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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
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. 

ÉletProgramKözérdekűKözérdekű Fejlesztés FejlesztésKözéletTestület Sport SportÁllatvédelem Közbiztonság GyerekszobaKözbiztonság Anyakönyv

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

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

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

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

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Júni. 21 - Júni. 27-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Júni. 28 - Júli. 4-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Júli. 5 - Júli. 11-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Júli. 12 - Júli. 18-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Júli. 19 - Júli. 25-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 

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

Közélet Vallás

3www.gyal.hu

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

gármesteri Hivatal zárva tart:

     2021. július 1. Közszolgálati Tisztviselők Napja,  munkaszüneti nap
    

2021. július 19. napjától – 2021. július 30. nyári igazgatási szünet  
(10 munkanap).

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Nyári igazgatási szünet
a Polgármesteri 

Hivatalban

Mint egykori kolléga a legendás Rákóczi iskolában, szak-
társ (testnevelő), majd a nyugdíjas pedagógus klub tag-
ja, néhány közös emlékünkről akartam szólni, de aztán rá-
jöttem, hogy utolsó búcsúszavaim semmit nem érnek, 
ha Gyuri sokszínű, tartalmas élete néhány egyéb oldalá-
ról nem szólunk. És akkor rádöbbentem, hogy a többéves 
munkakapcsolat és sokéves ismeretség ellenére – nem is-
merem eléggé ahhoz, hogy a búcsúzó közösség előtt mél-
tán szólhassak.  
Szerencsére egy volt tanítvány-kolléga kisegített néhány 
újságcikkel, illetve segített a református egyház riportjá-
ban elhangzó, a tanár úrral készült  beszélgetés az „ÉLŐ 
KÖVEK” sorozatban.
1964-ben kezdtem tanítani a Rákóczi iskolában. Gyuri akkor 
már ott tanított. Nem tudtam, hogy a Testnevelési Főiskolán 
az utolsó évet csak később fejezhette be. A tehetséges gát-
futó sportember 20 éves múlt akkor, amikor az 56-os sza-
badságharc alatt diáktársai megbízták az ellenálló csoport 
vezetésével, ezért nemcsak a TF-ről, hanem az ország vala-
mennyi főiskolájáról kizárták. Ezt rövid internálás és elzárás 
követte Kistarcsán és Tökölön. Diplomáját csak 1961-ben 
kapta meg. Néhány év kiesett az életéből. Rehabilitásakor  
az igazságtalanul elmarasztaltak nevében Gyuri ezt mondta:  

„A mai nap bizonyítja, hogy érdemes volt kiállni nézetein-
kért, vállalni tetteinket. Mi nem követeltünk mást, mint hoz-
záértő iskolavezetést, nagyobb diákönkormányzatot. Üze-
nem a fiataloknak, hogy sohase feledkezzenek el a múltról.”
Ezt az üzenetet ő maga is egész életében magáénak val-
lotta, elveihez hű maradt. Mint testnevelő tanár, sok sport-
ággal ismertette meg tanítványait, szakköröket szervezett, 
ahol mi, kezdő nevelők is gyakorolhattunk vívni, pingpon-
gozni. Focizott, kézilabdázott, atletizált, kosarazott, teni-
szezett, erdei- és sítúrákon vett részt a gyerekekkel, ke-
rékpározott. Egyszer 70 kerékpárt kölcsönzött a kerékpár 
túrán résztvevők számára.
Újraalakítottuk a felnőtt kézilabda csapatot, megyei verse-
nyeken vettünk részt. Egy életre szóló élményemet hadd 
említsem: Taksony mellett volt a felnőtt megyei kézilabda-
döntő, komppal kellett átkelni a Dunán a csapatokkal. A lá-
nyokkal már felszálltunk, a komp elindult, mire a fiúk is futva 
odaértek. Gyuri bácsi kiadta a vezényszót, távolugrás! – és 
nekifutásból repült a csapat a távolodó kompra. A verse-
nyen is jól szerepeltek ez után a merész bemelegítés után. 
Az Ady iskola indításakor az új tantestületbe került, ahol 
kiemelkedő versenyeredményeket ért el tanítványaival. 
Pályája 3. iskolája egy budapesti fogyatékosokat oktató 
szakközépiskola volt, ahova végzettségének, szakképesí-
tésének ismeretében kapott meghívást.
Sportemberként élt nyugdíjasként is. 60 évesen orszá-
gos teniszbajnokságot nyert. A nyugdíjas pedagógus klub 
programjaiban vállalta a természetjárás, kirándulás, kerék-
pározás szervezését, de versmondással, nőnapi köszön-
téssel is hozzájárult az egyesületi élet színezéséhez. A nő-
napi köszöntésekkel még a Rákóczi iskolában kényeztetett 
el bennünket a virágokhoz tartozó sármos egyéniségével.
Igazi közösségi emberként élt köztünk. Ha kellett, kolléga-
ként, ha kellett, sportvezetőként, ha kellett, tanácstagként, 
ha kellett, magánemberként segített füvet nyírni, alapot ásni, 
kollégát főiskolára felkészíteni, amit soha nem tudtunk vi-
szonozni. Szívvel-lélekben ott volt a munkában, ahol kellett. 
Részt vett a református gyülekezet munkájában, ez meg-
nyugvást jelentett számára. Főleg akkor, amikor elveszítet-
te élete igazi társát, Emőkét, akit 2 éves kora óta ismert. Egy 
bánatát említette, hogy a sok munka miatt keveset tudott 
együtt lenni a családjával. De nem tudott ellentmondani a 
tanítványoknak, a sportolóknak, segítségkérőknek. 
Istenhite segítette át a nehézségeken. Az élet jó oldalát 
látta meg, és úgy érezte, Isten őt a tenyerén tartja. Még a 
fogdában, internáláson töltött időről is azt mondta, hogy 
„Nem mondhatnám életem egyetlen napjáról sem, hogy 
elkeserítően rossz nap lett volna. Még a kellemetlenségek-
ben is a szépet láttam. Tudomásul vettem, hogy békessé-
gem van a Jóistennel. Jó itt lenni az emberek között, mert 
érzem, hogy szeretnek, én is szeretem őket. Elégedett va-
gyok az életemmel.” 
Egy szépen, tartalmasan leélt élet után megnyugodva, 
viszonylag rövid szenvedés után távozott közülünk egy 
rendkívüli, karizmatikus egyéniség.
Gyurikám, Gyuri bácsi, nyugodj békében. Mi sosem fe-
lejtünk, és emlékeidet felidézve örökké velünk maradsz.  
De hiányod fájdalmas.

Kovácsné Aranka

Poppé György
1935-2021

Búcsúzunk  
Gyuri bácsitól
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MillCsillező néven avatott ifjúsági részleget Gyál 
Város Önkormányzata június 3-án a gyáli Millen-
niumi Parkban. A színes kültéri bútorokat azzal 
a céllal helyezte ki az önkormányzat, hogy egy 
újabb közösségi teret hozzon létre a helyi fiatalok-
nak, ahol személyes találkozókra, kikapcsolódás-
ra ugyan úgy lehetőség nyílik, mint akár szabadté-
ri munkavégzésre.

A projekt egy újabb ékes példája annak, hogy a 
helyi vállalkozások és az önkormányzat összefogá-
sával csodás dolgok születhetnek. A 6,5 millió fo-
rintból megvalósult fejlesztést. Ugyanis közérdekű 
kötelezettségvállalás keretében támogatta három 
gyáli cég, a HIDI-TOP KFT, a JAS-FBG KFT, vala-
mint a KINAMÉ KFT összesen 1,3 millió forinttal já-
rult hozzá a kivitelezés költségeihez.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő, aki köszönetét fe-
jezte ki a városvezetésnek azért, hogy a Millenni-
umi park impozáns közösségi térré alakult az évek 
során, és a város egyéb közterületéhez és közintéz-
ményeihez hasonlóan képes volt megújulni.

Pápai Mihály polgármester beszédében kiemelte, 
hogy az önkormányzatnak mindig kiemelten fon-
tos volt az ifjúság, és elsősorban nekik szerettek 
volna kedvezni a park új részlegével, de természe-
tesen az idősebbek is megpihenhetnek majd itt, hi-
szen ők is rendszeresen tartanak összejöveteleket 
a Millenniumi Parkban. Arra kérte a fiatalokat, hogy 
fogadják szeretettel a most átadott MillCsillezőt és 
őrizzék meg annak állapotát, hogy minél tovább él-
vezhessék a színvonalas közösségi teret.

A polgármester beszéde után köszönetképpen el-
ismerő emléklapokat adott át a projektet támoga-
tó cégek képviselőinek, majd dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselővel átvágták a szalagot, ezzel 
hivatalosan is átadva a park új részlegét.

Az ünnepséget színvonalas műsorukkal a Gyáli 
Tűzmadarak Mazsorett Csoport színesítette.

A bútorokat Ulmann István tervei alapján a SCA 
HUNGÁRIA KFT. és Galicza András készítették, te-
lepítésüket a Gyál Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Nonprofit Kft. vállalta.

A MillCsillező a gyáli fiatalok új 
közösségi tere

Közérdekű Fejlesztés Testület Sport Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűFejlesztésKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba Anyakönyv



www.gyal.hu 7gyáli mi újság6 7

A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordu-
lójára emlékeztünk Gyálon. A Nemzeti Összetar-
tozás Napján, június 4-én 18 órakor a városköz-
pontban található emlékműnél tartott ünnepségen 
részt vett Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, 
aki beszédében elmondta:

„Van abban valami csoda, hogy egy ilyen komoly, 
egy országot megrengető történet után a magyar 
Parlament nem valami sötét múltba révedező tör-
ténetet lát Trianonban, hanem egy összetartó erőt 
és sokaknak a meglepetésére, és méginkább a ha-
ragjára, kivívtuk azt, hogy a nemzeti összetartozás 
napjává tettük június 4-ét” – kezdte beszédét dr. 
Szűcs Lajos, majd beszéde végén emlékeztetett 
minket arra, hogy: 

„Trianon nem csak a magyarság tragédiája. Tria-
non Európa nagyhatalmainak szégyenteljes kudar-
ca. Egy olyan kudarc, amelyet soha nem fognak be-
ismerni éppen azért, mert soha ilyen kárt még nem 
hozott az önzés, a bizalmatlanság egy egész konti-
nensnek. És éppen ezért ne várjunk a beismerésre, 
nem tették meg akkor és nem fogják ma sem meg-
tenni. Nekünk kell emlékezni és emlékeztetni min-
denkit határon innen és túl, ami megtörtént az nem 
volt szükségszerű, mert nem a történelem okozta a 
bajt, hanem azok az emberek, akik jogot formáltak 
az önkényre, és akik a hatalmi politika nyers erejével 
a szakadékba taszították Európát ahelyett, hogy fel-
emelték volna. Nekünk kell emlékeztetni mindenkit a 
személyes felelősségre és nekünk kell elmondani azt 
is, hogy ez a felelősség ma sincs másképpen. Ezek 
az emberek ma is itt vannak közöttünk és ma is ké-

szek elkövetni ugyanazokat a hibákat, ugyan azokat 
a bűnöket. Ezért vagyunk ma itt és ezért kell emlé-
keznünk Trianonra. Hogy emlékeztessünk a tragédi-
ára, a kudarcokra és a felelősségre. Mert ha Európa 
képes szembenézni a múltban elkövetett hibákkal, 
akkor Magyarország valóban független, Európa pe-
dig szabad és egységes lehet.”

A megemlékezésen Kurkó József színművész, a 
Gyáli Arany Gyermeknéptánc Együttes, valamint a 
Szép Szivárvány Együttes műsorát láthattuk.

A városi megemlékezésen részt vett Pápai Mihály 
polgármester, Nagy József Elek alpolgármester, 
Lendvay-Kiss Anita, a Kulturális és Oktatási Bizott-
ság elnöke, Kiss Judit, a Gyáli Járási Hivatal veze-
tője, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, 
Gyál díszpolgára, Kovalik Józsefné Gyál díszpolgá-
ra, önkormányzati képviselők, intézmények-, civil 
szervezetek vezetői.

Az ünnepség koszorúzással zárult.

A továbbiakban az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban folytatódott a megemlékezés, 
ahol a rendező, producer Kindl Gábor jelenlétében 
levetítették a „Maroknyi székely – otthon az ötö-
dik hazában” című dokumentumfilmet. A film a bu-
kovinai magyarok évezredes megmaradásáról szól. 

A film után 20 óra 21 perckor a Gyáli Erdélyi Szé-
kely Kör fáklyás megemlékezést tartott a közössé-
gi háznál. Az Összetartozás Lángjának fellobban-
tásához idén is többen mécsesekkel csatlakoztak.

Közérdekű Fejlesztés Testület Sport Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűFejlesztésKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba Anyakönyv

Trianonra emlékeztünk
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2021. május 22. napján Magyarországon elérte az 5 milli-
ót azon állampolgárok száma, akik már megkapták leg-
alább az első Covid-19 elleni védőoltást, így 2021. május 
23. napjától az alábbi intézkedések léptek életbe:
• a kijárási tilalom megszűnt;
• az üzletek, vendéglátó üzletek és más helyszínek a 

járványhelyzetre tekintettel elrendelt kötelező zárási 
időpontja megszűnt;

• eltörlésre került a kötelező közterületi maszkviselési 
kötelezettség;

• minden olyan helyen, ahol a védettek és a nem védet-
tek zárt térben találkozhatnak (pl. bevásárlóközpont, 
boltok, üzletek, tömegközlekedési eszköz) továbbra 
is kötelező a maszk viselése;

• szabad a sport a közterületeken, legyen szó akár 
egyéni, akár pedig csapatsportról;

• magán- és családi rendezvény legfeljebb 50 fő rész-
vételével korlátozás nélkül tartható, lakodalom pedig 
akár legfeljebb 200 fő részvételével korlátozás nélkül 
tartható;

• szállodában vagy étteremben tartott magán- és csa-
ládi rendezvény esetén a szálloda, vendéglátó üzlet 
üzemeltetője köteles gondoskodni a magánrendez-
vényen részt vevők elkülönítéséről;

• egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkezőknek tartható;

• egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő rész-
vételével korlátozás nélkül tartható (gyűlés is), 500 fő 
felett azonban csak koronavírus ellen védett szemé-
lyek vehetnek részt a szabadtéri rendezvényen;

Túl az 5 millió beoltott polgáron 
így változnak a szabályok

• a zenés-táncos rendezvény csak védettségi igazol-
vánnyal látogatható;

• spontán gyűlés tartása 2021. június 14. napjáig tilos.

2021. május 31. napjától újra a megszokott ügyfélfogadá-
si rendben fogadjuk ügyfeleinket a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban. Személyes ügyintézés esetén legyenek szí-
vesek figyelembe venni, hogy a járvány ugyan mérsék-
lődött, de még nem szűnt meg, ezért kérjük az alábbi 
óvintézkedések betartását:
• a Hivatal bejáratában kézfertőtlenítőket helyeztünk 

el, mely használata a belépést követően kötelező,
• ugyancsak kötelező a Hivatal Portáján elhelyezett 

testhőmérséklet-mérők segítségével a testhőmérsék-
let mérése is, az ügyintézés csak abban az esetben 
kezdhető meg, ha a testhőmérséklet a 37,5 °C nem 
haladja meg,

• a Hivatalban ügyfélfogadási időben az orrot és a szá-
jat folyamatosan eltakaró maszk viselése mind az 
ügyfelek, mind pedig az ügyintézők részére kötelező,

• a Hivatal folyosóin ügyfelek nem tartózkodhatnak, ők 
kötelesek a Hivatal előterében várakozni. A sorszám-
mal rendelkező ügyfeleket az ügyintéző az előtérből 
szólítja ügyintézésre. A várakozás során az ügyfelek 
kötelesek betartani a 1,5 m védőtávolságot.

Személyes ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő                          12:30-15:30
Szerda                        12:30-17:45
Csütörtök                   8:00-12:00

Személyes ügyintézés megkezdése előtt tájékoztatást 
kérhetnek ügyintézőinktől telefonon, vagy e-mail-
ben. Az ügyintézők elérhetősége megtalálható Gyál 
Város hivatalos honlapján (www.gyal.hu) a Hivatal/Hi-
vatal felépítése menüpont alatt az egyes irodákat kivá-
lasztva. Anyakönyvi ügyekben – tekintettel az ügyek 
eltérő bonyolultságára és időigényére – kérjük, hogy 
minden esetben egyeztessenek előre anyakönyvveze-
tőinkkel az anyakonyv@gyal.hu e-mail címen, vagy a 
29/540-968-as telefonszámon, ezzel elkerülve a túl 
hosszú várakozási időt, illetve a nem megfelelően be-
nyújtott dokumentumok miatti sikertelen ügyintézést.

Egyúttal kérjük kedves ügyfeleinket, hogy a szemé-
lyes ügyintézés lehetősége mellett az elmúlt időszak-
ban megszokott és jól működő elektronikus ügyinté-
zést részesítsék előnyben továbbra is. Önkormányzati 
Portálunkon (www.ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / Por-
tál) jelenleg 61 db űrlap érhető el. Ügyfélkapus regiszt-
ráció és Ügyfélkapus azonosítást követően jelenleg há-
rom szolgáltatás (ügyindítás, ügykövetés, adóegyenleg 
lekérdezés) érhető el a Portálon. (Regisztráció hiányá-
ban az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír ala-
pon nyújtható be.)

Amennyiben olyan ügyet kíván intézni, melyhez kapcso-
lódó űrlapot a Portálon nem talál, lehetőség van ügyét 
E-Papír szolgáltatás (www.epapir.gov.hu/) keretében 
intézni. Ebben az esetben további nyomtatványok ta-
lálhatók Gyál Város hivatalos honlapján, melyek elér-
hetősége: www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-
dokumentumok/ Újdonságként tapasztalhatják, hogy 
a letölthető dokumentumok nagy többsége már tölt-
hető, szerkeszthető, így nincs szükség azok kinyom-
tatására, majd kitöltést követően azok szkennelésére, 
fényképezésére. Kitöltést, és mentést követően ezek az 
űrlapok azonnal küldhetők. Az E-Papír felület segítségé-
vel beküldendő ügykezdeményezés is Ügyfélkapus beje-
lentkezést kíván.

Úgy tűnik, hogy a járvány terjedését sikerült megszelí-
díteni, de továbbra is kérem Önöket, hogy felelősség-
teljesen viselkedjenek, és különösen a rendezvények 
látogatására, és szervezésére vonatkozó szabályokat 
igyekezzenek betartani.

Kérem, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a 
védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a 
járványból egyedül az oltás jelenti a kivezető utat. Az ol-
tás felvétele két szempontból fontos, egyrészt megvédi 
az egyént a kórházi kezeléstől, és a Covid-19 súlyos szö-
vődményeitől, másrészt a tömeges oltakozás az egész 
társadalom védelmét szolgálja.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők interneten is 
tudnak időpontot foglalni oltásra. Az online Időpontfog-
laló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu

Pápai Mihály
polgármester

Júliustól 
újra csak a 
szabványos 

zöldhulladékos 
zsákokat 

szállítják el!
Megtörtént a zöldhulladékos zsákok kiosztá-
sa, azonban akik a három meghirdetett időpont 
egyikén sem tudták átvenni a zsákokat, az FCC 
személyes ügyfélszolgálatán átvehetik:

• Hétfőnként 8-20 óráig, helyszín: FCC Magyar-
ország Kft. székhelye (Gyál, Kőrösi út 53.)

• Keddenként 9-11 óráig, helyszín: Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Gyál, 
Kőrösi út 118-120.) 

Az FCC Magyarország Kft. igazgatói döntése 
alapján a zsákok eljuttatásának idején még bár-
mely zsákban kitehetik a zöldhulladékot, 2021. 
június 30-ig el fogják szállítani ezekből is a zöld-
hulladékot a 10 zsáknyi mennyiségi korlát erejé-
ig. 2021. július 1-től azonban újra csak a szabvá-
nyos, emblémás zsákok használhatók majd!

9
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Egy osztály kiemelkedő eredményei 
az Eötvös József Technikumban

Iskolánk, az Eötvös József Technikum nagyon szép ered-
ményekkel és helyezésekkel büszkélkedhet a tavasszal 
megrendezett különféle online versenyekben. A kima-
gasló eredmények nagy része iskolánk 10.a osztályához 
és az ott tanuló diákokhoz kapcsolható. 

Az első jelentős sikerünk az ELTE szervezésében meg-
rendezésre kerülő szónokversenyünk volt. Immár hagyo-
mánnyá vált dr. Laczkó Mária tanárnőnek köszönhetően, 
hogy minden évben részt veszünk ezen a megmérette-
tésen. Már a tavalyi versenyt is online formában rendezte 
az egyetem, s ez a szervezési forma történt ebben az év-
ben is. A verseny három fordulós. Az iskolai fordulóban  
szinte csak a 10. a osztályosok vettek részt. Ekkor a diá-
koknak egy Gábor Dénes-idézetre („A jövőt megjósolni 
nem lehet, de feltalálni igen.”) kellett 3 perces érvelő be-
szédet készíteniük. Az idézetet helyben kapták meg a ta-
nulók és 30 perc felkészülés után mondhatták el beszé-
deiket. A versenyt Boldvavölgyi Richárd nyerte, Horkics 
Zsuzsanna 2. helyezést, 3. Jurasits Anna pedig harmadik 
helyezést ért el. Eredményeik alapján a megyei forduló-
ba Boldvavölgyi Richárd és Jurasits Anna került.

Az Eötvös - szónokverseny megyei fordulóját is on-
line módon szervezte meg az ELTE. Ezúttal a diákok-
nak Krasznahorkai László, Kossuth-díjas magyar író mon-
dására („Nem vagyok babonás, csak utálom, ha fekete 
macskák futnak el előttem.”) kellett az iskolai fordulóhoz 
hasonló módon elkészíteniük a beszédet. Számunkra em-

lékezetes marad ez a verseny Jurasits Anna bravúros be-
szédének köszönhetően, ami dobogós eredményt jelen-
tett. Méltán lehetünk tehát büszkék, hiszen Jurasits Anna 
a szónokverseny megyei fordulóján 3. helyezést ért el, és 
ezzel megszerezte a jogot, hogy az ELTE szervezésében 
megtartott szónokverseny országos döntőjén is képvisel-
hesse iskolánkat. S bár az országos versenyen nem sike-
rült nyernie, de nagyon jó eredményt ért el. 

Jurasits Anna szép sikerének, valamint a másik diák, 
Boldvavölgyi Richárd megyei versenyen nyújtott ered-
ményének, továbbá a tavalyi megyei versenyen részt 
vett diák, Tordai László teljesítményének köszönhetően 
iskolánk először kapta meg az ELTE elismerő oklevelét 
a diákok szónokversenyeken nyújtott teljesítményéért. 
Szívből gratulálunk a versenyzőknek, és Jurasits Anna 
kiemelkedő sikerének. Úgy gondoljuk, elismerés és kö-
szönet illeti mindezért dr. Laczkó Mária tanárnőt, a ver-
senyen részt vevő diákok osztályfőnökét és magyarta-
nárát a diákok eredményes felkészítő munkájáért.

A tavaszi időszakban egy másik jelentős sikert is elköny-
velhettünk. A Kazinczy- szépkiejtési verseny Pest me-
gyei fordulóján, amit Vác rendezett szintén online for-
mában, iskolánkat Boldvavölgyi Richárd képviselte, aki 
1. helyezett lett. Ezzel a verseny Győrben 55. alkalommal 
megrendezett országos fordulójában szintén volt ver-
senyző diák iskolánkból, ahol Ricsi sikeresen megállta a 
helyét. Gratulálunk és méltán vagyunk büszkék eredmé-
nyére, és felkészítő tanárának, dr. Laczkó Mária tanárnő-
nek eredményes munkájára.

A váci Madách Imre Gimnázium ebben az évben az on-
line térben rendezte a már hagyományosnak számító 
Madách-szónokversenyt, ahol Pest megye középiskolái-
ból, elsősorban gimnáziumokból vesznek részt a diákok. 
Ez a verseny is kedves számukra, mert iskolánkat szin-
tén Jurasits Anna és Boldvavölgyi Richárd  képviselte, 
és a nagyon erős mezőnyben az 5. és 6. helyet szerezték 
meg. Felkészítésüket az online térben szintén dr. Laczkó 
Mária tanárnő végezte. Erre az eredményre is méltán va-
gyunk büszkék és gratulálunk a diákoknak és a felkészí-
tést végző tanárnőnek is. 

A Pest megye szervezésében megrendezett matematika 
verseny iskolai fordulójából Godó Gábor jutott tovább, 
aki a  megyei  fordulóban a szakgimnáziumi tanulók ka-
tegóriájában  negyedik helyezést ért el. Rá is büszkék 
vagyunk és köszönet érte felkészítő tanárának, Gyepesy
Imola tanárnőnek.

Az Eötvös József Technikumban első alkalommal szer-
veztek dr. Fülöpné Böszörményi Alíz tanárnő vezetésé-
vel a diákoknak meseíró versenyt két kategóriában, s ez 
is az online térben zajlott. Osztályunkból Vaszi Krisztina  
az illusztrált mese kategóriában az első helyet szerez-
te meg, míg a másik mese kategóriában Bányai Zoltán 
a második helyezett lett. Gratulálunk a meseíró verseny 
sikeres tanulóinak is, akik osztályunk és így iskolánk ki-
emelkedő teljesítményéhez méltó módon járultak hozzá. 

Az online térben iskolai szintű számítógépes szöveg-
szerkesztő versenyt is rendeztek Polmüller Edit tanárnő 
irányításával, amiben a végzős Molnár Gábor végzett az 
első helyen. Osztályunkból 3 diák is sikeresen szerepelt 
ezen a megmérettetésen, hiszen Tordai László a 2., Godó 
Gábor a 3., Csató Gergő pedig a 4. helyet szerezte meg. 
Nekik is gratulálunk a szép eredményhez, amivel szintén 
hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez. 

Szeretnénk megemlíteni az Eötvös-napot is. Az idei Eöt-
vös-nap is az online térbe kényszerült, Feketéné Sala-
mon Adrien tanárnő azonban számtalan feladattal tette 
érdekessé és színvonalassá a feladatokat, aminek meg-
oldása az osztályokra várt egy iskolán belüli verseny ke-
retében. Osztályunk itt is remekelt, nemcsak az 1. helyet 
szereztük meg, de három részfeladatban is a legjobbak-
nak bizonyultunk.

Az Eötvös József Technikum tehát kiemelkedő sikereket 
könyvelhet el a 2020/21-es tanév tavaszi időszakában. A 
sikersorozat legfontosabb  szereplői a 10.a osztály diákjai.

Egy osztály az Eötvösben, akik teszik a dolgukat. Egy 
osztály az Eötvösben, akik tehetségesek, s tehetségük 
felismerésében és kibontakoztatásában mögöttük állnak 
tanáraik, de legfőképpen osztályfőnökük. Egy osztály az 
Eötvösben, akik olyan mai fiatalok, akikre méltán büsz-
ke iskolájuk.   

Barakovics Zsolt
10. a osztályos tanuló

Az Eötvös József 
Technikum 

tehetséggondozó tanára

A MOL Alapítvány minden évben díjazza azokat a 
tehetségsegítő tanárokat, zenetanárokat,
művészeti tanárokat, edzőket, akik a tehetségek 
felkarolásában, tehetségeik kibontakoztatásában 
jelentős eredményeket érnek el.

Az idei évben 435 jelölés érkezett az Alapítványhoz 
tehetségtámogató szakemberek munkájának elis-
merésére. Az Alapítvány kuratóriuma e jelöltekből 
választja ki a díjazottakat, a 20 jelentősebb ered-
ményt felmutató jelöltet, majd közülük 10 díjazot-
tat. A tavalyi év óta a MOL Alapítvány elismerő ok-
levéllel jutalmazza azokat a kiválasztottakat, akik 
végül nem kerülnek a díjazottak közé, de a teljesít-
ményük, segítségük elismerésre méltó.

Méltán lehetünk büszkék, ugyanis az iskolánk ma-
gyar nyelv- és irodalom tantárgyat tanító tanára, a 
mi szeretett osztályfőnökünk, dr. Laczkó Mária ta-
nárnő ebben az évben bekerült a 20 jelölt közé, s 
így a MOL Alapítvány kuratóriuma elismerő oklevél-
lel jutalmazta kiemelkedő tehetséggondozó mun-
káját, amit nagyon szépen köszönünk neki és gratu-
lálunk az elismeréshez.

Vaszi Krisztina
10. a osztályos tanuló

Eötvös József Technikum
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GYÁLI 
KÖZÉPISKOLA 

PROGRAM
A Gyáli Középiskola Program két részre oszlik. Az egyik ke-
retében a képviselő-testület a Gyálon működő intézmény-
ben 8. évfolyamon tanuló diákokat legfeljebb 5.000 forint ér-
tékű csomaggal támogatja, melyet a ballagás előtt kapnak 
meg a diákok.  A támogatás alanyi jogon jár a 8. évfolyam 2. 
félévében. 

A program másik része, amelynek keretében a képviselő-testület a középisko-
lai tanulmányait első alkalommal a gyáli középiskolában megkezdő, 16. élet-
évét be nem töltött diákot legfeljebb 5.000 forint értékű csomaggal támogat. 
A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban 
álló tanulók részére alanyi jogon jár. A csomag tartalmaz egy 16 gigabite-os 
pendrive-ot, egy kerékpár lámpa szettet, egy kulacsot, a városi címeres kitű-
zőt, illetve egy táskát.

A Gyáli Középisko-
la Programra indulása 
óta közel 2 millió forin-
tot fordított Gyál Város 
Önkormányzata.

A
E L E M E I

P R O G R A M

•Gyáli Babaköszöntő Program
 
 

•Gyáli Életfa Program

•Gyáli Óvodakezdési Program
 
 
•Gyáli Iskolakezdési Program
 
 

•Gyáli Középiskola Program
 
 
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
 
 
•Gyáli Egyetemista Program
 
 
•Gyáli Szociális Tanulmányi 
  Ösztöndíj Program
 
 
•Gyáli Házasulandók Program
 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program

Elfogadták a 2020. évi zárszámadási 
rendeletet
Törvényi kötelezettségnek eleget téve, 4 994 649 
ezer Ft bevétellel és 4 147 927 ezer Ft kiadással fo-
gadta el az Önkormányzat a 2020. évi gazdálko-
dásról szóló önkormányzati rendeletet. Gyál Város 
Önkormányzata úgy döntött, hogy az intézmé-
nyeknél keletkezett maradvány összeget nem von-
ja el, az intézménynél hagyja a kialakult járvány-
ügyi helyzet finanszírozására.

Új sportrendeletet alkottak

2014. június 1. napjától hatályos a sportról szóló 
9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet, melynek 
megalkotása óta eltelt közel hét évben a jogszabá-
lyi változásokon túl számos pozitív változás történt 
a helyi sportéletben, a sportéletet meghatározó 
körülményekben. A kedvező (sport)infrastrukturá-
lis változások, és a jogszabályi környezet módosu-
lása indokolttá tette a régi sportrendelet hatályon 
kívül helyezését, és új rendelet megalkotását.

Elfogadták 2020. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelést
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdés 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátás-
ról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést 
készít. Az értékelés többek között tartalmazza az 
önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természet-
beni ellátások biztosítását; az önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sok bemutatását; továbbá a jövőre vonatkozó ja-
vaslatok, célok meghatározását.

Döntött az Önkormányzat a 2021/22-es 
nevelési évben induló óvodai csoportok 
számának, valamint azok létszámának 
meghatározásáról.

Elfogadták a jegyző beszámolóját a 
2020. évi belső ellenőrzés vizsgálatainak 
tapasztalatairól.

Az 1 sz. házi gyermekorvosi praxis mű-
ködtetésére vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés módosításra került.

Dr. Fábri Orsolya a praxisközösségekről szóló 
53/2021 (II.9.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. § (2) bek.-ben szabályozott kollegiális praxiskö-
zösséghez csatlakozott. A Kr. 3. § (1) bek. c) pontja 
alapján a kollegiális praxisközösségben való rész-
vétel feltétele a heti 20 óra rendelési időn belül leg-
alább 4 óra prevenciós rendelés biztosítása is.

A jogszabályi előírás szerint módosított rendelé-
si idő:

Rendelési idő:                        
Hétfő:  15.00-19.00
Kedd:  8.00-11.00
Szerda: 16.00-19.00
Csütörtök: 10.00-12.00
Péntek: 8.00-11.00

Tanácsadás/Prevenciós rendelés:
Kedd:  11.00-13.00
Szerda: 15.00-16.00
Csütörtök: 8.00-10.00

Várakozási tilalmat rendeltek el a Liliom 
utcában.

A vasárnapi piacnapokon a piac környékén jelent-
kező közlekedési problémák enyhítése érdekében 
vasárnaponként 6-15 óra között várakozási tilalom 
bevezetéséről született döntés a Liliom utca páros 
oldalán, a Pesti út és a Vak Bottyán u. közötti teljes 
szakaszon, a tilalom az útra és az útpadkára is ki-
terjed. (Bővebben: a 19. oldalon)

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

TESTÜLETI DÖNTÉSEK MÁJUSBAN
A kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a képviselő-testület 

májusra tervezett ülését nem lehetett megtartani,  
így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján  
Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:

•Gyáli Középiskola Program
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2019. szeptember 28-án avatták fel a Gyáli Sportcsar-
nok és Kézilabda Képzési Központ épületét, majd alig 
fél évvel később az egész világra lesújtott a koronaví-
rus járvány, ami nem csak az emberek életében, hét-
köznapjainkban okozott fennakadást, de a különféle 
kulturális, sportlétesítmények működését is ellehe-
tetlenítette egy időre. Tavaly nyáron ugyan úgy tűnt, 
hogy a járvány visszavonulót fújt, de az ősz folyamán 
kiderült, hogy csupán rövid időre lélegezhettünk fel, 
a tél beálltával ugyanis újult erővel támadt a második, 
majd a legpusztítóbb harmadik hullám.

Egy teljesen új intézmény beindítása sosem könnyű 
feladat, azonban Lendvai György, aki az átadásától 
kezdve vezeti a létesítményt, nem riadt meg a feladat-
tól és hatalmas lelkesedéssel fogott hozzá, hogy az ál-
tala vezetett sportcsarnok és a hozzá tartozó 22 szo-
bás szálloda beváltsa a hozzá fűzött reményeket. 

Cikkünk megírásakor éppen elértük az 5 millió beol-
tott személyt, Lendvai Györgyöt, a Gyáli Sportcsar-
nok igazgatóját kérdeztük:

- Milyen szabályok szerint működik mostantól a 
sportcsarnok? Kik vehetik igénybe a szolgáltatá-
sokat, egyáltalán kik és milyen feltételekkel lép-
hetnek be az intézménybe?

- A koronavírus második és harmadik hulláma a léte-
sítményünket sem kímélte. Az itt dolgozók mindent 

megtettek a saját és az épületbe érkezők biztonsá-
ga érdekében. Kiemelt figyelmet kapott a kötelező 
maszkviselés, az öltözők és a közösségi terek fertőt-
lenítése, és a csarnokot látogatható személyek fel-
ügyelete. Ennek köszönhetően kijelenthetem, hogy a 
munkatársaim kiválóan vizsgáztak, minden rájuk há-
rult feladattal megbirkóztak és a plusz terhet is vi-
selni tudták.

A szabályok az aktuális helyzethez képest folyama-
tosan változnak, de jelenleg a fő szabály az, hogy 
a létesítménybe mindenki csak érvényes védettségi 
igazolvány és fényképes okmány együttes felmuta-
tásával léphet be. Ez alól kivételt jelentenek az iga-
zolt sportolók. 

- Tavaly nyáron írtunk legutóbb a sportcsarnok-
ról, akkor, amikor a vírus első hulláma után város-
unkban is ébredezőben volt a sportélet. Akkor ké-
zilabdások tartottak napközi edzőtábort, később 
bentlakásos edzőtábornak is helyet adott a komp-
lexum, sőt a Győri ETO junior csapata is edzőtá-
borozott itt. Szeptemberben a Magyar Birkózó 
Szövetség által rendezett Kadet, Női Szabad- és 
Kötöttfogású Országos Bajnokság volt a legna-
gyobb kaliberű esemény a sportcsarnokban, majd 
jöttek az újabb szigorítások. Hogyan élte meg az 
intézmény a második és harmadik hullám nehézsé-
geit? Lehetett edzéseket tartani?

- Igen, az élet szépen kezdett elindulni a csarnok-
ban, a foglalási naptárunk tele volt az egész 2020-
as évben, amikor 2020. márciusban elkezdődtek 
a védelmi intézkedések. Az összes programot tö-
rölni kellett, majd nyáron elkezdett újra csörög-
ni a telefonom. Jöttek a foglalások, de mindenki jó-
val óvatosabban állt minden típusú rendezvényhez.  
A fent említett események mellett tartottunk kézi-
labda tornát augusztusban, azóta is kapom/kapja az 
épület a dicsérő szavakat a résztvevő csapatoktól. 
Közülük többen is visszajárnak hozzánk edzeni, mér-
kőzéseket játszani.

A fertőzések számának emelkedésével fordítottan 
arányosan csökkentek az edzések számai. A csapa-
tok között számos fertőzött játékos kényszerült ott-
honi pihenőt tartani. Voltak csapatok, akik hónapo-
kon keresztül nem tudtak pályára lépni a folyamatos 
karanténkötelezettség miatt. Ennek ellenére né-
hány csapat, a szabályokat szigorúan betartva tu-
dott edzéseket tartani. A csökkentett létszám és a 
reményvesztettség miatt ezek az edzések még in-
kább az összetartást és a kitartás fejlesztését szol-
gálták. Úgy készülni egy versenyre, hogy az várható-
an el fog maradni nem volt túl motiváló egyik csapat 
számára sem.

- A sportcsarnokot délelőttönként a szomszédos 
Ady iskola diákjai használják testnevelés órákra, 
a délutáni időszakban pedig főként a gyáli sport-

egyesületek töltik meg élettel a csarnokot. Ponto-
san milyen egyesületek fordulnak meg rendszere-
sen az intézményben? Van arról statisztikai adat, 
hogy egy átlagos napon (esetleg havonta) hány fő 
veszi igénybe a sportcsarnok szolgáltatásait?

Szoros együttműködés van a Gyáli Sportcsarnok és 
az Ady Endre Általános Iskola között, heti szinten át-
lagosan 36 tanórán vették igénybe a gyerekek a küz-
dőterünket a testnevelési óráik alkalmával. (Azért 
beszélek múlt időben, mert a jó időben már többet 
tornáznak a szabadban, mint zárt térben.)
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület egy komplex 
egyesület, több szakággal is rendelkezik. Az épü-
let adottságai miatt a legszorosabb kapcsolatban 
a kézilabda szakosztállyal vagyunk, hetente átlago-
san 20-30 óra edzésük is van, így ők a legkiemeltebb 
látogatóink. Edzések mellett hétvégenként a gyer-
mekbajnoki és felnőtt mérkőzéseket szokták itt tar-
tani normál helyzetben (a koronavírus miatt ez a sze-
zon kissé felborult). 

A kézilabda mellett a futball a másik fontos szakosz-
tály. A létesítményünket körbeveszik a focipályák, 
ahol napi szinten több edzés is zajlik párhuzamosan, 
illetve hétvégenként a pályákon „egymásnak adják a 
labdát” a csapatok egy-egy zsúfoltabb napon.

A labdajátékok mellett a GYÁLI BKSE mazsorett csa-
pata is nálunk szokott gyakorolni, illetve tervben van 
országos bajnokság megrendezése is, mivel a koro-
navírus miatt ennek megtartása is eltolódott egy ké-
sőbbi időpontra.

A hét közbeni időszakban a naptárunk szerencsé-
re gyakorlatilag tele van, a legelhivatottabb csapa-
tok nem riadnak vissza az esti edzéstől sem, 22:00-
23:00 óráig szoktak nálunk foglalkozások lenni. 
Ezek alapján elmondható, hogy egy átlagos hónap-
ban közel 10 000 látogatót fogadunk az épületben. 

- Ha már az imént a sportcsarnok szolgáltatásait 
említettem, jelenleg a különféle egyesületi edzé-
seken kívül milyen szolgáltatásokkal várják a 
látogatókat?

Szolgáltatásaink bővítése folyamatban van je-
lenleg, de számos sportolási lehetőség áll majd 
az érdeklődők rendelkezésére. Ilyen például a 
Trambiflex edzés, TSMT torna gyermekeknek, ka-
rate, önvédelem, táncóra, csoportos edzés, tabata.  
A szabályozások most kezdenek megszilárdulni, így 
várhatóan pár héten belül el tudjuk indítani ezeket 
a foglalkozásokat. Az ezzel kapcsolatos informáci-
ók megtalálhatóak lesznek a facebook oldalunkon. 
(facebook.com/gyalisportcsarnok)
- A sportcsarnokban, amely elsősorban a helyi 
sportolókat szolgálja, időnként nagyobb, neve-
sebb csapatok is megfordulnak, ami ösztönzi a he-

A helyi sportélet üde színfoltja:

a Gyáli Sportcsarnok

Interjú Lendvai György igazgatóval

Közérdekű Fejlesztés Testület Sport Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűFejlesztésKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba Anyakönyv



www.gyal.hu 17

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

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

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

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

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

a meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos!

A SZÉP KERTEK rendszere fontos szerepet tölt be városunk kertkultúrájának fejlesztésében,  
az ízléses, szép kiskertek számának gyarapodását segíti elő.

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

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

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

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

Édenkert Magyarország, építsük együtt!
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lyi sportéletet. Kik voltak azok a nagynevű sporto-
lók, akik jártak már a Gyáli Sportcsarnokban?

Elsődleges célunk valóban mindig a helyi sportolók 
igényeinek kielégítése, de a gyáli egyesületek mel-
lett számos más csapat is nálunk szokott edzeni al-
kalomszerűen, vagy rendszeresen. Ilyen például a 
Kispest NKK, a szomszédos Vecsés SE, közeli PLER 
csapata, a Tempo KSE, illetve a Kelen SC és a Pénz-
ügyőr SE futsal szakosztálya is.

A Magyar Kézilabda Szövetséggel igyekszünk szo-
rosabb kapcsolatot kialakítani. Ennek egyik gyümöl-
cseként tekintünk arra, hogy rendszeresen járnak 
hozzánk a különböző válogatott csapatok felkészü-
lési tábort tartani. Járt már nálunk a serdülő fiú és 
lány válogatott is, illetve a junior csapat is tartott 
már edzőtábort nálunk. A csapattagok, az edzők és 
a technikai személyzet is nagyon kedveli az épüle-
tet, mert minden négyzetmétere úgy lett kialakítva, 
hogy az edzések a lehető leghatékonyabbak legye-
nek. A helyi ifjú sportolóknak mindig nagy élmény, 
és hatalmas inspiráció találkozni a sokszor példakép-
ként tisztelt hírességekkel.

- Milyen egyéb tanfolyamokat, vagy csoportos 
órákat tartanak az erre a célra kialakított kisebb 
termekben?

Több termet is hasznosítunk az épületben, ezek kö-
zül a kettő leglényegesebb, a csoportos termünk és 

a konditermünk. A csoportos teremben nagyon szé-
les skálán mozognak az edzéstípusok. A TSMT gyer-
mekterápiás tornától kezdve a mazsoretten át a 
trambulinos edzésig sokféle mozgásforma megtalál-
ható. Ezek „covid időszakban” szüneteltek, az újra-
indításuk jelenleg is zajlik, várhatóan nyáron elindul-
nak az edzések.

- Mik a tervek a nyári időszakra? Egyáltalán meny-
nyire lehet előre tervezni?

A kérdés nagyon indokolt, jómagam is gyakran fel-
teszem ezt más csarnokok vezetőinek. A válasz vi-
szonylag egyszerű, alkalmazkodni kell a helyzethez, 
csak így lehet továbbmenni. Igyekszünk előre tervez-
ni, de jelenleg csak 3-4 hónapra látunk előre, későb-
bi fix foglalásunk nem is nagyon van (az edzéseket le-
számítva, mert a hétfőtől péntekig tartó időszak már 
most be van táblázva egész évre). 
Nyáron rengeteg edzőtábor van kilátásban, több hí-
res és visszatérő csapat is látogatást fog tenni nálunk. 
Közülük kiemelném a Győri ETO csapatát, ők voltak 
az épületünk első szállóvendégei. Az edzőtábor any-
nyira jól sikerült, hogy azóta is visszajárnak, várhatóan 
több csapattal is érkeznek hozzánk. Továbbá jön még 
hozzánk a PICK Szeged junior csapata és a Magyar 
Kézilabda-válogatott serdülő és junior csapata is.  
A repülőtér közelsége miatt több csapat is jelezte, 
hogy idegen országbeli meccseik előtt nálunk szeret-
né tartani az utolsó hazai edzését és újult erővel, kipi-
henve innen indulna a külföldi megmérettetésre.
 

Május 25. napjától a Gyáli Járási Hivatal 
valamennyi ügyfélszolgálata időpontfoglalás 

nélkül fogadja az ügyfeleket
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy 2021. május 25-től a Gyáli Járási Hivatal valamennyi ügyfélszolgá-
lata időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket, az alábbi ügyfélfoga-

dási rend szerint:

Hatósági és Gyámügyi Osztály:
Hétfő: 12.30-15.30

Szerda: 10.30-15.30
Csütörtök: 8.00-12.00

Kormányablak Osztály Gyál:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 11.00-19.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-14.00

Kormányablak Osztály Ócsa:
Hétfő: 8.00-18.00
Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 11.00-19.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-14.00

A sorban állás elkerülése érdekében időpontot 
tud foglalni az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, 
a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 
ingyenesen hívható telefonszámon.
Felhívom figyelmüket, hogy a Felsőpakonyon mű-
ködő ügysegédi ügyfélfogadás továbbra is szünetel.
Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége védelme 
érdekében továbbra is kötelező az orrot és a szá-

jat eltakaró maszk viselése, a higiéniás szabályok, 
valamint a megfelelő védőtávolság betartása, erre 
tekintettel – a helyi sajátosságoknak megfelelően 
– az ügyféltérben várakozók számának korlátozá-
sa is elrendelhető.

Pest Megyei Kormányhivatal
Gyáli Járási Hivatala

2021. június 2-án partnerklubi megállapodás született a 
Gyáli BKSE labdarúgó szakosztálya és a Budapest Hon-
véd FC között. A megállapodást Vatai Attila a Budapest 
Honvéd MFA Régió vezetője és Tomori Győző a Gyáli 
BKSE elnöke írták alá a Gyáli Sportcsarnokban.

A szerződés értelmében, a két klub a jövőben segíti egy-
mást sportszakmailag, a tehetségek gondozásában és 
szinte minden értelemben.

Kertész Mátyást a Gyáli BKSE labdarúgó szakosztály ve-
zetőjét kérdeztük, milyen előnyökkel jár a most született 
megállapodás:

Nagy előrelépés ez a gyáli labdarúgó utánpótlásnak, de 
akár a felnőtt csapatnak is, ugyanis ma Magyarországon az 
egyik legjobb utánpótlásképzés a Honvédnál van. A meg-
állapodással lehetőségünk nyílik betekintést nyerni az aka-
démián folyó munkába, találkozni, beszélni, tanácsot kérni a 
Honvéd korosztályos edzőitől, vezetőitől. Szakmai iránymu-
tatást kérni olyan kérdésekben, miben fejlődhetnénk és fő-
leg hogyan. A tehetséges játékosokat tudjuk felfelé áramol-
tatni, esetleg jobban motiválni. A gyerekeknek lehetőségük 
lesz a Honvéd NB1-es csapatának mérkőzéseire kilátogatni, 
nézőként, de akár labdaszedőként is! Lehetőségünk lesz a 
Honvéd korosztályos csapataival megmérkőzni.

Az eseményen részt vett továbbá Pápai Mihály polgár-
mester, Nagy József Elek alpolgármester, valamint Vinnai 
Tibor önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sport Bi-
zottság elnöke.

Partnerklubi megállapodást kötött a Gyáli BKSE 
és a Budapest Honvéd FC

Fejlesztés Testület Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűFejlesztésKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba AnyakönyvKözérdekű Sport
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Gyál Város Polgármestere a 13/2021.(I.28.) sz. POLGÁRMES-
TERI HATÁROZATÁBAN döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felül-
vizsgálja és módosítja az alábbiak szerint: 
A szabályozási terv módosítása Gyál 4856/6 hrsz.-ú ingatlan 
területére vonatkozóan
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési te-
rületre vonatkozóan:
a) a HÉSZ módosítása keretében építési paraméterek kialakí-
tása a 4856/6 hrsz.-ú terület érintett területrészére vonatkozó-
an a tervezett idősotthon igényei szerint, Vt településközpont 
vegyes övezet alkalmazásával 
b) a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 
4856/6 hrsz.-ú területre vonatkozóan
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) 
pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása 
érdekében a fejlesztést érintő Gyál 4856/6 hrsz.-ú ingatlant ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítja; 
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után 
a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás kereté-
ben folytatja le;
4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.
évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kor-
mányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti ha-
tásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékozta-
tási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem álla-
pít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére szerződést köt a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanács-
adó Kft.-vel,
7. a tervezési munka költségét 1.600.000-Ft + ÁFÁ-t, azaz 
egymillióhatszázezer forint + ÁFÁ-t a 2021. évi költségvetés 6. szá-
mú mellékletének felhalmozási kiadásán tervezett összeg terhé-
re biztosítja;

Gyál Város Polgármestere a 79/2021.(IV.23.) sz. POLGÁRMES-
TERI HATÁROZATÁBAN döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen módo-
sítja az alábbiak szerint: 
A Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat (mel-
lékleteként a Szabályozási terv) módosítása Gyál 
5948, 3373 és a 3407/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 
vonatkozóan
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) 
pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítá-
sa érdekében a fejlesztést érintő Gyál 5948, 3373 és 3407/2 
hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után 
a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás kereté-
ben folytatja le;
4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.
évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kor-
mányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti környezeti ha-
tásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékozta-
tási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem álla-
pít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére szerződést köt a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanács-
adó Kft.-vel és Makkai Krisztina egyéni vállalkozóval,
7. a tervezési munka költségét mindösszesen bruttó 980 000-
Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint a 2021. évi költségvetés 
általános tartalékán tervezett összeg terhére biztosítja.

Gyál Város Polgármestere a 111/2021.(V.11.) sz. POLGÁRMES-
TERI HATÁROZATÁBAN a 79/2021.(IV.13.) Polgármesteri hatá-
rozatának 1. és 2. pontját – a határozat többi pontjának válto-
zatlanul hagyásával - kiegészítette az alábbi szerint:
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen módo-
sítja az alábbiak szerint: 
a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat (mel-
lékleteként a Szabályozási terv) módosítása Gyál 5948, 3373, 
3407/2, 3408 és a 3413 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 
vonatkozóan;
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) 
pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítá-
sa érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5948, 3373, 3407/2, 
3408 és a 3413 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánítja.

A két tervezési munka összevonásra került. A tervezés során 
az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igé-
nyek vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követő-
en elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZE-
INEK MÓDOSÍTÁSA a 4856/6, 5948, 3373 és a 3407/2, 3408, 
3413 hrsz.-ú területekre vonatkozóan munkaközi partnerségi 
egyeztetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telepü-
lésfejlesztési és településrendezési és településképi eszkö-
zök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI 
EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkor-
mányzati rendelete alapján véleményezés céljából a polgár-
mester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának köz-
életi és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsorol-
tak után
A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a tele-
pülés hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megte-
kinthető 2021. június 07.-tól a www.gyal.hu/hirdetmenyek me-
nüpont alatt. 
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, tele-
pülésrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő al-
kalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdés b) pontja, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készült-
ségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően 
az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megje-
lenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a vélemény-
nyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. 

Fentiek figyelembevételével a közzétett felhívás és tájékozta-
tás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakosság részéről 
a meghatározott 2021. július 07. napja 9.00 óra határidőig te-
hetnek írásos javaslatot, nyilváníthatnak véleményt.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
 A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni 
jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS

A gyáli közterület-felügyelet kiemelt figyelmet 
fordít városunk tisztaságára, rendjére. Az utób-
bi időszakban több olyan jellegű szabálysértéssel 
találkoztak, amelyek visszaszorítását korábban fi-
gyelmeztetéssel próbálták elérni. Ezek nem hoz-
ták meg a kívánt hatást, így a korábbi figyelmezte-
tések helyett minden esetben szigorúbb fellépésre 
számíthatnak a szabályokat megszegők. 

Ilyen szabálysértések például a közterületi alko-
holfogyasztás, a parkolási szabályok megsérté-
se, a súlykorlátozás megsértése, a behajtási tila-
lom megsértése. Itt szeretnénk felhívni a lakosság 
figyelmét, hogy a Wesselényi/Határ utcába mind 
Budapest, mind Vecsés felől behajtani tilos, csakis 
célunkhoz legközelebb eső ponton engedélyezett 
a be és kihajtás, valamint haladás.

A szabályok megszegőivel szemben a közterület-
felügyelő helyszíni bírság szankciót alkalmaz.

Új parkolási rend a Liliom utcában

A Liliom utcában a Vak Bottyán utcától a 
Viola utcáig a páratlan oldalon eddig is til-
tott volt a várakozás, újítás, hogy a Liliom 
utcában, a Vak Bottyán utcától a Pesti útig 
a páros oldalon is „Várakozni tilos” jelző-
tábla, továbbá az útpadkán történő vára-
kozás tilalmára utaló kiegészítő tábla került 
kihelyezésre vasárnap 06:00 óra és 15:00 
óra közötti időszakra vonatkozóan.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a vá-
ros közterület-felügyelői kiemelten ellenőriz-
ni fogják a parkolási szabályok betartását és 
szükség esetén bírságolni is fognak a szabály-
követő magatartás elérése érdekében.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Lejárt a türelmi időszak, a 
szabálysértők bírságra számíthatnak
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Rongálás
Sajnálattal és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a gyá-
li óvodák környékén kihelyezett közlekedésbiztonsági fi-
gyelemfelhívó táblák közül már 3 is megrongálásra került.

A táblák azon balesetmegelőzési céllal kerültek kihelye-
zésre, hogy az autósok figyelmét felhívják az érvényben 
lévő forgalmi rend betartására, a közintézmény óvatos 
megközelítésére, gyermekeink biztonságára.

A táblákon az adott óvodába járó gyermekek fényké-
pei kerültek felhelyezésre, így sem a szülőnek, sem a 
kisgyermeknek nem jó érzés, látni a megrongált, törött 

fényképét. Felhívjuk az elkövetők figyelmét, hogy fo-
kozott figyelmet szentelünk ezen értékünk megőrzé-
sére is,  a cselekmény akár egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel is sújtható!
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Közélet

Örömmel értesültünk, hogy az előző évekhez ha-
sonlóan, Gyál Város Önkormányzata ismételten tá-
mogatja a nemkívánt szaporulatok megelőzését. 
Egyesületünk 1 000 000 forint támogatást kapott 
erre a célra, amit a 2021-es évben használhatunk 
fel. Az elmúlt évben 59 állatot sikerült ivartalanítani 
ebből az összegből és további 46 állatot ivartalanítot-
tunk beérkező adományokból.

Mindenképpen szeretnénk, hogy a lakosság éljen a 
lehetőséggel, mert sajnos a tavaszi és kora őszi idő-
szakban nagyon sok nem kívánt szaporulat születik 
Gyálon. A sok megszületett állat, sajnos vagy külön-
féle betegségekben hal meg, vagy tovább kerülnek 
más felelőtlen állattartókhoz és ott szaporodnak to-
vább. Sokan kóbor állattá válnak, gyakran előfordul, 
hogy betegségeket hordozva fertőzik meg az egész-
séges állatokat. Csak a 2021-es év első 5 hónapjában 
hat súlyosan beteg, szenvedő utcacicát vittünk állat-
orvoshoz eutanáziára, az ebrendész hetente több el-
hullott cicát szállít el a közutakról.

Megkérnénk a lakosságot, hogy ha olyan kutyáról 
vagy macskáról van tudomása, aki minden évben el-
lik, valamint, ha ő maga rendelkezik nem kívánt sza-
porulatot rendszeresen világra hozó állattal, jelezze 
felénk, kérjen segítséget. A szegény körülmények kö-
zött élő családoknál, valamint, a kóbor, tulajdonos-
sal nem rendelkező cicáknál az ivartalanítás költségét 
egyesületünk teljes mértékben átvállalja. Mindezek 
mellett, saját állatnál lehetőség van kedvezményes 
áron való műtétre és részletfizetésre is. Úgy gondol-

juk ezek után, már csak tényleg a szándék az, aminek 
meg kell, hogy legyen a lakosságban.

Szomorúan tapasztaljuk, hogy még mindig sokan van-
nak, akik a közösségi oldalakon és a piacon pár hetes 
kutyákat és cicákat próbálnak tovább adni, akár aján-
dékként, akár pénzért. Ez mindazok mellett, hogy tör-
vénybe ütközik, sok más veszélyt is hordoz magában. 
Szívesen segítünk minden olyan lakosnak, aki hozzánk 
fordul segítségért és hajlandóságot mutat felelősen, 
megfelelő gazdát találni ezeknek az apró cseppsé-
geknek. A szaporulatok szüleit ugyancsak ivartalanít-
juk. Egyesületünk, orvosi ellátást, féreghajtást követő-
en, csak csipelve, oltással, szerződéssel, ivartalanítási 
kötelezettséggel ad örökbe állatot, a leendő gazdák-
kal tartjuk a kapcsolatot. A rászoruló segítségkérőknél 
ezeket a költségeket átvállaljuk, más esetben szívesen 
segítünk kedvezményes árat kialkudni.

Az ivartalanítási akcióba minden jelentkezőt felve-
szünk, sürgősségi sorrendben végeztetjük a mű-
téteket. Jelentkezni bármelyik elérhetőségünkön 
lehet. E-mail: bundasbarat@gmail.com, telefon: 06-
70/205-6552, valamint a közösségi oldalon üzenet-
ben is várjuk a segélykéréseket a Bundás Barát Ál-
latvédő Egyesületnek címezve.

Tegyünk együtt Gyál város fejlődéséért, tegyünk 
együtt a nem kívánt szaporulatok megelőzéséért!

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Serke Gabriella, telefon: 
06-29/544-124, E-mail: serke.gabriella@gyal.hu).

Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelen-
tése: Rendőrség

Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hét-
főtől – 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 után,  
hétvégén 9:00-19:00 óráig. 

Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület

Újra lesz ivartalanítási akció
Meseréti Hosszúháton,

Verébfészek ring az ágon,
Öt fióka szundít benne

Róluk szól most ez a mese.

Vivi, Piri, Csiri, Biri és Csirip. Csirip volt a legfiatalabb, ő tolta 
ki csőrét utolsónak a tojás héjból. A többiek már vígan tátikáz-
tak, amikor ő rácsodálkozott a világra.
– Ó, milyen nagy ez a fészek és milyen szép világos van!
– No, csakhogy végre látunk Csiripem! Már azt hittük, hogy 
ki sem bújsz a tojásból!
– Itt vagyok Mami, siettem, ahogy csak tudtam!
– Jól van picikém, örülünk nagyon, ismerkedj meg a 
testvéreiddel!
Párás szemmel igazgatta meg a rakoncátlan pehely tollakat. 
A többiek nagyra nyitogatták sárga szélű csőrüket és vígan 
csipogták:

Csirip, csirip élni jó!
Kicsi fészkünk ringató!

A nagyétkű Csiri is fújta a nótáját:
Mami, papi mindjárt jönnek

Kis bendőmbe legyet tömnek!

Jöttek is a szülők, hordták szorgalmasan a finomabbnál fino-
mabb falatokat. A fészek szinte felborult a nagy tülekedéstől, 
amikor odaértek teli csőrrel. Csivit valahogy mindig utolsónak 
kapott enni.
A többiek legtöbbször félrelökték, mert erősebbek voltak 
nála. Szerencsére azért a szülők figyeltek rá, hogy ő se ma-
radjon éhes.
– Kicsi fiam, gyorsan nyeld le, mert a többiek kikapják a 
csőrödből az ízes falatot!
Csirip igyekezett is, de azért előfordult, hogy csak a szúnyog 
lába jutott neki. Így teltek a napok, a kicsik szépen nőttek, tol-
lasodtak. A szülők már be sem fértek a fészekbe, a meggyfá-
ról gyönyörködtek csemetéikben. Csakúgy ragyogott a sze-
mük, amikor rájuk néztek.
– Nézd csak Apjuk, Vivinek milyen fényes a tolla!
– Az ám, Csiri pedig milyen erős, duci kis fióka!
Csirip meg olyan szelíden néz, mint egy bárányfelhő! Meg-
lásd még költő lesz!
– Igen, de lehetne kicsit bátrabb is! - mondta az apjuk.
A fészek egyre szűkösebb lett, már alig fértek el benne. Kiül-
tek a szélére, onnan nézték a világot. Vágyakozva tekintettek 

a kék ég felé, ahol a többi madár szárnyalva hasította a leve-
gőt. Egy napon Apa a fészek szélére ült és így szól!
– Na gyerekek, már szép nagyok vagytok, ideje megtanulni 
repülni! Ki lesz az első?
– Én, én én akarok! - kiáltotta Csiri.
– Persze fiam, hiszen te vagy a legerősebb. Így tartsd a 
szárnyadat, aztán csapkodj vele! - mutatta az apja. 
Csiri megpróbálta egyszer, kétszer és harmadjára már elröp-
pent a meggyfa ágáig. Annyira tetszett neki, hogy onnan visz-
sza majd újra az ágra repült. Mire este lett, Csiri már szépen 
röpködött. Így tanult meg a többi is repülni. Hol apával, hol 
anyával gyakoroltak. Már csak Csirip kucorgott a fészekben. 
Akárhányszor a szélére ült és lenézett, mindig forgott vele a 
világ, annyira szédült. Anyja bátorította:
– Gyere csak kicsi fiam, ne nézz semerre, csak a szemembe! 
Röppenj hozzám picikém!
Csirip röppent, de elfelejtett a szárnyával csapkodni. Az ág he-
lyett a földre huppant, onnan csiripelt keservesen. A nagy baj 
csak ezután történt! Frici cica a tuja szoknyája alatt szundikált, 
de a szokatlan zajra felriadt és meglátta a fűben bukdácsoló 
veréb gyereket.
– Ó micsoda zsenge cica pecsenye! - nyalta meg a szája szélét.
Óvatosan közelebb kúszott és már éppen egy hatalmas macs-
kaugrással el akarta Csiripet kapni, amikor veréb asszonyság a 
fejére ugrott és belecsípett csőrével a búbjába. Frici úgy meg-
lepődött, hogy elfelejtett ugrani és már nem is figyelt Csiripre. 
Ez volt az ő szerencséje, mert Apa mellé ugrott és így szólt:
– Gyorsan fiam, csapkodj a szárnyaddal ahogy csak tudsz, 
Anya addig elcsalogatja Fricit.
Úgy is lett! Csirip eszeveszetten csapkodott a szárnyával és 
lássatok csodát! A magasba emelkedett! Anya mint egy iga-
zi színésznő eljátszotta a sebesült madarat. Ügyetlenül ug-
rált, lógatta a szárnyát és kétségbeesetten csiripelt. Csalogat-
ta Fricit, míg azt nem látta, hogy Csirip már biztonságban van. 
Ekkor vígan felreppent és az álmélkodó Fricire nevetett:

Veréb husi halihó
Fricikének nem való!
Vár téged a tejecske,
Meg a cica csemege!

Frici elkullogott, verébéknél pedig égig ért az örömzene. Úgy 
hallottam, hogy azóta Csirip gyönyörűen repül, lehet, hogy jö-
vőre indul is a Veréb Olimpián!

A mesét a Gyáli Mi Újság  
olvasóinak írta:

Karácsonyi Ibolya, író

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Csirip mese
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint májusban 
6 haláleset és 38 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
05.07.:

- Pap Dániel és Fehérvári Laura (Papné Fehérvári Laura)
- Bagó Krisztián Ádám és Nánási Dorottya Réka (Bagó Dorottya Réka)
- Tirszin Márk Krisztián és Mogyoróssy Lilla (Tirszinné Mogyoróssy Lilla)

- Kozma Csaba Zsolt és Horváth Zita (Kozma-Horváth zita)
05.08.:

- Veszely Péter és Juhász Anett Adél
- Heim János és Nagy Andrea (Heim Jánosné)

- Baráth Zoltán és Szőke Alexandra Viktória (Baráth Zoltánné)
- Kovács András Dan és Nagy Fruzsina (Kovács-Nagy Fruzsina)

- Dörfler Ádám és Szabó Szandra (Dörfler-Szabó Szandra)
- Nagy Róbert és Kovács Elizabeth (Nagyné Kovács Elizabeth)

05.14.:
- Omász Péter és Lapos Adrienn (Omászné Lapos Adrienn)
- Varga Dávid és Pázmándi Zsuzsanna (Varga Zsuzsanna)

05.15.:
- Szabó Ferenc és Strázsi Renáta (Szabó-Strázsi Renáta)

- Hajdani József András és Kovács Renáta
05.21.:

- Farkas Gergő és Fekete Barbara (Farkas-Fekete Barbara)
- Jáhn Zsolt és Hermann Dóra (Jáhnné Hermann Dóra)

- Máté Krisztián és Kurucz Petra Dominika (Máté-Kurucz Petra Dominika)
05.22.:

- Révész Imre és Horváth Ilona Margit (Révész Ilona Margit)
- Karnai Krisztián és Murguly Bernadett

- Árkosi Norbert László és Varga Viola (Árkosi Viola)
- Süveges Sándor László és Rittinger Henrietta (Süveges-Rittinger Henrietta)

- Gál József és Schiszler Éva Erzsébet (Gál Éva Erzsébet)
- Király László és Bartha Eszter

05.28.:
- Keszthelyi Dávid és Pokareczki Viktória (Keszthelyi Viktória)

05.29.:
- Bogár Zoltán és Fábián Dóra

- Gulyás Ádám Tibor és Török Hajnalka (Gulyás-Török Hajnalka)
- Tumpech Ádám Norbert és Májusi Dóra (Tumpech-Májusi Dóra)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 21 900 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Júniusi szentmisék rendje: 

szombaton 18.00, vasárnap 9.30. 

Július elejétől augusztus huszadikáig 
nyári miserend lesz: 

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

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

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

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

„Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek 
minden emberrel békességben.”

Rettenetes zaj volt az udvaron. A gyerekek játszot-
tak. Hozzászokott már, de ezt az üvöltést és tom-
bolást még az ő jámbor lelke sem tudta elviselni. 
Letette az újságot, a botja után nyúlt, és lassan le-
ment az udvarra. Időbe telt, amíg a gyerekek egy-
általán észrevették, hogy ott van. Odajöttek hozzá, 
mert szerették, néha történeteket is mesélt nekik.
- Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell? 
- érdeklődött.
- Háborúsdit! És ahhoz kell ám csatazaj is... - mond-
ta az egyik kis kipirult arcú nebuló.
Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt ki-
törölhetetlen emléke árasztotta el az udvart. Az 
a sztálingrádi tél... A repesz ütötte seb most még 
jobban fájt a testében...
Magához húzta és cirógatta a kócos gyerekfejet. 
Hiába volt író, képtelennek érezte magát, hogy 
megértesse velük, a háború nem játék...
Mentő ötlete támadt:
- Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért 
békét játszanátok?!

A gyerekek odavoltak az ötlettől, 
ujjongva rohantak, ki tudja, hova.
Felmászott fájó lábával a lakásba, 
csak teste ült a karosszékben, lelke messze járt... 
Kopogás nélkül csapódott fel az ajtó, hirtelen be-
ömlöttek a gyerekek a szobába. Tanácstalan, kí-
váncsi, ragyogó szemek meredtek rá.
- Veletek mi van? - kérdezte a kis betolakodókat.
- Csak még azt tessék megmondani, hogy is kell 
azt a békésdit játszani?!
Nem tudta, hogy sírjon vagy nevessen-e...
Marsak orosz író nyomán közli Hézser Gábor: Kötő-
jeles történetek c. könyvében

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Békésdit játszani hogyan kell?
Pál levele a rómaiakhoz 12:18

Május végén köszöntöttük Bilik-Lossó 
Fanni reprezentációs közreműködő 
kollégánkat Gyál Város közéletében 
végzett kiemelkedő tevékenységéért. 
Fanni 20 évvel ezelőtt még diákként 
kezdett dolgozni a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban, itt szerezte első munkahe-
lyi tapasztalatait és azóta is töretlenül 
segíti az anyakönyvvezetők munkáját 
és áll a házasuló párok szolgálatában. 
Köszönjük ezt az elmúlt 20 évet és re-
méljük legalább még 20 évig színesíti 
az esküvőket a tudásával, vidám és jó-
kedvű természetével, személyiségével.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Közérdekű Fejlesztés Testület Sport Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűFejlesztésKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba Anyakönyv
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B Ú T O R K É S Z Í T É S

A KÁ R 
50%
Á L L A M I 
TÁMOGATÁSSAL

- KONYHABÚTOR
- GARDRÓB SZEKRÉNY
- FÜRDŐSZOBA BÚTOR
- SZOBABÚTOR
- POLCOK INGYENES 

FELMÉRÉS

06 20 244 5315
www.fazido-butor.hu

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

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

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

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

-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

05.03.
A Bocskai utcából érkezett lakossági segítségké-
rés, mert a bejelentő szomszédjából erős füst terjeng.  
A kiérkező járőrünk megállapította, hogy a helyszínen egy 
lakó a kertjében nagy mennyiségű hulladékot égetett hor-
dóban, ezért felszólította a súlyosan környezetkárosító te-
vékenység azonnali abbahagyására. Fontos tudni, hogy 
Gyál város területén a hulladék égetése az év minden sza-
kaszában szigorúan tiltott tevékenység.

05.08.

A Katasztrófavédelemtől érkezett riasztás, a Gorcsev 
Iván utcában kigyulladt egy személygépkocsi. Tűzoltó-
ink porral oltó segítségével a jármű motorterében kelet-
kezett lángokat lefolytották, majd megkezdték a jármű 
hűtését, az oltást a kiérkező hivatásos egységek fejezték 
be. Személyi sérülés nem történt.

05.18.

A Déryné udvarból érkezett segítségkérés, mert négy it-
tas egyén a helyszínen randalírozik. Összesen 12 tagtár-

FEGY-napló

sunk vonult a helyszínre, ahol a hangadókat visszatar-
tották a rendőrség kiérkezéséig. A hatósági intézkedést 
követően a társaság elhagyta a helyszínt, de mintegy fél 
óra múlva ismét megjelentek és folytatták a rendbon-
tást. Tagtársaink ismét elszigetelték a randalírozókat, 
majd újabb rendőrségi intézkedésre átadták, ezúttal már 
feljelentés is történt az eset kapcsán.

05.19.

Eltűnt személy felkutatására érkezett rendőrségi segít-
ségkérés. Tagtársaink 15 fővel kezdték meg a keresést, 
amely eredményes volt, a személyt egy órás keresés 
után épségben találták meg járőreink. 
Hasonló eset törént 22-én, amikor egy fiatal lány ön-
gyilkossági szándékkal megsebesítette magát, majd el-
szökött otthonából. A keresésbe 12 tagtársunk kapcso-
lódott be, az elszökött személy ebben az esetben saját 
maga tért vissza otthonába, ahol tagtársaink elsősegély-
ben részesítették a mentőszolgálat kiérkezéséig.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

Isten éltesse sokáig a 90. születésnapját nemrég ünnep-
lő Bodolai Zoltánt, akit 1997 óta üdvözölhetünk város-
unk lakójaként.
A rendszeres reggeli tornának és a kert gondozásá-
nak köszönhetően Zoli bácsi olyan remek szellemi és 
fizikai egészségnek örvend, hogy minimum 20 évet 
letagadhatna.
Személyes köszöntésre a járványhelyzet miatt nem volt 
lehetőség, de az önkormányzat elküldte a Gyáli Szépkorú 
Program keretében bevezetett  oklevelet és egy aján-
dékcsomagot, valamint kézbesítették azt az oklevelet is, 
mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló 
szépkorúakat.

Isten éltesse Zoli bácsi!

Közérdekű Fejlesztés Testület Sport Állatvédelem KözbiztonságKözélet Vallás ÉletProgramKözérdekűKözélet Sport Közbiztonság Gyerekszoba HirdetésFejlesztés
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2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

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

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

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

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• Komplett szemüveg vásárlása 
esetén napszemüveget vagy 
dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!*

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

*Raktári tartományon belül 

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

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

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szem-
szögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek 
könnyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, tele-
fonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés 
szakember. 06-20/564-0606. 

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

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

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

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

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

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

Apróhirdetés

Hirdetés

www.gyal.hu
Aktuális hírek  

első kézből, a város 
hivatalos weboldalán.
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