba. Kiérkező járőreink az ittas személyeket 
a helyszín elhagyására szólították fel, akik ennek eleget tet-
tek, így rendőri intézkedésre nem volt szükség.

01.13.

Lakossági segítségkérésre vonulak járőreink a Benedek 
Elek utcába, ahol a bejelentő szerint erős füst terjeng.  
A helyszínen  egy személy egy hordóban szemetet ége-
tett, ezért járőreink felszólították, hogy haladéktalanul 
fejezze be a környezetkárosító tevékenységet. A tűzrakó 
eleget téve a felszólításnak a lángokat eloltotta, így ha-
tósági intézkedésre nem került sor.

01.13.

Balesethez vonultak járőreink a Deák Ferenc utcába, ahol 
egy sofőr az úttestről lesodródott és az útmenti bokrok kö-
zött állt meg. A sofőr előbb megpróbált a helyszínről elhajta-
ni, majd egy később odaérkező autóba beülve a helyszínről 
megszökött. Később a helyszínre visszatért, ekkor az iga-

FEGY-napló
zoltatása során kiderült, hogy ittas, valamint jogosítvánnyal 
sem rendelkezik, ezért a rendőrség intézkedés alá vonta. 
Járőreink a helyszínelés ideje alatt a helyszín biztostásában 
és a forgalom irányításában nyújtottak segítséget.

01.14.

A Széchenyi utcában ütközött össze két személygépkocsi. 
Kiérkező járőreink a helyszín lezárásában és a forgalom tere-
lésében, míg tűzoltóink a sérült járművek áramtalanításában 
nyújtottak segítséget. Személyi sérülés nem történt.

01.29.

Lakossági bejelentés nyomán civil járművekkel járőröztek 
tagtársaink a Szövetkezet utca környékén, ahol tetten ér-
tek két főt, akik egy közeli telephelyre bemászva az ott 
parkoló járművek egyikéről a katalizátort próbálták lelop-
ni. A két főt tagtársaink a helyszínen visszatartották és to-
vábbi intézkedésre a rendőrségnek átadták. Az elkövetők 
már a helyszínen elismerték a bűncselekmény elkövetését.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

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

O P T I K A
HIRDETÉS
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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.

Bálint András e.v. Villanyszerelés, villanyszerelési munkák 
kivitelezése, hibaelhárítás, vezetékek cseréje, kapcsolók, 
dugaszok kiépítése, cseréje, elektromos főzőlap és sütő 
bekötése, világítás korszerűsítése. +36 30 415 2934
Számlaképes, garanciát vállalok. Hívjon bizalommal!

Orosz-olasz nyelvtanítás Gyálon (+online), okleve-
les nyelvtanártól. Kezdőknek, haladóknak, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.  
Tel.: 06-70/933-8181.

Apróhirdetés
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HIRDETÉS 2023 FEBRUÁR 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)
-BAZALT (12-20)
-FÖLD (termő, töltő)

GÉPI FÖLDMUNKA, 
DARUS FUVAROZÁS, ÉPÜLETBONTÁS

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

20-5048-705

KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁS

20-2439-279

Hirdetésfelvétel: 
szerkesztoseg@gyal.hu

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Vassné Csorba Zsuzsa,
Vass Péter - fogtechnika

VECSÉS, Báthori u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Szájsebészet
• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika




