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

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

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

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

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

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde, 

Suhajda Yvett
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. 

SportKultúraKözérdekű KözérdekűFejlesztés FejlesztésSport Környezetünk KörnyezetünkOktatás Oktatás AnyakönyvÁllatvédelem Közbiztonság

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

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

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

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

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Nov. 16 - Nov. 22-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Nov. 23 - Nov. 29-ig: Aranyág Gyógyszertár
Nov. 30 - Dec. 6-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár
Dec. 7 - Dec. 13-ig: Fagyöngy Gyógyszertár
Dec. 14 - Dec. 20-ig: Aranyág Gyógyszertár

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

Kultúra Vallás
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Elmarad idén a 
közmeghallgatás

A Kormány 478/2020.(XI.3.) rendeletével újra veszélyhelyzetet hir-
detett ki Magyarországon. Mivel a katasztrófavédelemről, és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a polgármes-
ter gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, így a ve-
szélyhelyzet fennállása alatt sem képviselő-testületi, sem bizottsági 
ülésekre nem kerülhet sor. 

A képviselő-testület 2020. november 27. napjára meghirdetett éves 
közmeghallgatása szintén nem tartható meg abban az esetben, ha 
a veszélyhelyzet akkor még fennáll, ami a jelenlegi körülmények kö-
zött nagyon valószínű. A polgármesteri döntések meghozatalához – 
ahogy idén tavasszal a veszélyhelyzet alatt már történt – ki fogom 
kérni valamennyi képviselő és bizottsági tag véleményét, és a több-
ségi álláspontnak megfelelő döntések fognak születni.

A gyáli óvodáknál új, óvatosságra intő táblákat he-
lyezett ki az önkormányzat, amelyeken helyi gyere-
kek szerepelnek.

Gyál Város Önkormányzata már régóta próbál va-
lamilyen megoldást találni a száguldozó autósok 
visszaszorítására. Ennek megfelelően az önkor-
mányzat egy újszerű közlekedésvédelmi koncepció 
részeként modern figyelemfelhívó táblákat telepí-
tett az óvodák közelében, melyek felhívják a figyel-
met a közelben játszó, közlekedő gyermekekre.

Az emberméretű figyelemfelkeltő táblákon a gyá-
li óvodás gyermekek kérik a gépjárművezetőket, 
hogy lassítsák, mérsékeljék sebességüket. A tél be-
köszöntével megváltoznak a látási és útviszonyok, 
a nappalok rövidülnek, csúszósabbak az utak, töb-
bek között ez is ösztönözte az egyedi, fényvissza-
verővel ellátott, antigraffiti fóliával védett táblák 
telepítését. Pápai Mihály polgármester bízik ben-
ne, hogy a táblák visszatartó erővel bírnak majd, 
hiszen gyermekeink biztonságánál nincsen fonto-
sabb. Szerinte a tábla jó eszköz lehet arra, hogy fel-

Óvatosságra intik 
az autósokat a 
gyáli óvodások

hívják a figyelmet az élet fontosságára. Arra, hogy 
vigyázzunk egymásra!

Az önkormányzat a projekttel megkeresett egy fo-
tós csapatot, a Vizibicikli.com csapatát, akik lelke-
sen a kezdeményezés mellé álltak, és a fotók díj-
mentes elkészítésével támogatták a programot.

A táblák gyártásában az AraDesign, míg azok ki-
építésében a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. működött közre.

Köszönet érte mindannyiuknak!

A fényvisszaverő rétegnek kö-szönhetően, szürkületben is jól láthatók a táblák

Pápai Mihály
polgármester
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatalban egységes időpontfoglaló rendszer 
került bevezetésre. Az új rendszer internetes felületen 
teszi lehetővé az előzetes időpontfoglalást, amely meg-
könnyíti, és tervezhetővé teszi az ügyintézést, és lerövi-
dítheti a hivatali várakozást.

Az online időpont foglalási lehetőség http://kapcsolat.
gyal.hu:82/appointment weboldalon található, mely el-
érhető városunk honlapján keresztül is a hivatal ügyfél-
fogadási rendje linkre kattintással (http://www.gyal.hu/
hivatal/ugyfelfogadasi-rend/).

A különböző ügytípusokra az alábbiak szerinti idősza-
kokra lehetséges az online időpontfoglalás.

Adóügy, építésügy, általános igazgatás, szociális igazga-
tás ügytípusoknál:

Hétfő: 12.30-tól 15.00 óráig,
Szerda: 12.30-tól 17.15 óráig,
Csütörtök: 8.00-tól 11.30 óráig,

Hagyatéki és anyakönyvi ügyek ügyintézésénél az utol-
só időpont foglalása:

hétfőn: 14.30 óra, szerdán: 16.45 óra, 
csütörtökön 11.00 óra.

Fontos, hogy időpontfoglaláskor minden esetben adják 
meg nevüket és telefonszámukat, amely megkönnyíti a 
Hivatal és az ügyfél közötti kapcsolattartást.

Reméljük, hogy ügyfeleink a rendszer használatával 
könnyebben beilleszthetik napi teendőik közé a hivatali 
ügyintézést, és a rendszer használatával kiszámíthatób-
bá válik a hivatali várakozás ideje.

Kérjük Önöket, hogy a járványügyi készültségre és a jog-
szabályok által előírt magatartási szabályokra tekintettel 
előzetes időpont foglalása nélkül csak rendkívüli esetek-
ben keressék fel a polgármesteri hivatalt a koronavírus-
járvány közösségi terjedésének megakadályozása-, és a 
felesleges kontaktszámok mérséklése érdekében!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Idén 
rendhagyó 

módon 
emlékeztek 

´56-ra

Elektronikus időpont foglalási lehetőség 
a polgármesteri hivatalban

Nem az egyetlen rendezvény volt idén az októ-
ber 23-ra meghirdetett városi ünnepség, amelynek 
megtartását a koronavírus miatt le kellett monda-
niuk a szervezőknek.

Ünnepség helyett idén rendhagyó módon az Ady 
Endre Általános Iskola tanulóinak korábban rögzített 
műsorát tekinthettük meg a város Facebook oldalán.

Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek al-
polgármester Gyál Város Önkormányzata nevé-
ben október 23-án elhelyezte a város koszorúját az 
1956-os emlékműnél.

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás

Magyarország legnagyobb otthonterem-
tési programját valósítja meg a kormány, 
több részletet már nyilvánosságra is ho-
zott Novák Katalin, családokért felelős 
tárca nélküli miniszter.

Január elsejétől az újépítésű otthonok értékesí-
tésének áfatartalmát 27 százalékról 5 százalékra 
csökkentjük. Azok a családosok, akik igénybe ve-
szik a CSOK-ot, visszaigényelhetik az 5 százalékos 
áfát is új otthonuk vásárlásakor. Például egy 30 mil-
lió forint plusz áfáért hirdetett lakás esetében 6,5 
millió forintot spórolhat meg egy család az 5 szá-
zalékos áfával, emellett további másfél millió forin-
tot visszaigényelhetnek. Ha tehát CSOK-kal vásá-
rolják az ingatlant, akkor összesen 8 millió forintot 
takaríthat meg ez a család.  

Szintén jelentős kedvezmény lesz január elsejé-
től, hogy a legalább egy gyermeket nevelő csa-
ládok otthona felújítási költségeinek felét át-

Íme az eddigi legnagyobb 
otthonteremtési program

vállalja az állam, legfeljebb hárommillió forintig.  
A támogatás a gyermek 18 éves koráig biztosan 
igényelhető, de a gyermekek otthongondozási dí-
jára jogosultak életkori határ nélkül is élhetnek a 
lehetőséggel.

Januártól teljes illetékmentességet is biztosít a 
kormány azoknak, akik családi otthonteremté-
si kedvezménnyel (CSOK) vásárolnak új vagy 
használt ingatlant. Ez egy 50 millió forintos in-
gatlan esetében 2 millió forint megtakarítást je-
lent, a családok így az áfacsökkentéssel és az 
áfamentességgel együtt 15,5 millió forintot spó-
rolhatnak meg. 

Fontos, hogy az illetéket nem utólag kapják vissza 
a vásárlók, hanem egyáltalán nem kell megfizetni-
ük. A kedvezménnyel egyedülálló szülők is élhet-
nek, hiszen a CSOK-ot ők is igényelhetik.

Foto: Vadnai Szabolcs
kormany.hu
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30 darab új, Euro6-os, környezetbarát, alacsony-
padlós, klimatizált csuklós Mercedes-buszt adott  
át október 27-én Budapest és az agglomeráció 
utasai számára Fürjes Balázs Budapest és az agg-
lomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Vitézy 
Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezérigaz-
gatója, Homolya Róbert MÁV elnök-vezérigazgató 
és Pafféri Zoltán, a Volánbusz vezérigazgatója.

Az új járművek Budapesten a XVIII. kerületben és 
Gyálon (55, 84E, 89E, 94E vonalakon), a XVII. ke-
rületben és Pécelen (169E vonalon), illetve Csepe-
len és Szigetszentmiklóson álltak forgalomba (38, 
238, 278, 279, 280-as vonalakon). 

Az új kék buszok - melyeket kormányzati támoga-
tásból a Volánbusz vásárolt, és egyszerre szolgálják 
Budapestet és az agglomerációt - , állami megren-
delésre, a Volánbusz Zrt. üzemeltetésében közle-
kednek a fenti vonalakon, de felszerelve FUTÁR 
utastájékoztató rendszerrel és a BKK - Budapes-
ti Közlekedési Központ budapesti jegy- és bérlet-

rendszerének részeként. Jó példái annak, mennyi-
re fontos a regionális együttműködés a közösségi 
közlekedésben. 

Ahogy a sajtótájékoztatón Fürjes Balázs is kiemel-
te: „Budapest közlekedési problémáinak megoldá-
sához a külső kerületekben és az agglomeráció-
ban a közösségi közlekedés versenyképességét 
kell javítani. Az elővárosi buszflotta megújításán 
túl ehhez járul hozzá a hévek és a vasút fejleszté-
se is.”

Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón elmondta: „az 
agglomerációból ma 10-ből 3-an használják csak 
a közösségi közlekedést, míg Budapestről 10-ből 
6-an. Elemi érdek a főváros és az agglomeráció 
számára is, hogy javítsunk ezen - ennek érdekében 
zajlik a Déli Körvasút fejlesztése, a hévek megújítá-
sa, számos vasútfejlesztés előkészítése és az agg-
lomerációs buszflotta fejlesztése is ezért fontos.  
A Budapest Fejlesztési Központban a MÁV-val és a 
Volánbusszal közösen dolgozunk azon, hogy a re-

gionálisan egységes tarifarendszert is mihamarabb 
megvalósítsuk, ahogy erről Homolya Róberttel kö-
zösen beszámoltunk a sajtó számára.”

A Mercedes-Benz Conecto G városi csuklós buszok 
megvásárlására idén márciusban szerződött a Vo-
lánbusz az ITK Holding leányvállalatával, az Inter 
Traction Electrics Kft.-vel. A Törökországban ké-
szülő, végig alacsonypadlós, légkondicionált busz-
flotta gyártása zajlik, várhatóan mindegyik forga-
lomba áll még ebben az évben. A 37 ülő- és 84 
állóhelyet kínáló csuklós buszok akadálymentesek, 
kerekesszékkel vagy babakocsival is igénybe vehe-
tők, hasonlóak a BKV és a VT Arriva által Budapes-
ten már működtetett Mercedes Conecto G csukló-
sokhoz. A hathengeres, 360 lóerős dízelmotorok a 
legkorszerűbb, Euro 6d környezetvédelmi normá-
nak is megfelelnek. A buszokba néhány biztonsá-
gi, diagnosztikai, utastájékoztatási rendszert és a 
zárt vezetőfülkét Debrecenben, a magyar szállító-
nál építik be, itt történik a forgalomba helyezés is, 
így hazai hozzáadott érték is van a járművekben. 

A kormány nem csak az állami tulajdonú Volánbusz 
flottájának megújításához járul hozzá Budapesten: 
ugyanilyen Mercedes Conecto autóbuszokból 34 
darab áll gyártás alatt a BKV Zrt. számára, melyek 
néhány hónapon belül állnak forgalomba és melye-
ket 100%-ban a központi költségvetés finanszíroz.

Forrás: facebook.com/vitezydavid
Fotók: Nyitrai Dávid / BFK

Új autóbuszok álltak forgalomba

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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Bár az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár egy viszonylag fiatal intézmény, hi-
szen 2003-ban adták át az épületet, majd 
2007-óta viseli Arany János nevét, a hozzá 
tartozó városi könyvtár azonban immár 6 év-
tizede működik városunkban. A 60 év alatt 
több helyszínen, több épületben működött 
a könyvtár, a jubileum tiszteletére könyvtár-
történeti kiállítást rendeztek a könyvtárosok 
az elmúlt hat évtizedről, melynek megnyitó-
jára 2020. október 8-án került sor.

A kiállítást Bretus Imre a közösségi ház igaz-
gatója nyitotta meg, majd Pápai Mihály pol-
gármester mondott köszöntő beszédet, 
díszoklevelet és emléktárgyat adott át a 
könyvtár dolgozóinak. 

Jene Miklósné könyvtárvezető beszédében 
kiemelte: 
„60 éves a könyvtár. Nehéz, de talán annál 
szebb múltra tekinthet vissza.

Mennyi-mennyi munka, öröm, harc, türelem, 
remény, szenvedés, siker, csalódás, élmény, 
kitartás, álom van az elmúlt több mint fél év-
század mögött. S milyen hátteret szolgáltat-
tak ezek az évek? Nehéz egy kort távlat nél-
kül értékelni, megítélni. 

Mi is átvészeltük a történelmi változásokat. 
Hatvan éven át bővült, formálódott, gazda-
godott a gyáli városi könyvtár, és formáló-
dott, gazdagodott településünk is. Észreve-
hető ebben a gondosság, átgondoltan, nagy 

szeretettel a hivatást megbecsülve munkál-
kodás. Tudjuk, hogy apró lépésekkel lehet 
hosszú távra építeni.

A könyvtár megújul. Elődeink jó alapokat he-
lyeztek le, mi ezt az alapot tovább építjük 
a XXI. század elvárásai szerint. A változás 
érezhető azért, mert részben új szabályozók, 
részben más elvárások szerint működünk, de 
ami nem változik: az a szellemisége, a csa-
ládias, gondoskodó szeretet, a humánum, a 
jövőbe vetett hit, melynek eszköze a tudás 
megszerzése, az olvasóink, látogatóink látó-
körének szélesítése. 

Mi könyvtárosok a rengeteg változás és vál-
toztatás ellenére hiszünk az olvasás, olvasóvá 

nevelés lehetőségében, munkánk fontossá-
gában, tisztában vagyunk felelősségünkkel.

Meggyőződésünk, hogy a könyvtár érték-
teremtő, és kultúrateremtő intézmény, 
s nem csupán szolgáltató központ. Hisz-
szük, hogy az olvasókat szeretni kell. Igyek-
szünk biztonságot nyújtó érzelmi környeze-
tet teremteni számukra képességeik szabad 
kibontakoztatásához.

Néhány kiállított tárgyra szeretném felhívni a 
figyelmet. Ezekre nagyon büszkék vagyunk.
Ilyen pl. a mozi Működési engedélye, a 
könyvjelzők, amiket, ha meglátunk gyermek-
korunkat idézik, valamint a régi pecsétek és 
az első leltárkönyv is.”

Isten éltesse a 60 éves gyáli könyvtárt!

Fo
tó

: B
akó

 Lilla
Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás

Beszéde után a könyvtárvezető emléklappal 
köszönte meg azok munkáját, akik a könyvtár 
életében nagy szerepet játszottak/játszanak.
Emléklapot vehetett át:

Pápai Mihály polgármester,
Nagy József Elek alpolgármester,
Erős József önkormányzati képviselő,
Bretus Imre a közösségi ház igazgatója,
Bárdos Istvánné munkatárs,
Urbán Andrea gyerekkönyvtáros,
Lázár Beatrix könyvtáros,
Bakó Lilla művelődésszervező,
Schmidt József technikus,
Farkas Évi színművész,
Méhész Árpádné nyugalmazott könyvtárvezető,
Csősz Tamásné könyvtáros,
Karácsonyi Lászlóné író,
Tofán Attiláné nyugalmazott pedagógus,
Makai Lászlóné,
Kovalik Józsefné városunk díszpolgára
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Innovatív módon tartották 
meg a közösségi tervezés 
fórumát
Rendhagyó módon tartották október 28-án a Bar-
tók iskola melletti területre tervezett park közös-
ségi fórumát, ugyanis a tervező Bord Stúdió csak 
online formában tudott részt venni az eseményen. 
Ez azonban nem jelentett különösebb akadályt, a 
színházteremben kivetített terveket így is remekül 
be tudták mutatni a jelenlévőknek. 

Csakúgy, mint a víztorony mellé tervezett park ese-
tében, ez alkalommal is három tervet mutattak be, 
egy magasabb költségekkel járót, egy viszonylag 
olcsó, de tartalmát illetően szerényebb változatot 
és egy kettő között elhelyezkedő, „arany középút-
nak” nevezhető elképzelést. 

Összességében mindhárom változatban rengeteg 
zöldfelületet terveztek, füves területek, fák és cser-
jék uralják a parkot. A koncepció az volt, hogy lehe-
tőleg minden korosztály jól érezze magát a parkban, 
ezért olyan sporteszközöket, játékokat és utcabúto-
rokat terveztek, hogy a legkisebbektől az idős kor-
osztályig mindenki megtalálja a kedvére valót.

A kiírás szerint a művészetet is meg kellett jelení-
teni a parkban, ezért a tervezők az egyik változat 
szerint egy festőművész segítségével jelenítené-
nek meg különböző motívumokat a burkolatokon, 
de egy másik változatban szerepel például egy 
úgynevezett „mászófül” is, amit egy hatalmas em-

beri fül formájú mászókaként kell elképzelni, illet-
ve kisebb színházi műsor előadására alkalmas sza-
badtéri színpad is szerepel az elképzelésekben.

A tervek között szerepel játszótér a 2-5 éves kor-
osztálynak különféle játékokkal, fitnesz eszközök 
az 50+ korosztály számára, továbbá gumiburko-
latú futópálya, mini kreszpálya, gördeszka- és rol-
lerpálya, BMX pálya, strandröplabda- és pétanqe 
pálya, ping-pong- és teqball asztalok, wc, kerék-
pártárolók, ivókutak, parkolók és világítótestek.

A bemutatott tervek a résztvevőknek összességé-
ben tetszettek, nekik a bemutató után volt lehető-
ségük kérdéseket feltenni a tervezőnek és ötletei-
ket megosztani.

A fórumon a lakosok mellett részt vett Pápai Mi-
hály polgármester, Nagy József Elek alpolgármes-
ter, önkormányzati képviselők, a polgármesteri hi-
vatal munkatársai.
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A 2020. október 29-ei testületi ülésen az aláb-
bi fontos döntéseket hozták a városvezetők.

Elfogadták az óvodák és a bölcsődénk 
beszámolóit

Az intézményvezetők minden évben elkészítik az 
intézmények szakmai beszámolóját, amely kitér 
az intézményen belül folyó munka minőségére, 
szakmai célok megvalósítására. 

Gyógypedagógus álláshellyel bővül a 
bölcsőde

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évről évre 
nő a bölcsődében azon gyermekek száma, 
akik életkorukból adódóan még sajátos ne-
velési igényű (SNI) diagnózis hiányában több 
fejlődési területen is igazoltan elmaradnak az 
életkoruknak megfelelő szinttől. Ennek meg-
felelően úgy döntöttek, hogy 2021. január 1-től 
biztosítják a gyógypedagógus álláshelyet az 
intézményben. 

Bővítik a védőnői körzetet

A megnövekedett lakosságszám indokolja, hogy 
a meglévő 7 védőnői körzet mellé egy újabb kör-
zetet hozzanak létre. 

Utcaelnevezések 

Gyál közigazgatási területén két utca elnevezése 
vált indokolttá. Az új utcák a Pipacs és a Vállalko-
zó utca elnevezést kapták. 

Szauna kiépítése az uszodában

Lakossági igényekre válaszolva az önkormányzat 
kiépít egy szaunát az uszodában, amellyel bőví-
tik az intézmény szolgálatásainak körét. 

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

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 2020. november 26-ra tervezett munkarend 
szerinti soros ülése a rendkívüli helyzetre való te-
kintettel elmarad.

Képviselő-
testületi 

beszámoló

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara – rövidített név: PMKIK – 
(székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40., www.
pmkik.hu) tanácsadó szolgáltatást nyújt gyáli 
székhelyű egyéni vállalkozóknak és a kkv-szek-
torba sorolt vállalkozásoknak is. Szükség ese-
tén keressenek bennünket! A tanácsadás – fi-
gyelemmel a koronavírus-járvány pénzügyi és 
gazdasági következményeinek kezelésére és a 
jogszabályi rendelkezésekre is – telefonon és 
„e-mail”-ben történik erre a célra létesített 06-
70/967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@
pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácské-
rés a fertőzésveszély miatt szünetel.

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a ka-
mara tagjai és a kamarai nyilvántartásban sze-
replő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazdál-
kodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik 
igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyinté-
zés és az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, 
munkajogi, hitelhez jutási valamint tagdíj és hoz-
zájárulás megfizetésére, továbbá a szakmunkás-
tanulók foglalkoztatására vonatkozó kérdésekre 
terjed ki. A kamara tapasztalatai szerint az érdek-
lődők jellemzően a felsorolt témakörökben tették 
fel kérdéseiket. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szó-
ló 2009. évi CXV. törvény alapján a kamara tájé-
koztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység 
folytatásához szükséges információkról, az egyé-
ni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képe-
sítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy 
bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységek-
ről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@
pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kér-
dező nevének és telefonszámának megadásával. 

A tanácsadás fogalma, értelmezése: konzultáció-
nak, megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás so-
rán a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan is-
merteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, 
hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megol-
dására keresi a választ.

A tanácsadó nem előre kidolgozott javaslatot 
szolgáltat a teendőkre, hanem a felek megbeszé-
lik, kitárgyalják, hogy az érintett vállalkozásnak 
milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezé-
sére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalko-
zás számára, valamint ezekhez miként igazodnak 
a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanács-
adás folyamatában a tanácskérő és a tanács-
adó közösen keresik a megoldást a tanácskérő 
által előadott problémára, de a lehetőségek és 
a probléma kezelési módjának kiválasztásában a 
vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak lát-
szó döntést.

A tanácskérések során felmerült gazdálkodá-
si kérdések hasonlíthatnak egymáshoz, de nem 
ugyanolyanok. Más cég által választott módszer 
átvétele, hitel felvétele a sajátosságok és részlet-

kérdések elemzése nélkül nem ajánlott. Hitel visz-
szafizetéséhez pénzügyi terv készítése javasolt. 
A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak visz-
szafizetése elegendő bevétel hiányában nem lát-
szik teljesíthetőnek. A megrendelt munkára csak 
az írásos szerződés és kapacitás lekötés jelent 
valamelyest biztonságot. Ne halmozzon fel köz-
tartozásokat, ne vegye igénybe a fizetési mora-
tóriumot sem, ha a vállalkozás vagy tulajdonosa 
rendelkezik pénzügyi fedezettel. Kerülje az el-
adósodást, munkaellátottság nélkül fizetéskép-
telenséghez vezet!

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Me-
gyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” me-
nüpontban megtekinthetők. (www.pmkik.hu)

A VALI Vállalkozói Információs portálon 
(www.vali.ifka.hu) a vállalkozók is kérdezhet-
nek és olvashatják a gyakran ismétlődő kér-
désekre adott válaszokat. (Ajánlott: „Gyako-
ri kérdések és válaszok” – Adózás, Munkajog)

Munkahelyteremtő bértámogatás:
www.nfsz.munka.hu

Hitelek:
www.mfb.hu - Magyar Fejlesztési Bank
www.mkb.hu - MKB Bank Nyrt.

Médiatámogatás vállalkozóknak és 
fogyasztóknak:

Kettős szerepben a vállalkozó, akiből fo-
gyasztó lesz, ha más vállalkozástól terméket 
vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe.

A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című 
tájékoztató, informatív műsorai megtekinthe-
tők és visszanézhetők www.fixhd.tv hivatalos 
honlapon és a YouTube oldalon is.

Dr. Csanádi Károly
a PMKIK vezető jogtanácsosa

európai uniós kkv. tréner

Térítésmentes gazdasági  
tanácsadás vállalkozóknak a  
Pest Megyei Iparkamarában

A Gyáli Élet Program keretében nyújtandó tá-
mogatások egyik hangsúlyos eleme a gyá-
li egyetemisták támogatása, mely eddig 
összekapcsolódott a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj (a továbbiak-
ban: Bursa Ösztöndíj) rendszerrel.

A Bursa Ösztöndíjhoz az elmúlt öt évben 269 fő 
egyetemista csatlakozott, ezzel szemben a Gyá-
li Egyetemista Programra – annak indulása, 2017 
ősze óta – mindössze 150 fő jogosult hallgató 
pályázott.

Az őszi félévtől egyszerűsödött a pályázati fel-
tétel, ugyanis immár minden gyáli állandó lakó-
hellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló részt 
vehet a programban, aki az adott tanulmányi 
félévben 25 kreditpontot szerzett, és a követ-
kező tanulmányi félévre beiratkozott. A képzési 
idő utolsó félévében lévő diák esetében a jogo-
sultság feltétele a diploma megszerzése. Továb-
bi feltétel nincs, ennek köszönhető, 97 gyáli lak-
címmel rendelkező felsőoktatásban tanuló diák 
pályázhatta meg a 2020/2021-es tanév első fe-
lére a 25.000 Ft-ot.

Minden 
eddiginél többen 
jelentkeztek a 
Gyáli Egyetemista 
Programra

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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Csörgő Lilien 12 esztendős, gyáli kis-
lány, aki az MTK egyesületében idén rö-
vidpályás gyorskorcsolyában E-F váltó-
ban országos bajnok lett, valamint indult 
a Nemzeti Vágtán, mint kishuszár. Ott az 
előfutamban a 3. helyen ért célba.

A Hősök terére a Hevesi Kishuszár Elővágta meg-
nyerésével sikerült feljutnia a Baján Team tagja-
ként, Salvatino nevű lovával. A saját jogon feljutott 
versenyzők közül ő volt a legfiatalabb a 12 évével 
és az egyik legidősebb pacival versenyeztek. 

Mindkét sportban fontos szerepet játszik a gyor-
saság, a sebesség és ez vonzza Lilit. Gyorskorizni 
6 évesen kezdett, mert a családi korizások közben 
szülei észrevették, hogy milyen gyorsan megy. Lo-
vagolni hobbi szinten már több éve lovagolt, de az-

tán kimaradt pár év, és amikor újrakezdte, néhány 
hónap után egy versenyző csapathoz került át, így 
március-áprilistól elkezdtek versenyre készülni. 
Mivel tavasszal a vírushelyzet miatt nem lehetett 
sokáig korcsolyázni és kérdéses volt a versenysze-
zon is, így került képbe komolyabban a lovaglás. 
A két sportág egyébként jól kiegészíti egymást, il-
letve a két versenyszezon is viszonylag egymást 
követi. Korcsolyában március vége felé vége a 
szezonnak, míg a lovaglás akkor indul be igazán. 
Azért néha így is előfordultak ütközések, például 
pont a Nemzeti Vágta napjára került be egy előre 
nem tervezett gyorskori verseny, amit így ki kel-
lett hagyni.

Lili szülei a sport, mozgás szeretetét mindkét lá-
nyuknak igyekeznek átadni, ennek megfelelően 
sportiskolába íratták őket. Nagyobbik lányuk Vivi-
en csoportos gimnasztikában, illetve ritmikus gim-
nasztika csapatversenyben lett dobogós országos 

Ismerjék meg Lilit, aki gyorskorcsolyában és lovaglásban 
is remek eredményeket ér el

versenyen. Liliről hamar kiderült, hogy ez nem az 
ő sportja. 

Szerencsére a tanulmányait sem akadályozta ed-
dig a két sport, alsóban végig kitűnő volt és egye-
dül most, 5. osztályban lett év végén egy négyese, 
az online oktatás nehézségei következtében.

Melyik sportág áll közelebb a szívéhez? Mindig 
az a sportág a kedvesebb picit, ahol éppen siker-
élmények érik. Szeretne majd kijutni téli olimpiá-
ra gyorskorcsolyában, illetve a Nemzeti Vágtán is 
szerepelni még, akár Gyál kishuszáraként, hiszen 
idén Felsőpakony színeiben indult.
Lili még nem tudja, hogy mi szeretne lenni felnőtt 
korában, de szóba jöhet akár egy gyorskorcsolya 
edzői pálya is, illetve akár lovasoktató is. 

Gratulálunk eddigi eredményeihez és a továbbiak-
ban is sok sikert kívánunk!

Lili elöl Lili piros pólóban - Sarkadi Vágta

Gyorskorcsolya Országos Utánpótlás Bajnokság 
Lili bal oldalt

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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A komposztálás célja, hogy olyan táp-
anyagban gazdag végterméket kapjunk, 
mellyel a talaj termékenységét kedvező-
en befolyásolhatjuk, és nem utolsó sor-
ban a környezetünket is kíméljük vele 
azáltal, hogy a komposztált szerves hul-
ladék nem a kommunális szemét kö-
zött végzi, és nem annak sorsára jut a 
hulladékfeldolgozókban.

Gondolta volna, hogy havonta nagyjából 20 kg hul-
ladékot dob a szemetesbe, ami hasznos és értékes 
lehet? A komposztálás módszerével a háztartási 
hulladék 30-50%-al, a kerti hulladék pedig majd-
nem 100%-al csökkenthető. 

Miért jó komposztálni?

• kevesebb szemét keletkezik,
• olcsó és környezettudatos megoldás,
• általa javítható a kerti talaj minősége és táp-

anyagtároló képessége,
• növényeink ellenállóbbak lesznek a kórokozók-

kal és kártevőkkel szemben,

• tökéletesen alkalmas tápanyag visszapótlásra 
és trágyázásra is.

Az otthonunkban keletkező háztartási hulladékok 
jelentős része olyan szerves hulladék, melyet új-
rahasznosíthatunk komposztálás útján. Ezeknek a 
szerves anyagoknak a bomlásaként egy hasznos 
termék, a tápanyagban gazdag humusz keletkezik, 
kiváló talajjavító anyagot nyújt a növények gyöke-
reinek. Elmondhatjuk tehát, hogy a legjobb dolog, 
amit a háztartási és kerti hulladékkal tehetsz, az a 
komposztálás. 

Tévhitek a komposztálással kapcsolatban

A KOMPOSZTÁLÁS SOKBA KERÜL
A komposztáláshoz szükséges kellékek a leg-
több kiskertben megtalálhatók, a komposztá-
lót pedig beszerezhetjük akár az internetről (kb. 
10 ezer forintért már találunk), de mi magunk is 
építhetünk egyet.

A KOMPOSZTÁLÁS MUNKA- ÉS IDŐIGÉNYES 
A komposztot elég 2-3 havonta átforgatni, oly-
kor meglocsolni, télen pedig hagyhatjuk pihenni.

A KOMPOSZTÁLÓ KELLEMETLEN SZAGOKAT 
ÁRASZT

A megfelelően végrehajott komposztálás során 
legfeljebb korhadás indul be (nem rothadás). A 
kellemetlen szagok akkor keletkeznek, ha túllo-
csoljuk, vagy oda nem illő dolgok kerültek a kom-
posztálóba. A nemkívánatos szagok forgács, szé-
na, szalma, vagy föld hozzáadásával elkerülhetők.

A KOMPOSZTÁLÁSHOZ HOZZÁÉRTÉS 
SZÜKSÉGES

Elég, ha annyit tudunk, hogy nagyjából fele-fele 
arányban kell hozzáadnunk.

Mi kerülhet a komposztba?

• konyhai hulladékok: zöldségtisztítás hulladékai, 
gyümölcsök és annak héja (kivéve a távoli or-
szágokból érkező gyümölcsök héja), magja, ká-
vézacc, tojáshéj apróra törve, teafű tasak nélkül,

• szobanövény elszáradt részei, földje, hervadt 
virágok,

• toll, szőr, haj, köröm,
• natúr papír, pl tojástartó (színes címke nélkül), 

nem színes újság,
• fahamu kis mennyiségben,
• kerti hulladék: elnyílt, elszáradt kerti virágok, 

lenyírt fű, falevél, szalma, lehullott gyümölcsök, 
összeaprított ágak, faforgács, fűrészpor.

A komposztálás 10 alapszabálya 

1. Ne próbáljunk meg földbe ásott gödörben 
komposztálni, mert az elégtelen szellőzés miatt 
a komposztanyagunkból egy szép, nagy, rotha-
dó domb lesz. 

2. A jó komposztáló edény kialakítása: alul lyuka-
csos, oldalt szellős, felül nyitott/nyitható. Ezen 
oxigént igénylő lebomlási folyamat alatt az edény 
alján kialakított furatokon keresztül jutnak be a 
földlakó élőlények (pl. giliszták), oldalról átjárja a 
levegő, felül pedig könnyedén utántölthető. 

3. A komposztálandó anyagokat érdemes 
rétegesen elrendezni. A metszésből származó 
nagyobb gallyakat rakjuk legalulra, erre he-
lyezzük az egyre finomabb fűnyesedéket. 
Tömöríteni nem szabad!

4. A magvaikkal később kárt okozó 
gyomnövényeket célszerű a halomban középre 
besorolni, mert ott magasabb a hőmérséklet és 
tökéletesebb a korhadás. 

5. A rovarokat és egyéb nemkívánatos állatokat 
csalogató anyagokat a komposztálás után 
nyomban fedjük be földdel. Ha erre nincs mód, 
inkább mondjunk le a hasznosításukról. 

6. A korhadás elősegítésére néha adjunk a kom-
poszthoz egy lapát kerti földet, kőport, vagy 
már korábban érlelt komposztot, amely 
gyorsíthatja az érési folyamatot. 

7. Célszerű ezért árnyékos helyet választani, 
mert a komposztnak és a benne élő parányi 
lényeknek nedvességre van szükségük. Ha 
nyáron mégis kiszáradna a komposzt, mérsé-
kelten nedvesítsük át. 

8. A feltöltött komposzthalmot télire fedjük be 
avarral, és a komposztláda fedelét gondosan 
zárjuk le. Már csak várnunk kell!

9. A jó komposzt egy teljes évig érik. Ha gondo-
san rétegeztük egymásra alkotóelemeit, nem 
lesz más dolgunk, mint várni a minél alaposabb 
korhadást. Egy év elteltével, egy durva rostával 
válasszuk el a morzsás szerkezetű humuszos 
komposztot az épen maradt növényrészektől, 
és dolgozzuk be a kerti ágyások felső pár cm-
es rétegébe. 

10. Ha valaki szorgalmasan és odafigyelve végzi a 
komposztálást, súlyos, helyrehozhatatlan hibát 
nem tud elkövetni a tevékenység során, legfel-
jebb egy kicsit több időt fog igénybe venni az 
érési folyamat. 

Mi NEM kerülhet a komposztálóba?

• olaj- és zsírmaradék,
• műanyag, üveg, cserép, fém,
• ételmaradék, hús, csont,
• fertőzött, beteg növényi részek,
• húsevő állatok ürüléke,
• színes papír,
• tarack,
• dió-, gesztenye-, platán-, tölgy- és jegenyefa 

levele.

Egyesületünk, a GYÖSZ 2020 őszén újabb hulladék-
csökkentési projektbe kezdett. Célunk: a háztartá-
si és közösségi komposztálást minél szélesebb kör-
ben népszerűsíteni Gyálon. Ennek kidolgozása még 
folyamatban van, azonban az már biztos, hogy egy 
1200 literes komposztáló edény és egy nagyteljesít-
ményű ágdaráló lesz ebben a segítségünkre. A ké-
sőbbiekben pedig várjuk a lakosok „adományait”, 
azaz komposztálható hulladékát, és cserébe kom-
posztot osztunk majd. Figyeljék Facebook oldalun-
kat és honlapunkat (www.gyosz-egyesulet.hu), ahol 
minden aktualitás látható lesz majd!

Kérdéseiteket a gyosz.egyesulet@gmail.com cím-
re várjuk! 

Ne feledjék! A JÖVŐ MOST kezdődik!

Komposztáló, vagy szemetes?

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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Minden család életében nagy öröm egy gyermek 
születése. A várandósság kilenc hónapja, majd a 
szülés izgalmai után, amikor azt gondolhatják a 
szülők, hogy megnyugodhatnak, újabb és újabb ki-
hívásokkal kell szembenézniük. Az első hetek ál-
matlan éjszakái, a hasfájós, majd a fogzás idősza-
ka a szülők energiáit is alaposan igénybe veszi.  
A következő feladat akkor jelentkezik, amikor kö-
zösségbe kerül a gyermek, és a család minden tag-
ja megéli az elválás nehézségeit. Aztán az értelem 
bontakozásával az óvodai életben újabb örömök 
és feladatok következnek. És hamarosan elérkezik 
az a nap is, amikor először válik „naggyá” a cseme-
te az óvoda és az iskola határán. 

Az iskolába való beiratkozást megelőzően számos 
család életében kérdések merülnek fel: 
• Menjen iskolába? 
• Maradjon még óvodában (amennyiben erre a 

jogszabály lehetőséget ad)? 
• Milyen iskolát válasszunk? 
• Tanuljon nyelvet első osztálytól?
• Sport vagy zenei nevelés?

Az iskolakezdés két fontos momentuma a tankö-
telezettség és az iskolaérettség. A legtöbb szü-
lő nem jogász, de mindenki számára fontos, 
hogy ismerje, mely jogszabályok vonatkoznak a 
tankötelezettségre. 

A tankötelezettség kezdetével kapcsolatos el-
járásra az alábbi jogszabályok rendelkezései az 
irányadók:
• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény,

• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény,

• Okt. Hiv. rendelet – az Oktatási Hivatalról szóló 
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet,

• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet,

• EMMI rendelet – a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet,

• Ped. rendelet – a pedagógiai szakszolgálati in-
tézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 
EMMI rendelet.

Röviden összefoglalva: 
A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tan-
kötelessé válik (de legkésőbb az azt követő év-
ben). A száraz jogi szakkifejezések helyett 
foglaljuk össze hétköznapi nyelven, hogy mit te-
het és mit érdemes tennie a szülőnek a gyermek 
beiskolázásánál. 

Először tisztázzuk mit jelent az, hogy egy gyer-
mek iskolaérett.
Az iskolaérettség fogalma azonos az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséggel, vagyis a gyermek 
rendelkezik a sikeres iskolakezdéshez szükséges 
készségekkel, képességekkel, adottságokkal. Isko-
laérettség esetén beszélhetünk egy hármas felté-
telrendszerről: a fizikai, lelki és társadalmi érettség 
jellemzőiről. 
(Erről részletesebben írtunk egy korábbi cikkben - 
2018 decemberében.)

Milyen lehetőségei vannak tehát a szülőnek, ah-
hoz, hogy a gyermek az iskolát a megfogalma-
zott időponttól eltérően kezdje meg:
• korábbi kezdés (pl. szeptemberi születésű 

gyermekek),
• későbbi kezdés, azaz – augusztus 31-ig betöl-

ti a 6. életévét – de szeretnék, ha további 1 évig 
még óvodás maradhatna.

Az eljárásrend logikája ugyanaz lesz, de mivel a 
legtöbb szülő nem a korábbi iskolakezdéssel, ha-
nem a halasztással kíván élni, ezért ennek példá-
ját mutatjuk be. 

Hogyan maradhat a gyermek az óvodában? 
1. pedagógiai szakszolgálatok szakértői vélemé-

nye alapján,
2. az Oktatási Hivatalhoz benyújtott szülői kére-

lem alapján.

Maradás szakértői vélemény alapján:
• Maradhat a gyermek az óvodában a pedagógi-

ai szakszolgálatoknál a 09.01. – 01.15. között ki-
állított szakértői vélemény alapján,

• amely BTMN-t vagy SNI-t állapít meg,
• és amelyben javasolják a további 1 év óvodai 

nevelését.
• A szakvéleményt be kell vinni a gyermek 

óvodájába.
• Az óvoda rögzíti a KIR rendszerben ezt, és a 

tankötelezettség egy évvel való elhalasztását.
• Ezért ebben az esetben nem kell külön kérvé-

nyezni a későbbi iskolakezdést.

Halasztás szülői kérelem alapján:
• Csak a szülő vagy a gyám kérelmezheti!
• A kérelmet be kell küldeni az Oktatási Hivatalba! 

Beküldés: január 01. – 15. között. Az ettől elté-
rő postapecséttel ellátottakat nem bírálják el.

• Ha az Oktatási Hivatal engedélyezi az óvodá-
ban maradást, akkor utóbb a kérelem vissza-
vonására nincs lehetőség. Döntése kötelező 
érvényű!

A kérelem indokai lehetnek:
• A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, 

hogy gyermeke számára az iskola megkezdése 
még nem indokolt. 

• A kérelemben bármilyen releváns ok, körül-
mény, állapot, tény megfogalmazható, amely 
indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. 

• Az Oktatási Hivatal eljárásában ezen körülmé-
nyek vizsgálatára kerül majd sor. 

A kérelem az Oktatási Hivatal honlapjáról letölt-
hető. (www.oktatas.hu) Figyelni kell néhány fon-
tos formai elemre is, mint például alá kell írni a kér-
vényt és postai úton eljuttatni a megfelelő címre 
- Oktatási Hivatal Budapest 1982.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:
• A kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születé-

si adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, 
e-mail-cím, telefonszám).

• A gyermek személyes adatai: név, születési 
hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet 
az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdez-
ni), lakcím.

• Az óvoda adatai: az óvoda OM azonosító szá-
ma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az 
óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni.

• A szülő véleménye, hogy milyen sajátos hely-
zet, adottság, fejlődésmenet indokolja a továb-
bi 1 év óvodai nevelésben maradást, illetve az 
iskolai életre felkészülés szempontjából miért 
lenne előnyös az 1 év?

• A kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, 
hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel 
a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, 
vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik 
szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

A kérelemben foglaltakat alátámasztó doku-
mentumok másolatát csatolni kell, ha rendelkezik 
ezekkel pl.: szakorvosi vélemény; pedagógiai szak-
szolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye 
(korábban keletkezettek); fejlődést nyomon köve-
tő nyomtatvány (ezt az óvoda tölti ki); egyéb pl. lo-
gopédiai szűrőeljárás eredménye.

Az Oktatási Hivatal eljárása a kérelem elbírálásá-
val kapcsolatosan: 
• Az Oktatási Hivatal az óvoda véleményét is fi-

gyelembe veszi, amennyiben a fejlődést nyo-
mon követő nyomtatványt csatolják. A döntés 
a hivatal kezében van.

• Amennyiben viszont úgy ítélik meg, hogy a 
megalapozott döntéshez különleges szakérte-
lemre van szükség, akkor felkérik a pedagógi-
ai szakszolgálatokat, hogy komplex szakértői 
vizsgálat keretében állapítsák meg a gyermek 
fejlettségi szintjét. Ebben az esetben a döntést 
e vizsgálat eredménye alapozza meg.

Az eljárás eredménye: 
• további 1 év óvodai nevelésben maradás,
• vagy a kérelem elutasítása, azaz a gyermek 

kezdje meg iskolai tanulmányait. (Ez a felekre 
nézve kötelező érvényű!)

Készült az Oktatási Hivatal honlapjáról 2020.09. 
30-án letöltött tájékoztató alapján. 
További egy évig történő óvodában maradás 
2020. július 2. (www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa)

Molnárné Bognár Éva 
PMPSZ Gyál munkatársa

Menjen, 
vagy 
maradjon?

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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10.01.
Személygépkocsi és motorkerékpár balesetéhez ri-
asztották járőreinket a Mátyás király utcába. A Pes-
ti út kereszteződésénél ütköztek a járművek, a mo-
torost sérülése miatt kórházba kellett szállítani. 
Járőreink a helyszín biztosításában és a forgalom 
lezárásában nyújtottak segítséget a hatósági intéz-
kedés ideje alatt.

10.02.

A Széchenyi utcából érkezett segítségkérés, mert 
ketten megtámadtak egy taxisofőrt. A helyszín-
re érkező járőreink visszajelzése szerint úgy tűnt, 
hogy a bejelentés nem fedi teljesen a valóságot: a 
két érintett személy a taxival érkezett a helyszín-
re, de a viteldíjat nem akarták kiegyenlíteni, ezért 
a taxis mindkettejüket bántalmazta, majd a hely-
színről elhajtott. A további intézkedést a Rendőr-
ség végezte.

10.03.
Két személygépkocsi balesetéhez kértek segítséget 
a Bem József utcába. A balesetet okozó személy-
gépkocsi vezetője a helyszínről segítségnyújtás nél-
kül elszaladt, majd egy a helyszínre érkező másik 
kocsiba beugrott és elhajtott, közben egy újabb au-
tót megrongálva. Járőreink a helyszínelés és a hely-
szín helyreállításának idejére a forgalom elterelésé-
ben nyújtottak segítséget.

10.23.

A Károlyi utcából érkezett bejelentés, hogy egy em-
ber a földön fekszik és vérzik a lába. Járőreink a 
helyszínen megállapították, hogy a bejelentés valós, 
az idős férfi lábán nyílt törés látható, ezért a mentők 
megérkezéséig elsősegélyben részesítették.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

FEGY-napló

Közérdekű

Dr. Bodnár Anita: 29/540-883
  
Hétfő:  08:00-12:00
Kedd:  08:00-12:00
Szerda:  15:00-19.00
Csütörtök:  nem rendel, helyettesíti dr. Bíró
Péntek páros:  13:00-17:00
Péntek páratlan:  08:00-12:00
E-mail címe: zucare2016@gmail.com

Dr. Németh Ilma: 29/540-885

Hétfő:  08:00-12:00
Kedd:  08:00-12:00
Szerda:  15:00-19.00
Csütörtök:  15:00-19.00
Péntek páros:  13:00-17:00
Péntek páratlan:  08:00-12:00
E-mail címe: nemethilma@gmail.com

Dr. Jelinek Zsuzsanna : 29/540-884

Hétfő:  14:00-18:00
Kedd:  08:00-12:00
Szerda:  14:00-18:00
Csütörtök:  08:00-12:00
Péntek páros:  11:00-15:00
Péntek páratlan:  11:00-15:00
E-mail címe: drjelinekrendelo@gmail.com

Dr. Hadházi Éva: 29/540-886

Hétfő:  08:00-12:00
Kedd:  08:00-12:00
Szerda:  15:00-19:00
Csütörtök:  14:30-18:30
Péntek páros:  08:00-12:00
Péntek páratlan:  nem rendel
E-mail címe: hadhazirendelo@gmail.com

Dr. Bíró Zsolt: 29/540-883
  
Hétfő:  nem rendel, helyettesíti dr. Bodnár
Kedd:  15:00-19.00
Szerda:  08:00-12:00
Csütörtök:  08:00-12:00
Péntek páros:  08:00-12:00
Péntek páratlan:  13:00-17:00
E-mail címe: birodrgyal@gmail.com

Győriné Dr. Mező Beáta: 29/540-863

Hétfő:  15:00-19:00
Kedd:  15:00-19:00
Szerda:  08:00-12:00
Csütörtök:  08:00-12:00
Péntek páros:  08:00-12:00
Péntek páratlan:  08:00-12:00
E-mail címe: drmezobeatahaziorvos@gmail.com

Dr. Molnár Tímea : 29/540-884 (Bán Éva régi körzete)

Hétfő:  08:00-12:00
Kedd:  15:00-19:00
Szerda:  08:00-12:00
Csütörtök:  15:00-19:00
Péntek páros:  07:30-11:00
Péntek páratlan:  07:30-11:00
E-mail címe: drbanpraxis@gmail.com

Dr. Ködöböcz László: 29/540-886

Hétfő:  13:00-17.00
Kedd:  13:00-17.00
Szerda:  08:00-12:00
Csütörtök:  08:00-12:00
Péntek páros:  nem rendel
Péntek páratlan:  08:00-12:00
E-mail címe: dr.kodobocz.laszlo@gmail.com

Felnőtt háziorvosok rendelési ideje, 
telefonszáma, e-mail címe

Az itt feltüntetett időpontok nem tartalmazzák az esetleges változásokat (szabadság, betegállomány, 
helyettesítés, stb). Az esetleges változásokról az információs pult telefonszámán adnak felvilágosítást 

hétfőtől csütörtökig 7.30-18.00 óráig, pénteken 7.30-15.00 óráig: 06-29/540-880.

A papír alapon készült receptek az információs pultban vehetők át soron kívül!

Az e-mailen történő megkeresések több időt vehetnek igénybe. 
Sürgős esetben telefonon vegyék fel a kapcsolatot háziorvosukkal!

A háziorvosi rendelők bejáratát reggel 07:30-kor, délután 14:30-kor nyitják. A sorszámozó használatát 
továbbra is szüneteltetik, azaz sorszámra nincs szükség a háziorvosi, fogorvosi rendeléshez.

A tél közeledtével egyre többen égetik el a háztartási, 
ház körüli hulladékot, fűtőanyagként felhasználva azo-
kat. Sok esetben mindezt büntetlenül, hiszen az illegá-
lis hulladékégetést elszenvedők nem tudják, hogy igen-
is fel lehet lépni a jogszabályokat sértő cselekmények 
ellen. 

A hulladék égetése mindenkinek szigorúan tilos! 

Az illegális hulladékégetés negatív következményei 
rendkívül kiterjedtek, ugyanis élettani és környezet-
károsító hatásuk van. A légkörbe jutó mérgező gá-
zok szív- és érrendszeri (infarktus, trombózis), valamint 
légzőszervi megbetegedést (tüdődaganat, asztma), 
immunrendszer károsodást, hormonháztartási rend-
ellenességet, meddőséget, impotenciát, fejlődési rend-
ellenességet, bőrgyulladást és emésztőszervi problé-
mát is okozhatnak. A házi szemét égetésekor nemcsak 
a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az em-
ber egészségét, hanem a talajba bejutva a növényeken 
és állatokon keresztül a táplálékláncba bekerülve és ott 
felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat. 

Mit tehet, ha a szomszédja hulladékot éget?
• Ne féljen a szomszéddal való konfrontációtól, hiszen 

az ő érdeke is, hogy egészségesen éljen.
• A jószomszédi viszony megtartása érdekében elő-

ször baráti jelleggel mondja el neki, hogy ezzel mér-
gezi a környék levegőjét és veszélyezteti saját és csa-
ládtagjai, házi állatai egészségét is.

• Ha nem használ a jó szó, akkor közérdekű panaszbe-
jelentés intézményét kell használnia. Forduljon a Gyáli 
Járási Hivatal Hatósági Osztályához! Tel: 06-29/544-
100, e-mail: gyal.jarasihivatal@pest.gov.hu. A közér-
dekű bejelentés illetékmentes és írásban történik. Ide 
vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) 
bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. A ható-
ságok munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy vi-
deofelvételekkel dokumentálja a kialakult helyzetet.

• Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul te-
szi. Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti hívja fel a 
figyelmet minél több helyen az illegális hulladékége-
tés veszélyeire.

Közös érdekünk a tiszta levegő, 
hiszen a FÜST-ÖL!

Hogy ne ússzunk mérgező füstködben télen!

Fejlesztés Sport Környezetünk Oktatás ÁllatvédelemKultúra Vallás SportKultúraFejlesztés Környezetünk Oktatás
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia

Szentmisék rendje:

Pénteken 7.00 órakor,
szombaton 18.00 órakor,

vasárnap 9.30 órakor. 

Javasoljuk idősebb testvéreinknek, hogy egészségük 
védelme érdekében a péntek reggeli szentmisén 

vegyenek részt. 

Decemberben a roráté szentmisék kedden és pénteken 
6.00 órakor kezdődnek.

További rendelkezésig ez a miserend marad érvényben.

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszerve-
zete a Katolikus Karitász, amely a világ hét régiójá-
ban működő Caritas Internationalis tagszervezeteként 
működik hazánkban. Országosan több mint tízezer 
önkéntes tevékenykedik, akik segítenek az idősek és 
betegek ellátásában, támogatják a rászoruló családo-
kat, a hajléktalanokat és a hátrányos helyzetű kisebb-
ségeket. Munkájukat képzett munkatársak, pszicholó-
gusok, szociális munkások és pénzügyi szakemberek 
is segítik.
A kiemelkedő munkát végző karitászmunkatársak te-
vékenységét Caritas Hungarica-díjjal ismerik el. A váci 
egyházmegye három díjazottjának egyikeként idén 
a gyáli karitász csoport vezetője is átvehette Marton 
Zsolt püspök atyától ezt a kitüntetést. Dojcsák Ágnes, 
aki mindig gondoskodó szeretettel fordul az elesettek 
felé, így látja csoportja munkáját: 
„Gyálon 2013 novemberében alakult meg a Karitász 
csoport az akkori plébánosunk, Hefler Gábor atya irá-
nyításával és 11 önkéntessel. Ekkor már egy éve a plé-
bánia tetőterében működő Mária családi napköziben 
dolgoztam – ami jelenleg családi bölcsődeként üze-
mel. Talán ennek is szerepe lehetett abban, hogy a 
csoport vezetésére engem kért meg Gábor atya. 
Az évek során több országos szintű eseményben vet-
tünk részt: a szerényebb körülmények között élők-
nek ételt, a gazdálkodó családoknak vetőmagot, a 
kisgyermekeseknek pelenkát, a rászorulóknak tűzifát 

Segítünk a rászorulókon
osztottunk, valamint kandallót adományoztunk egy 
családnak. 
Nagyböjtben, Húsvét és Karácsony előtt tartós élelmi-
szert gyűjtünk, és a felajánlott 50-80 csomagot még az 
ünnepek előtt eljuttatjuk a rászorulókhoz. Karácsony-
kor „Angyal Batyut” is készítünk a kisgyermekeknek: a 
lelkes készítők ismerik a kicsik életkorát és nevét, így 
személyesebbé tudjuk tenni az ajándékozást.
A vírushelyzet kialakulásáig évente több alkalommal 
osztottunk ruhát a plébánia kertjében, jelenleg azon-
ban erre nincs lehetőségünk. Sokan keresnek meg 
bennünket azzal  a kérdéssel, hozhatnak-e ruhát a plé-
bániára, de sajnos most nem tudjuk fogadni az adomá-
nyokat. Célzott adományozásra törekszünk, így a fel-
ajánlásokat a szükségleteknek megfelelően fogadjuk. 
Több alkalommal kaptunk tárgyi felajánlást (ágy, bú-
tor, hűtő, mosógép stb.), illetve a rászorulók is megke-
resnek minket ilyen irányú kéréseikkel – ilyenkor igyek-
szünk közvetíteni. 
Az eltelt hét évben sok családdal és egyedül élő em-
berrel kerültünk kapcsolatba. Vannak, akikkel folyama-
tosan tartjuk a kapcsolatot, és amiben éppen tudunk, 
segítünk. Fontos számunkra, hogy a nehéz helyzetbe 
került embereket megértő szeretettel, türelemmel, jó 
szóval fogadjuk, és a tőlünk telhető módon támogas-
suk. Adományokat jobbára a templomba járó és a plé-
bánián megforduló emberektől kapunk, de szeretettel 
fogadunk felajánlást minden segíteni vágyó embertől. 
Hálás vagyok plébános atya bizalmáért, amivel mun-
kámban támogat. Köszönöm a családomnak a biztos 
hátteret, hiszen az adományok megvásárlásától kezd-
ve, a felajánlott bútorok és tűzifa szállításáig minden-
ben számíthatok rájuk. Köszönet a segítőkész em-
berek adományaiért és munkájáért, amivel mindezt 
lehetővé teszik. Remélem, hogy a Jó Isten segítségé-
vel, az ő dicsőségére még sokáig szolgálhatjuk ember-
társainkat, hiszen „amit e legkisebb testvéreim közül 
eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)”
         

Dojcsák Ágnes, Kovács Viktória

Közérdekű

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint októberben 
8 haláleset és 24 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

10.02.:
- Kabelács Péter és Csegzi Bernadett (Kabelácsné Csegzi Bernadett)

10.03.:
- Chvala Károly István és Kovács Zsuzsanna Klára (Chvala Zsuzsanna Klára)
- Hernádi Henrik Gábor és Csaplovics Anita (Hernádiné Csaplovics Anita)
- Takács Attila István és Bihari Judit Ildikó (Takácsné Bihari Judit Ildikó)

10.09.:
- Takács Ádám és Zaroba Anita (Takács Anita)

10.10.:
- Puskás Ferencz és Horváth Mária (Puskás-Horváth Mária)

- Spányik István és Nagy Ildikó (Spányik Istvánné)
- Bukta József és Laza Noémi (Buktáné Laza Noémi)

- Bánkuti Zsolt és Molnár Timea (Bánkuti Timea)
- Szabó Zsolt és Magyari Dóra (Szabó-Magyari Dóra)

- Kiss Benjámin Dávid és Nagy Nikolett Aranka (Kiss-Nagy Nikolett Aranka)

10.17.:
- Petrók János Viktor és Kovács Nóra Andrea (Kovács János Viktor)

- Duhaj László és Varga Alexandra (Duhaj-Varga Alexandra)
- Irtzl Charles Károly és Kosztely Edina Tünde (Irtzl-Kosztely Edina Tünde)

- Györgyi József és Biró Anna
- Szilágyi Róbert Imre és Trivál Larina (Szilágyiné Trivál Larina)

10.24.:
- Töreki Tibor és Kis Gabriella (Törekiné Kis Gabriella)
- Mata Emil és Baksa Szabina (Matáné Baksa Szabina)
- Papp Richárd és Friss Orsolya (Pappné Friss Orsolya)

- Jakab Richárd és Somodi Alexandra

Anyakönyvi hírek
Anyakönyv KözbiztonságKözérdekű
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A kiegészítés minden nyugdíjast és nyugdíjszerű 
járulékban részesülőt érint, az emelést egy összeg-
ben kapják meg.

A koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben is 
fontos, hogy vigyázzunk a családokra és az idő-
sekre. Mindent elkövetünk azért, hogy anyagilag is 

megbecsüljük azt a munkát, amelyet az idősek el-
végeztek az elmúlt évtizedekben.

Ezért 2021-től megkezdődik a 13. havi nyugdíj visz-
szaépítése is, melynek köszönhetően, első lépés-
ként, egynegyed havi nyugdíjjal magasabb összeg 
érkezik a jogosultakhoz.

kormany.hu

A novemberi nyugdíj már  
emelt összegű

A november havi nyugdíjjal egyidőben, -januárig visszamenőlegesen- 
1,2 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az arra jogosultak.
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Örömmel vettük a kezdeményezést, hogy a gyá-
li óvodások és iskolások az állatok segítése cél-
jából gyűjtést szerveztek. Nem az első alkalom, 
hogy a gyáli közintézmények adománnyal lepik 
meg egyesületünket. Október 4-én, az állatok vi-
lágnapján a Gyáli Liliom Óvoda és az ÉSZC Eöt-
vös József Technikum úgy gondolták, hogy az ál-
latok védelmét, a felelős állattartást nem lehet 
túl korán elkezdeni és élelmet gyűjtöttek véden-
ceink részére. 

A Liliom óvoda minden gyermeke hozott vala-
mi apróságot, és boldogan készítettek csoportos 
fotót az összegyűjtött adománnyal. Az ötlet az 
óvoda vezetőségétől származott és örömünkre 
minden szülő részt vett ebben a kis ajándékozás-
ban. A jövőben, amikor ez már újra lehetséges 
mindenképp szeretnénk óvodákban és iskolák-
ban újra személyesen is jelen lenni, hogy a fia-
talokat felkészítsük a helyes állattartásra, a ve-
szélyekre és arra, hogy mit is jelent háziállatot 
tartani. 

Hasonló módon keresett fel telefonon az ÉSZC 
Eötvös József Technikum vezetősége, hogy szíve-
sen helyeznek ki adománydobozt az iskola por-
tájánál molinónkkal és késztetik a fiatalokat arra, 
hogy tegyenek valami apróságot a dobozba. Mi-
vel ebben az iskolában már nagyobb gyermekek 
járnak, a jövőben szeretnének egy komolyabb tá-
jékoztató jellegű órát is tartani a fiataloknak az ál-
lattartásról, a problémákról, a megelőzésről és a 
helyes fellépésről veszély, vagy nem megfelelő ál-
lattartás esetében. 

Az adományok nagy részét, amit az óvodások és 
iskolások gyűjtöttek védenceinknek Gyálon élő rá-
szoruló idősek és családok kapják meg valamint 
már gondozásunkban lévő védenceink. A jutalom-
falatokat kutyáink sétáltatáskor és a kutyaiskolá-
ban falatozzák. 

Ezúton is köszönjük, a Gyáli Liliom Óvodának és 
az ÉSZC Eötvös József Technikumnak a lehetősé-
get és az összegyűjtött adományokat! 

 
Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 06-
29/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).

Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelenté-
se: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfő-
től – Péntekig 7.30- 15.30).

Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örök-
befogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon: 
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetes-
gyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).

Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó 
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesü-
let Gyál, telefon: 06-70/205-6552. H-P: 16:30-19:00 
óráig, hétvégén 8:30-20:00 óráig. 

Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület

Közérdekű Állatvédelem HirdetésAnyakönyvKözérdekű

Fül-Orr-Gégészeti 
Magánrendelés

XVIII. kerület, Üllői út 579.

Rendelés: minden kedden 18.00-20.00
Időpont egyeztetés: 06-30/651-2797

www.gegeszet.eu

Adománygyűjtések az 
állatok világnapja

alkalmából

Gyál Város Önkormányzata idén is meghirdeti a 
Gyáli Faültetési Programot, melynek keretében 
térítésmentesen lehet kőrisfa-csemetét igényel-
ni. A városvezetésnek kiemelten fontos a folya-
matosan növekvő zöldfelületek arányának gya-
rapítása, amely várható pozitív hatása kedvező 
lehet Gyál lakossága számára az életminőség ja-
vulásával és a környezeti megújulással.  Az ön-
kormányzat várja mindazon magánszemélyek 
jelentkezését, akik tenni kívánnak városunk kör-
nyezetéért, ezzel pedig a jövő nemzedékéért! A 
programnak köszönhetően ingatlanonként 1 db 
facsemetét igényelhetnek azok az ingatlantulaj-
donosok, akik vállalják a fa lelkiismeretes gondo-
zását. A facsemetéket közterületen, az ingatlan 
előtti utcafronton lehet elültetni. A faültetés-
re jelentkezőknek nincs más teendőjük, mint ki-
tölteni egy kérelmet, melyet elektronikus úton a 
faultetes@gyal.hu e-mail címre kell visszakülde-
ni, vagy személyesen a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal Portaszolgálatán leadni. A Gyáli Mi Újság ok-
tóberi számában is megtalálható volt a kérelem, 
így kényelmesen otthon is kitölthető. A kőrisfák 
ültetését minden esetben – előzetes helyszíni el-
bírálást követően – a Gyál Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Kft. szakemberei végzik.

Igénylési határidő: 2020. december 31.

Folytatódik a 
Gyáli Faültetési 
Program – 
ezúttal kőrisfát 
igényelhet ingyen 
a lakosság
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2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• komplett szemüveg
 már 9 900 Ft-tól

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

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

*Raktári tartományon belül 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Víz, gáz, kőműves, burkoló, ács, villanyszerelő, par-
kettás munkát vállalunk. Tel.: 06-20/324-6186.

Apróhirdetés
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

MOSSUNK KEZET!
VISELJÜK A MASZKOT!

TARTSUK BE A SZABÁLYOKAT!

EGYÜTT ÚJRA SIKERÜL!


