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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880
24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Márc. 18 – 24-ig:
Márc. 25 – 31-ig:
Ápr. 1 – 7-ig:
Ápr. 8 – 14-ig: 
Ápr. 15 – 21-ig:



Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Berki-Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztéssel kapcsolatos információ,
panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134
A terjesztő csak a postaládával, illetve a
szóróanyagok elhelyezésére alkalmas
egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a terjesztésért!
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

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 Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek: 08:00 - 16:00
Tel.: 06-29/540-977
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

Ismét együtt Gyál legnagyobb adófizetői

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

2019. február 8-án, pénteken Pápai Mihály polgármester ismét vendégül látta a város legnagyobb
adófizetőit a Gyáli Polgármesteri Hivatalban. Az
összejövetelt immár kilenc éve rendezik azzal a
céllal, hogy a nagyadózók megismerjék a város közösségi-, kulturális életét, valamint tájékozódjanak
a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet
kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. A rendezvényen a
meghívott vendégek mellett részt vettek a Gyáli Polgármesteri Hivatal vezetői is, Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Erős József alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Babák László
Mátyás, a Gyáli Járási Hivatal vezetője.

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

Anyakönyvi hírek
Beke Zsuzsanna anyakönyvvezető
tájékoztatása szerint februárban
4 haláleset és 5 házasságkötés
történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
Február 2.
Sárdi László és Mérész Pálma
(házassági név: Sárdi-Mérész Pálma),
Február 15.
Tarsoly Zsolt és Csura Mónika
(házassági név: Tarsoly Zsoltné),
Február 16.
Gál Tibor és Bulyáki Alexandra
(házassági név: Gál-Bulyáki Alexandra).

gyáli mi újság

A város polgármestere köszöntötte a megjelent
vállalatok képviselőit, majd Diera Éva, a Pénzügyi
és Adó Iroda irodavezetője beszámolt a város költségvetéséről, elmondta, hogy a helyi adók beszedéséből származó bevétel nagyságrendben az elsők között áll, és 80%-át a városban működő 50
legnagyobb adózó által befizetett összeg adja.
Ezt követően Pápai Mihály polgármester beszámolt
a jövőbeni tervekről, a jelenleg is zajló beruházásokról, kiemelve a Városi Sportcsarnok építését. Az
esemény azon túl, hogy közös gondolkodásra invitálja a résztvevőket, bemutatkozási lehetőséget
is biztosít a vállalkozások számára. A polgármester elismerésben részesítette azon cégek nagylelkű képviselőit , akik társasági adójuk felajánlásával
városunk sportberuházásait támogatták a 2018-as
évben. Külön köszöntötte Hidi József és Kis István
helyi vállalkozókat, akik az „Év vállalkozója” díj el-

www.gyal.hu

nyerésével is tanúbizonyságot tettek kiválóságukról. Továbbá köszönetet mondott Dohány Péternek, aki vállalkozásával évek óta játékokkal látja el
a helyi óvodákat, Peer Jánost, a CooperVision Kft.
ügyvezetőjét pedig nyugdíjba vonulása alkalmából
köszöntötte az önkormányzat nevében.
Az elismerések átadását követően Fegyó Béla festőművész, nyugalmazott pedagógus, a városunkhoz köthető legelismertebb festőművész mutatkozott be a jelenlévőknek, ugyanis a városvezetés
egy-egy, a művész által festett festménnyel köszönte meg az 50 legnagyobb vállalkozás képviselőjének azt a példás együttműködést, amely Gyál
fejlődésének egyik záloga. Dr. Szűcs Lajos, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, beszédében kiemelte, hogy sem az önkormányzat, sem a helyi vállalkozók, sem az ország
nem tud egymás nélkül lenni, ha nincs olyan gazdasági környezet, ahol jó gazdálkodni, ahol kedvező feltételek mellett lehet üzletet építeni. “Csak
a mindannyiunk által megtermelt nemzeti össztermékből lehet fejlődni, lehet fejleszteni és csak
abból tud egy település gazdálkodni, amit a kormányzat, a helyi vállalkozók és az itt élők közösen
összeadnak” – hangoztatta. A vállalkozók fogadása ez alkalommal is fehér abrosz mellett, ismerkedéssel, ebéddel, baráti beszélgetéssel zárult. A
“Nagyadózós” rendezvény kilenc éve talán a legfontosabb fóruma a városban működő vállalatok
és városunk közti együttműködés elősegítésének.
Kezdeményezője, Pápai Mihály polgármester indította el, melyet azóta a környező települések vezetői is előszeretettel szerveznek.

3

Közérdekű

Hivatal

Testület

Közbiztonság Állatvédelem

Vallás

Helytörténet

Interaktív

Közélet

Interjú

Környezetünk

Gazdaság

KERTváros

Recept

Kultúra

Hirdetés

CIVI L

és S P O RT
célú támogatások

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
civil szervezetek szabadidős
és kulturális tevékenységének támogatására.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása,
melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja meg a pályázati összeg 20%-át)

A pályázat célja:
a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében,
az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő
programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő
eredményességű sportolók.

A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan
civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló
programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2019.
évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására
3.000 e Ft áll rendelkezésre.

sport célú támogatás elnyerésére.

A pályázat anyagi fedezete:
Gyál Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 e Ft áll
rendelkezésre.

A pályázatok követelményei:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: nevét, címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi
körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági
nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és
Ügyfélszolgálati Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel,
igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett,
tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
2019. április 4-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára
(Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 4. napjáig postabélyegzővel ellátva
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
A pályázat elbírálása:
Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2019. április 25-i ülésén.
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VII. Gyáli Böllérverseny
Február 9-én, immár hetedik alkalommal rendezte
meg Gyál Város Önkormányzata és az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Gyáli Böllérversenyt, mely a víztorony melletti területen várta
az érdeklődőket.
A verseny a korábbi évekhez hasonlóan reggel 7
órakor kezdődött, így aki kíváncsi volt, hogyan zajlik egy igazi, autentikus disznóvágás, annak érdemes volt korán kelnie. A verseny során a csapatok
a hagyományokhoz híven, de humánusan a helyszínen szúrták le az állatokat, majd kezdetét vette
a feldolgozás és a „disznótoros” ételek készítése.
A megmérettetésen rangos, négyfős szakértőkből
álló zsűri döntötte el, melyik csapat alkotott 2019ben egyszerre hagyományos és újszerű ízeket. Több
kategóriában is pontozták a versenyzőket, akiknek
minden apró részletre érdemes volt odafigyelniük.
Idén 11 csapat indult a megmérettetésen, akik
között szerepeltek határon túli versenyzők is.
Kibédről, Gyál testvértelepüléséről is érkezett egy
delegáció, továbbá délvidékről és felvidékről is érkeztek csapatok, akik évek óta részt vesznek az
eseményen.
A nézőként kilátogatóknak lehetőségük volt disznótoros ételeket, italokat kóstolni, vásárolni a büfében, illetve az árusoknál. A délután folyamán hagyományos népzenei és énekműsorral az A-Banda
zenekar szórakoztatta a közönséget. A versenyt 15
órakor az ünnepélyes eredményhirdetés és a díjak
átadása zárta. A díjakat Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk díszpolgára, Pápai Mihály polgármester és Erős József alpolgármester adták át.

www.gyal.hu

Eredmények:

Legjobb fogó pá
linka: 
Pakonyi Vegyes
Legjobb forralt
bor: 
Gyáli Lovasok
Legjobb sütem
ény:  Gyáli Erdé
ly
i Székely Kör
Legjobb toros
leves: 
DPMV Zrt.
Legjobb lefogá
s-szúrás: 
Pakonyi Vegyes
Legjobb pörzsö
lés: 
Kakucsi Pékség
Legjobb tisztítá
s: 
Kibéd község
Legjobb hasítá
s-bontás: 
K
ak
ucsi Pékség
Legjobb darabo
lás: 
Kakucsi Pékség
Legjobb böllér:

Kakucsi Pékség
Legjobb toros re
ggeli, hagymás
vér: DPMV Zrt.
Legjobb kolbás
z: 
In
te
rA
mbulance Kft.
Legjobb véres
hurka: 
Röfi-Döfi
Legjobb fehér
hurka: 
Kakucsi Pékség
Legjobb káposz
tás étel: 
Kakucsi Pékség
Legjobb pecsen
ye: 
Pa
konyi Vegyes
Legjobb tálalás, dí
szítés, felszolgálá
s:
Kakucsi Pékség
Legszebb össz
kép:  Gyáli Erdé
lyi Székely Kör
Összetett:
3. Gyáli Erdélyi
Székely Kör
2. Pakonyi Vegy
es
1. Kakucsi Péks
ég
Lovagrendi kü
löndíj a toros
káposztáért +
meghívás Pünk
ösdi versenyre:
Kakucsi Pékség
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Közérdekű
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Használt
gumiabroncsok és
használt elektromos
eszközök leadása
Gumiabroncsok
2019. március 25-től 30-ig (H-Szo) 8:00 és 13:00 óra
között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen
háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható
le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem vesz
át a begyűjtő cég.

Használt elektromos eszközök
2019. március 30-án (szombaton) 8:00 és 13:00 óra
között a víztorony melletti téren adható le az elektronikai hulladék.
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hiánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai, alkatrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül
ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai,
egyéb háztartási kis- és nagygépek).
Nem minősül elektronikai hulladéknak:
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok műanyag háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok műanyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompres�szortól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták, CD/DVD lemezek, nyomtató festékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni
a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjtési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot
leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400
m2-nél nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco,
Auchan… stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a
házhozszállítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt
szolgáló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre
jelezni vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó
vásárlási utalványt köteles adni (pl. 10% kedvezmény
az új készülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bárminemű
hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást
von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Gyáli énekes az Animal Cannibals új klipjében
Ács Bernadett, azaz BeX, a gyáli énekesnő-dalszerző szívvel lélekkel igyekszik érvényesülni a zenei világban, amely
sokszor kihívások elé állítja, azonban a
lelkesedése, tehetsége és kitartása mindig új lendülettel vértezi fel. Zenész szülőktől, gyermekkorától hallja a muzsika hangjait, nem is lehetett kérdés, hogy
a zenei hajlam tovább erősödik benne.
BeX-et kérdeztük zenei karrierjéről.
Rövid beszámoló a formációról, mikor alakult, milyen
nagyobb fellépéseitek voltak, milyen zenei irányzatot
képvisel?
Női előadóként, zene-és dalszövegíróként tevékenykedem,
BeX néven, egy személyben. A művésznevet 2013 óta használom, melynek rövid története: A Bernadett (Betty) név
első két betűje számomra egyértelmű volt, hogy vigyem
„tovább”, s mikor gyermekként megláttam Xzibit (amerikai
rapper) karjára tetoválva a 38-as számot (ami kiskorom óta
a kedvenc számom), így az Ő kezdőbetűjét tettem a saját 2
betűm mögé. Így született meg a BeX név.
2015-ben álmodtam egy nagyot, s magam köré építettem egy csapatot, melynek összefoglaló neve: BeXtage
Presents lett. Ezen belül létrehoztam a BeXtage Bandet, egy zenészekből álló session zenekart, akik a koncertek során az előadásmódot, a hangzást színesítik, illetve
egészítik ki. A zenészeken kívül táncosok, vokálosok, a
háttérben tevékenykedő- és segítő emberek, illetve látványelemesek is részt vettek/vesznek. Ekkor alakult ki
a project, mely BeX néven (azaz a saját művésznevem
alatt) futott és fut, mely a koncerteken legtöbb esetben
kiegészül háttérben a session zenekarral, illetve egyéb
látványelemekkel és táncosokkal.
Az eddigi koncertek közül kiemelném 2017-ben Ercsit, illetve 2016-ban, a gyáli közösségi házban tartottat, mely
első alkalommal került megrendezésre ebben a formációban és teltházasra sikeredett. Az nagy büszkeséggel és
örömmel töltött el.
Zenei irányzatot tekintve azt mondhatnám, ez a stílus és
műfaj egyedülálló, hisz a zenékben, videoklipekben inkább
az R&B, trap jegyeihez hasonlít, a koncertek során pedig kiegészülnek jazz, swing, pop, rock és akár reggae elemekkel is, a zenék közötti átvezető részeknél pedig filmzene
jellegű tartalmak is megjelenhetnek. 2014-ben létrehoztam
egy általam kitalált „világot”, stílust, melyet BeXangelesnek neveztem el. Ezt a „világot” nem csak egy zenei irányzat terjesztésének képzelem el, hanem egy olyan világ
kialakításának, ahol a humor, az eszmei dolgok, értékek, intelligens gondolkodás, ösztönző, bátorító, önmegvalósító
és véleményformáló céllal tud érvényesülni.

gyáli mi újság

Mikor és miért kezdtél el énekelni? Hogyan kerültél a
zene közelébe?
Édesanyám (aki a gyáli zeneiskola szolfézstanára), és
édesapám, sokáig zenéltek együtt. Mindkét ágról vannak felmenőim, akik énekléssel is foglalkoztak, valószínűleg innen eredhet a zenei hajlam is. Ez talán sablonosnak tűnhet, de kiskorom óta foglalkozom a zenével, 7
évesen írtam első prózai alkotásaimat, 12 éves koromban
pedig első dalaimat. 9 évig jártam a Gyáli Kodály Zoltán
Zeneiskolába.
Hogy jött a lehetőség, hogy az Animal Cannibals-sel
közösen összedolgozzatok?
Felhívtam őket egy lehetőség reményében, s épp akkor
zajlott a felhívás az új Posse Track-jükhöz. Qka javasolta, hogy jelentkezzek a felhívásra, s ha jónak találják, beválogatnak a közös dalba. Azonnal megírtam és felvettem a részem, s pár nappal később örömmel értesítettek
a hírről, miszerint előadóként bejutottam a „Tarolnak az
emszík” című zenébe. Nem sokkal később lezajlottak a
forgatások, majd együtt örülhettünk a közösen elkészí-

www.gyal.hu

tett és kiadott dalnak, klipnek. Azóta is sok tv-ben, rádióban, illetve nyilvános helyen játsszák. Hálás vagyok,
örülök, s köszönöm ezúton is Qka-nak és Ricsipí-nek ezt
az életre szóló élményt, lehetőséget!
Mi a távolabbi cél? Mit szeretnél elérni?
Sok tervem, célom van a zenével és magával az eszmével kapcsolatban, amit képviselek. A hetekben sodort
össze a szél Mr.Wrong-gal, akivel kooperálva, nekiálltunk a közös munkáknak, dalok írásának, klipek forgatásának, illetve az új koncertsorozatomban is részt fog
venni, amely hamarosan átalakul egy újabb szerkezetté,
mely BeX, Mr.Wrong és a BeXtage Band session zenekarral fog egységessé válni. Szeretnénk minél több helyen fellépni, fesztiválokon, utcabálokon, közösségi házakban, akár jótékonysági célokból létrehozott esteken,
rendezvényeken is, mellyel nem csak a zenei irányzatot
népszerűsítenénk, és a szórakozást biztosítanánk, hanem az emberi értékek, az intelligens, pozitív gondolkodású eszmék terjesztésének is helyt szeretnénk adni.
Köszönjük! Sok sikert és kitartást kívánunk a jövőben!
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Hogyan látják a képviselők?
Új rovatunkban a helyi önkormányzati képviselőknek adunk lehetőséget, hogy kifejtsék véleményüket városunkról, és a képviselőként végzett munkájukról. A képviselőknek ugyanazt
a három kérdést tesszük fel, melyekre írásban, legfeljebb 1500 karakterben várjuk a választ,
hogy ezzel is biztosítsuk az egyenlőséget.
Ezúttal Nagy József Eleket, a FIDESZ – KDNP képviselőjét, a 6. számú választókerület
képviselőjét kérdeztük.
Kérdéseink az alábbiak voltak:
- Képviselői tevékenységében mit tett településünkért?
- Hogyan értékeli településünk fejlődését az elmúlt négy és fél évben?
- Hogyan értékeli Gyál teljesítményét a régióban?

Nagy József Elek

(FIDESZ – KDNP)

Életképes, jövőt tervező közösség építő munkája soha nem
szünetel. Ez különösen érvényes
Gyál városra, mely az utóbbi évtizedben látványosan épül, magánházai, közösségi terei és intézményei megújulnak.
2014-ben képviselőtársaimmal arra tettünk ígéretet,
hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy
ez az építkezés folytatódjon.
Számunkra az innovatív kertváros azt jelenti, hogy
megújulásra képes, jövőt tervező közösség vagyunk.
A választóinkkal együtt úgy gondoljuk, hogy a gyermekeink jövőjébe való befektetés az innováció útja.
Ezért különösen fontos, hogy az elmúlt 4 évben
megújultak intézményeink. Új védőnői épülettel gazdagodtunk, teljesen megújult a Liliom Óvoda épülete, új épületszárnnyal bővítettük a Bartók
Óvodát és felújítottuk a már meglévő épületrészt,
teljesen újjáépült a Tátika Óvoda, melyet ovipalotának becéznek azóta, méltán…
Emellett korszerűsítettük a Zrínyi és Bartók iskolák
épületeit, és ami talán kevésbé látványos, de nagyon hasznos a tanulóink számára új informatikai
eszközökkel látta el a város a helyi iskolákat, a középiskolát is.

Önkormányzati képviselőként, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaként megtisztelőnek érzem,
kivételes lehetőségnek, hogy részt vehettem ebben a munkában.
Akik örülnek közös sikereinknek tudják azt, hogy
még nagyon sok más területen is történt változás,
és hogy jelen pillanatban is folyik a munka és a tervezés. És azt is tudják, hogy támogatásukkal folytatni fogjuk az építő munkát a jövőben is.

A Szent József Idősek Klubja 1999. július 1-én nyitotta meg kapuit, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat fenntartása alatt, amelyben Hefler
Gábor akkori plébános jelentős szerepet vállalt.
Azóta az idősek klubja rengeteg időskorú polgárnak nyújtott és nyújt ma is ellátást. A klub szolgáltatását jelenleg 15-20 fő veszi igénybe, az ő ellátásuk került veszélybe, amikor az intézmény korábbi
fenntartója, a Váci Egyházmegye 2019. január 31.
napjától felmondta az ellátási szerződést. A városvezetés elkötelezett szándéka azonban az volt,
hogy az idős, gondozásra szoruló emberek nem
maradhatnak ellátás nélkül, ezért 2019. február
1-jétől az intézmény fenntartását a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, a szolgáltatás nyújtását pedig a Kertváros Szociális Központ magára vállalta.
A bérbeadó a tisztasági festés után üresen adta át
a helyiségeket, amelyek berendezését és a tálalókonyha gépesítését a Kertváros Szociális Központ
vállalta. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és Gyál Város Önkormányzata finanszírozásában több mint 4 millió forint értékben
újította fel az épületet belülről. A városvezetés további célja, hogy az intézmény a maximális létszámmal működjön, a klub kapacitása 27 fő, így a jövőben
is várják az újabb jelentkezőket. A Klub alaptevékenysége az idősek és a demens betegek nappali ellátása és étkeztetése (szociális étkeztetés). A szolgáltatás célja, hogy az ellátottak pszichés állapotát
folyamatosan nyomon kövesse és az észlelt változásokat jelezze; a családi- és társas kapcsolatok ápolásában, kiépítésében és szinten tartásában segítsen;
védje a lelki egészséget, a demenciában szenvedőknél a meglévő képességeket megőrizze; fejles�sze és csökkentse az állapotromlás gyorsaságát. A
klub dolgozói személyre szabott, évszaki sajátosságok figyelembe vevő foglalkozásokat biztosít előre elkészített foglalkoztatási terv alapján az igénybe
vevők számára. Az intézmény csendes, kertes házas

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
április 11-én 18 órára és

május 16-án 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
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Tovább működhet az idősek klubja
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övezetben Gyálon, a Petőfi Sándor utca 16-18. szám
alatt található. Az akadálymentesített épületben a
tágas közösségi helyiségen kívül nemenként elkülönített mosdó, zuhanyzó is az ellátottak rendelkezésére áll. A szolgáltatások sora igen hosszú. Igény szerint biztosítanak társasjátékokat, kártyajátékokat, az
ellátottak korának megfelelő fejlesztő csoportfoglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat. Heti rendszerességgel tartanak filmvetítést, kímélő tornát. Közös
megemlékezéseket tartanak ünnepekről, fontos eseményekről. A parókiaszolgálatok közreműködésével
igénybe vehető lelki segítségnyújtás. Az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodva az udvaron is lehetőség
van a kikapcsolódásra (pl.: labdajátékok), az igényfelmérés folyamatos ezen a téren, mely alapján a megvalósítani kívánt programok rendszeresen fejlesztés
és kidolgozás alatt vannak. Az ellátottakat életvitelre vonatkozó tanácsadás segíti, segítségnyújtás a
hivatalos ügyek intézésében. A leginkább rászorulók szolgáltatáshoz való juttatását szükség esetén a
klubba szállítással segítik. Szükség szerint megszervezik az egészségügyi alapellátást, segítik a szakellátáshoz való hozzájutást. A nappali ellátást igénybe
vevők számára igény szerint meleg élelmet biztosítanak, a demens ellátottak számára pedig a meleg
élelmen kívül mentálhigiénés szakember által megállapított egyéni gondozási tervben foglaltak alapján
biztosítanak foglalkozásokat (pl.: fény, alakzat, memóriajátékos és mozgásos kiscsoportos foglalkozások) napi rendszerességgel, strukturált napirend szerint. A gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt
folyamatosan biztosítják számukra.
A Kertváros Szociális Központ elérhetőségei:
Intézményvezető:
Dócziné Pallagi Ágnes, tel.: 06-29-345-482.
Nappali ellátásvezető:
Bártfai Gabriella Ágnes, tel.: 06-29-752-838,
e-mail: idosklub@kertvarosszockp.hu.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Parlament 21 magyarországi képviselőjének választása Magyarországon 2019. május 26. napján lesz. E választás során kizárólag
pártlistákra szavazhatunk, pártlista állításához
legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges. Magyarország területe e választás alkalmával egy választókerületet alkot, azaz minden
településen ugyanazon listákra adhatjuk le szavazatunkat. A választásnak sem érvényességi,
sem eredményességi küszöbe nincs.
Az országgyűlési választáshoz kapcsolódóan
már korábban kialakított szavazókörök megegyeznek az európai parlamenti választás szavazóköreivel, azaz városunk területén a választójog 18 szavazókörben gyakorolható.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe
vételről, melyet április 5-ig kell kézhez kapnia.
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak
választásán választójogát automatikusan gyakorolhatja minden magyar választópolgár, akinek érvényes magyarországi lakcíme van. Ezen
túlmenően:
- azon, érvényes magyarországi lakcímmel nem
rendelkező magyar állampolgár, aki magyar
pártlistára szeretne szavazni, legkésőbb a szavazást megelőző huszonötödik napon (2019. május
2-ig) kérheti a központi névjegyzékbe való vételét a Nemzeti Választási Irodától. Aki már korábban benyújtotta ezen kérelmét, annak nincs
tennivalója, mivel az a regisztráció visszavonásig, de legfeljebb 10 évig érvényes.
- az érvényes magyarországi lakóhellyel rendelkező uniós állampolgár legkésőbb a szavazást
megelőző tizenhatodik napon (2019. május 10-ig)
kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vételét a magyarországi lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodától. A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu
honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen. Természetesen, aki már korábban kérte névjegyzékbe vételét az Európai Parlament tagjainak választásán, annak nincs további teendője.
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához.
Az országgyűlési választáshoz hasonlóan a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással
készült értesítőt, az írott szöveget nehezen értelmező választópolgár könnyített formában megírt
tájékoztató anyag megküldését igényelheti már-
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cius 19-ig, míg Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítása május 17-ig kérhető.
2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
A szavazóköri névjegyzék módosítására ugyancsak három esetben van lehetőség:
1. Átjelentkezés: aki a szavazás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarországon tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő,
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig a helyi
választási irodához.
2. Mozgóurna igénylése: ha a választópolgár
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem
tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00
óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton május 24-én 16.00
óráig annál a helyi választási irodánál, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus
azonosítással elektronikus úton helyi választási
irodánál, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál.
3. Külképviseleti névjegyzék: aki a szavazás
napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő legkésőbb 2019. május 17-én 16.00
óráig a helyi választási irodánál.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon
keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan,
a személyi okmányokban feltüntetettek szerint
szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés
is a kérelem elutasítását vonja maga után.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre (tel:
06/29/540-930). Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti
személyesen a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási
időben keressék Wolf Dániel igazgatási ügyintézőt (tel: 29/544-124).
Helyi Választási Iroda

gyáli mi újság

Nyári bölcsődei
nyitvatartási rend
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjéről.
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a
bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei igénylik a gyermekük napközbeni ellátását.
A bölcsőde

1-4. csoportja:
2019. 06. 24. – 2019. 07. 19. között nem üzemel,
5-8. csoportja:
2019. 07. 22. – 2019. 08. 16. között nem üzemel,

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

Idén első alkalommal
adhat vért Gyálon
Március 29-én, pénteken 12.00 és 18.00 óra között véradást szervez a Magyar Vöröskereszt az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
(Gyál, Kőrösi út 118-120.).
A véradás teljes folyamata 30–35 percet vesz
igénybe. Első lépésként regisztrálják a véradó adatait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelező bemutatni a személyigazolványt,
ennek hiányában útlevelet vagy jogosítványt, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymásolata nem fogadható el.
A vér leadása nagyjából 5–7 percig tart, melyet követően 10 percet pihennie kell a véradónak.
A véradás előtt bőségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.
Adj vért és ments meg három életet!

Közlemény a Gemini lőtér vonatkozásában
Az Érdi Járási Hivatal fogja megállapítani a Gemini
lőtér zajkibocsátási határértékét.
Rozgonyi Erik, Gyál város önkormányzatának jegyzője a Gemini Team Kft. által üzemeltetett lőtér
zajkibocsátási határértékének megállapítására irányuló elsőfokú környezetvédelmi hatósági eljárás
iratanyagát 2018. november 28. napján áttette a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához, a tárgybani eljárásra hivatalunk szerint jogosult és köteles, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szervhez. A Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala ezt vitatta,

www.gyal.hu

ezért – az álláspontok közelítésére tett eredménytelen kísérletet követően – kérte a Fővárosi Törvényszéktől az eljáró hatóság kijelölését.
A Fővárosi Törvényszék 103.K.700.028/2019/4.
sz., jogerős végzésével az eljárásra a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát jelölte ki, aki
a tárgybani lőtér vonatkozásában az elsőfokú környezetvédelmi hatósági feladatkörében a zajkibocsátási határérték megállapítására köteles. Ez azt
jelenti, hogy Gyál város jegyzőjének a továbbiakban a lőtér zajkibocsátása vonatkozásában hatásköre nincs.
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Felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 5/2019.(I.31.) sz. határozatában döntött arról,
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja - Gyál Gksz-11 jelű
övezetének területére, a 4148/1, 4150, 4151 hrsz.-ú
önkormányzati területre, a 6659 hrsz.-ú közlekedési területre és Gyál város ökológiai hálózata lehatárolásának pontosítására vonatkozóan - a következők szerint:
• a hatályos településszerkezeti terv módosítása
a 6659 hrsz.-ú földrészletre és az ökológiai hálózat lehatárolás pontosítására vonatkozóan,
• a hatályos helyi építési szabályzat – a HÉSZ
mellékleteként a szabályozási terv – részleges
módosítása az alábbiak szerint,
- a Gksz-11 jelű övezet szabályozási előírásainak
kiegészítése munkásszálló épületeinek elhelyezésének lehetőségével,
- Gyál város ökológiai hálózata lehatárolásának
pontosítása, elsődlegesen a Pirsum Hungária
Kft. telephelyére (hrsz.:039/5) vonatkozóan,
- a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása és előírásainak kiegészítése a 4148/1,
4150 és 4151 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan,
- a szabályozási terv övezeti besorolásának
módosítása és pontosítása a Gyál 6659 hrsz.-ú
közterületre vonatkozóan.

A lakossági fórum időpontja: 2019. március 27.
napja 10.00 óra.
A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
földszint.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:
• 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 személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA munkaközi egyeztetési dokumentációja.

Mint azt Önök a sajtóból január óta rendszeresen hallhatták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több mint 5 millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét idén.
Az adóhatóság az szja-bevallási tervezetet a tavaly megszerzett jövedelmekről a munkáltatók, kifizetők által év
közben megadott adatokból állítja össze. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év
közben levont adóelőleget, az év közben a munkáltatók
által figyelembe vett kedvezményeket.
E hónap 15-én a NAV közzé teszi az adóbevallás tervezeteket. Akinek ügyfélkapuja van azon keresztül elérhetővé válik, akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig kérheti, akár
sms-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és
nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely
az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával
összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati
rendelete alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján,
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán,
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában,
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után.

A probléma azokkal van, akik olyan jövedelemmel rendelkeznek, amelyek nem a munkáltatóktól, illetve kifizetőktől származnak valamint akik kedvezményre jogosultak.
Hosszan lehet sorolni az ilyen jövedelmeket, álljanak itt a
leggyakrabban előfordulók. Ilyenek pld. az egyéni vállalkozásból, őstermelésből, az ingatlan bérbeadásból, ingatlan értékesítésből származó bevételek. Nem jelent „katasztrófát” az ilyen jövedelmekkel bírók számára a helyzet
mivel adókötelezettségük teljesítéséhez általában szakembert vesznek igénybe, és ezért bevallásuk teljes lesz.
Nagy gondot az adókedvezmények igénybevétele, illetve azok elmaradása jelenti. Ha év közben havonta nem vette valaki igénybe a kedvezményeket, akkor
a NAV által elkészített bevallás tervezet nem fogja tartalmazni azt. Most az éves bevallásnál kell érvényesíteni és egy összegben visszakérni a súlyos fogyatékkal élők
kedvezményét, az első házasok kedvezményét, a családi kedvezményt. Ilyenkor az igazolások alapján a beval-

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük, megtekinthető a www.
gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.
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lás tervezetet módosítani szükséges, vagy önállóan kell
bevallást készíteni és május 20-ig a NAV-hoz eljuttatni.
Még abban az esetben is keletkezhet probléma, ha év közben a családi kedvezmények figyelembevételére a jogosult megbízást adott munkáltatójának. Ha valamilyen ok
miatt jelentősen kisebb a jövedelem, nincs mivel szemben
a kedvezményt teljes mértékben érvényesíteni. Ilyenkor a
nem érvényesített kedvezmény „átszáll” a gyermek(kek)
másik szülőjére. A másik szülőnek ez esetben szintén
vagy a NAV tervezetét kiegészíteni, vagy önálló adóbevallást kell készíteni.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a jogosan járó kedvezményeket igénybe kell venni és akár szakember segítségét kérve az államtól visszaigényelni.
Külön érdemes szólni az egyházakat, alapítványokat és
egyesületeket megillető 1%-ról.
Értelemszerűen a NAV tervezete semmi ilyet nem tartalmaz. Azt nekünk kell a bevallás tervezet kiegészítéseként
az adóhatósággal közölni. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget, hisz – sok esetben - ezek a szervezetek az általunk
juttatott pár forintból tudjál céljaikat megvalósítani.
Végezetül egy figyelemfelhívás a súlyos fogyatékkal élők
kedvezménye visszamenőleges igényléséhez. Számtalan esetben csak napjainkban kérik ki az érintett betegek
a szükséges igazolást. A kedvezményt – ha a betegség
több mint öt éve fennáll – visszamenőleg igénybe lehet venni. Ennek módja, hogy az előző évek adóbevallásait önellenőrizni kell és el kell az államtól kérni az adott
évek kedvezményét. Halkan jegyzem meg, hogy a 2013tól 2018 évet is beleszámítva, több mint 400 ezer forintról beszélünk.
Ne feledjék: az u.n. visszaigénylési jog azt jelenti, hogy
a jogszerű adó túlfizetést visszakérhetjük, mert visszajár.
Garasné dr. Péczer Klára adószakértő
garas.klari@garasoskft.hu
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És a részletek:
HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?
Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (06 29 540 265) vagy személyesen ügyfélszolgálati időben (hétfőnként 8-20 óra között FCC
telephelyén, 2360 Gyál, Kőrösi út 53., keddenként
9-11 Arany János Közösségi Házban, 2360 Gyál Kőrösi út 118-120.), illetve email-en a vevoszolgalat@
fcc-group.hu címen a további egyeztetések miatt
az elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel a
kiválasztott, kívánt időpont előtt.

Házhoz megy a lomtalanítás
A tavalyi évtől új, korszerűbb, így az országos koordináció által is preferált lomtalanítási rendet vezettek be Gyálon. Ennek lényege, hogy a kampányszerű közterületi lomtalanítást felváltotta a házhoz
rendelhető lomtalanítás.
Az új rendszer számos előnnyel bír. Sokkal nagyobb
szabadságot biztosít a lakosoknak a tekintetben,
hogy nem kell olyan szorosan igazodni ahhoz a két
kijelölt időponthoz, mint korábban, hanem saját
maga választhatja ki az adott körzetre vonatkozó
7 időpont közül azt, ami neki leginkább alkalmas.
A választható időpontok szombati napok, így nem
kell szabadságot kivenni a lakosoknak emiatt. Minden jogosult igénybe veheti a szolgáltatást, és a lomok nem kerülnek ki a közterületre, ezzel elkerüljük a
lomok széthúzásából származó kellemetlenségeket,
megőrizzük közterületeink tisztaságát. Megelőzzük a
közbiztonsági problémákat, és elkerülhető, hogy jogosulatlanok is igénybe vegyék a díjmentes szolgáltatást (közszolgáltatásba be nem jelentkezettek, más
települések lakosai, gazdálkodó szervezetek).

Tapasztalatok
2018-ban Gyálon 505 ingatlantulajdonos kérte a
lomtalanítást, így mintegy 143 tonna lomhulladék
került elszállításra.
A lakosság részéről többségében pozitív visszajelzések érkeztek arról, hogy az FCC Magyarország
Kft. munkatársai kedvesen és előzékenyen jártak
el a lomtalanítás során. Egy-egy vitás helyzet volt,
ahol a 3 m3-es mennyiségi korlátot sajátos módon
ítélte meg az ügyfél, de szerencsére ezek sem voltak erősen konfliktusos esetek.
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Fontos szem előtt tartani, hogy legalább 2 héttel korábban kell megrendelni a lomtalanítást,
és hogy csak az aznapi kapacitás erejéig tudják
elvégezni a feladatot értelemszerűen. Az is fontos, hogy az FCC ügyfélszolgálatán azért kérdezik ki a lom mennyiségét, hogy az autók kapacitását is tervezni tudják. Ehhez a nagy darabokat
kérik tételesen felsorolni, az apróságokat elég,
ha dobozok száma szerint, zsákok száma szerint
megkapják.

Lomtalanítás – könnyen és egyszerűen
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Gondolja át, mi mindent vitetne el a lomtalanítás során! Javasoljuk, hogy több tétel esetén írjon listát a hulladékokról.
Ellenőrizze a hulladékgazdálkodási szabályokat, nincs-e közötte olyan, amit nem vihetnek el a szállítók! Ezeket húzza ki a listáról.
Nézze meg az utcáját a listában, válasszon a
körzethez tartozó időpontok közül 1-2 alkalmasat, ami legalább 2 hét múlva lesz. Azaz
minimum 2 héttel korábban meg kell rendelni a szolgáltatást!
Hívja az ügyfélszolgálatot: 06 29 540 265
Beszélje meg az ügyintézővel a részleteket, a hulladék mennyiségét, típusait, adja
meg a szükséges adatokat, egyeztesse le az
időpontot!
A megbeszélt időpontra készítse a kerítésen
belülre, a kapu közelébe a hulladékot!
A szállítók a lomtalanítás napján elviszik a lomokat, Ön aláírásával igazolja a lomtalanítás
megtörténtét.

gyáli mi újság

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE?
A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási-díj hátraléka,
nem szünetelteti a szolgáltatást évente egy alkalommal díjmentesen igényelheti. A jogosultság feltételeinek meglétét a FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának munkatársai az igénylés során
ellenőrzik.
MIKORTÓL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?
A szolgáltatás március 1. és október 30. közötti
időszakban igényelhető. A várost 5 körzetre bontva, minden körzet ingatlantulajdonosai számára
évente 7 szombati alkalom került kijelölésre, melyek közül a körzethez tartozók szabadon választhatnak számukra megfelelő lomtalanítási napot,
igényüket minimum 2 héttel a kívánt időpont előtt
jelezve.
HOGYAN MŰKÖDIK AZ IGÉNYLÉS?
A személyes vagy telefonon történő regisztráció
során az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának munkatársai felveszik az ingatlantulajdonos
adatait és időpontot egyeztetnek a szállításra, valamint rögzítik az elszállítandó hulladék típusait,
melyet egy formanyomtatványra vezetnek fel. Ezt
a szállítást végzők magukkal viszik majd, és ezen
kell az ingatlantulajdonosnak majd igazolnia a szállítás megtörténtét. A formanyomtatványra azért
van szükség, hogy a szolgáltatás várható időtartamát, a hulladék mennyiségét tervezni lehessen, és
hogy csak a lomtalanításkor elszállítható hulladékokat készítsék ki elszállításra. A nem egyeztetett
hulladéktípusokat és mennyiségeket a szolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.
HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN
FORMÁBAN?
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán
belül (kapun belül) helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet. A hulladékokat a kapu
közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis men�-
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nyiségben kisebb méretű hulladékok elszállítására
is, amennyiben azok átlátszó zsákban, papírdobozban kerülnek kihelyezésre. Amennyiben szálas
anyagok (redőny lamellák, műanyag csövek stb.)
is kihelyezésre kerülnek, azokat a gyors munkamenet érdekében kötegelni kell. Az FCC Magyarország Kft. munkatársai a hulladékokat gépjárműre rakodják, és az igénylő az elszállítást aláírásával
igazolja.
MILYEN MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ HULLADÉK
SZÁLLÍTHATÓ EL AZ INGATLANOKRÓL?
A lomtalanítási szolgáltatás a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás részeként olyan hulladékok elszállítására nyújt lehetőséget, melyek a folyamatos kommunális (heti) ürítés során nem kerülnek elszállításra az
edényzetet (kuka) meghaladó méretük miatt. Ezek a
háztartásokban keletkezett úgynevezett nagydarabos szilárd hulladékok. A szolgáltatás során ezek maximális mennyisége együttesen 3 m3 lehet.
Amennyiben az ingatlanra a maximális mennyiségnél több lom kerül kirakodásra, a szolgáltató a
megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet
lomok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön
szolgáltatásként tudják megrendelni akár erre szakosodott vállalkozóktól.

És ami nem változott:
A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTHATJÁK
EL AZ ALÁBBI FELSOROLT HULLADÉKOKAT:
...mert ezeket a közszolgáltatáson belül egyébként
elszállítják:
• kommunális hulladék,
• szelektíven gyűjthető hulladék (papír, műanyag, üveg hulladék),
• zöld hulladék/növényi hulladék, kerti hulladék,
...mert nem képezik a szolgáltatás részét:
• építőanyagok és építési-bontási hulladékok,
• föld,
• hamu,
• állati tetem,
• ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék,
• folyékony, gáz halmazállapotú hulladék,
• síküveg, szélvédő,
• gépjármű roncs, bontott autó alkatrészek,
karosszériaelemek,
….mert veszélyes hulladékok:
• elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, monitor,
számítógép stb.),
• festékek, oldószerek, lakkok, növényvédő szerek, egyéb vegyszerek,
• akkumulátorok, szárazelemek, tonerek, festékpatronok, izzók, fénycsövek,
• gyógyszerek (gyógyszertárak átveszik),
• veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek,
• fáradt olaj, használt sütőolaj és göngyölegei
(ezek a MOL kúton leadhatóak).
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 83/2017.(IV.27.) sz. határozatában döntött arról,
hogy elkészítteti Gyál Város Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotja Gyál Város Településképi rendeletét.
A Településképi rendelet jóváhagyásakor a Helyi
Építési szabályzatot felülvizsgálja és a benne található településképi követelményeket hatályon kívül helyezi, hogy megteremtődjön a településképi
rendelettel való összhang. A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet széleskörű társadalmi bevonással a partnerségi egyeztetés
szabályi szerint készül.
A tervezési szerződést Ulmann István tervezővel
megkötöttük, a tervezési munka elkészült.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján megalkotott - a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök
készítésével és módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló
10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján a
polgármester előzetes és véleményeztetés céljából
történő tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában

•

lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után.		

Az előzetes lakossági fórum 2018.március 26. napján 17.00 órakor az Arany János Közösségi ház kamaratermében megtörtént.
A véleményeztetés céljából tartott lakossági fórum időpontja: 2019. március 27. napja 11.00 óra.
A lakossági fórum helye: Gyál Város Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, (2360 Gyál, Kőrösi út
112-114. földszint).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:
• 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 személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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LACI bácsi kerti tanácsai
Legyen öröm a KERT!
Folytassuk az alma-, és a körtefák metszését, hogy időben végezzünk ezzel a fontos, a termés
mennyiségét és minőségét befolyásoló munkával. A metszést
még a rügyfakadás előtt fejezzük be. Kivétel az őszibarack,
amelyet ajánlatos a rügyfakadás után, piros bimbós állapotig
megmetszeni, így elkerülhetjük
a rákos megbetegedések fellépését. Az ősszel ültetett fákat
is metsszük meg. Kezeljük a sebeket Fagéllel. Tisztogassuk ki a
szamócaágyásokat és a sorközöket sekélyen kapáljuk meg. Nézzük át még egyszer a málna-,
a ribiszke-, és a köszmétebokrokat és vágjuk ki az elhalt, fertőzött vesszőket és égessük el
ezeket. A gyümölcsfák és a szőlő ültetését előzze meg az alapos talajvizsgálat. Ilyet általában
a megyei növény-egészségügyi
és talajvédelmi állomások laboratóriumai végeznek. Csak a talajvizsgálat adhat pontos választ,
kell-e javítani a talajt, s milyen trágyát forgassunk a talajba, milyen
mennyiségben. Elvégezhetjük a
körte, szilva, alma oltását. A füge
és más fagyérzékeny növény téli
takarását több szakaszban távo-

lítsuk el. A metszett növényeket
kötözzük a támrendszerhez. A
tél végi lemosó permetezést végezzük el a kihajtás előtt. A szőlő metszését végezzük el. A nyesedéket is komposztálhatjuk. A
díszkerteknél a gyepet szellőztessük át, a füvet kezdhetjük nyírni, pótoljuk a hiányokat, létesítsünk új gyepfelületet, ha a talaj
már nem fagyos és nincs rajta
pangó víz. Telepíthetjük a nyáron
nyíló gumósokat, évelőket, futókat, cserjéket. A sövények, cserjék, lombos fák telepítését a hónap végéig fejezzük be. Takarjuk
ki és metsszük meg a rózsát, terítsünk szét szerves eredetű trágyát. Szaporítsuk a balkonládába
szánt egynyári növényeket, tisztítsuk meg és ültessük át az átteleltetett muskátlit. Az évelők
takarását távolítsuk el. A kertépítési munkák megkezdése és
a szobanövényeink átültetése is
időszerű. A növényháznál a fólia alá és enyhe időben szabadba
is vethetünk céklát, borsót. Vessünk póréhagymát, fagyérzékeny
egynyáriakat, fűszer-és gyógynövényeket. Vessük el a hidegházi
termesztésre szánt uborkát, paprikát, padlizsánt és a fóliás ter-

mesztésű paradicsomot. A korai
retek és saláta már betakarítható.
Hagymás gumós virágok hajtatása. Kezdhetjük kiültetni a korai
karalábépalántákat, s vethetünk
folyamatosan zöldborsót, sárgarépát, petrezselymet, retket, spenótot, salátát. A pincében ellenőrizzük borainkat, ha szükséges
derítéssel, szűréssel kezeljük ezeket, hogy kellemesen fogyaszthatók, jól eladhatók legyenek.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

Szépkorúakat köszöntöttünk
Többéves hagyomány, hogy a 90. 95. 100. 105.
életévüket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel
rendelkező magyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszöntésben részesíti. Februárban két szépkorú gyáli lakos részesült a köszöntésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére
és az önkormányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a polgármester emléklapjának
átvételére.

„Marika néni hatalmas szeretettel és jókedvvel látott vendégül otthonában, amelyet ezúton is köszönök. Marika néni több évtizede él Gyálon szerető családja körében, két gyermeke és négy unokája
van. Engedjék meg, hogy megjegyezzem: Marika
néni kertje tiszta, rendezett és igényes, amelyet
szeret saját maga gondozni.”
Szklenárt Jánost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a polgármester február 22-én. János bácsi évek óta Gyálon él szerető családja körében. Elmondása szerint egy héten egyszer Budapestre jár
tömegközlekedéssel egy gyógyfürdőbe relaxálni.

Gégény Józsefnét 90. születésnapja alkalmából
kereste fel február 5-én Pápai Mihály polgármester, hogy otthonában köszönthesse Marika nénit.
A polgármester facebook bejegyzésében így írt a
köszöntésről:
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Isten éltesse sokáig a februári szépkorúakat!

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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SZÍVmelengető

Március 6. Hamvazószerda - kötelező ünnep,
szigorú böjti nap, 18.00 órakor szentmise
Március 29. péntek 19.00 és március 31. vasárnap
15.00 felnőtt hittan - gondolkodunk és beszélgetünk keresztény hitünk és életünk kérdéseiről
Április 14. Virágvasárnap – 9.30-kor szentmise
és barkaszentelés, a Nagyhét kezdete

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap - 10.00.
Evangélikus istentiszteletek:
hónap első és harmadik vasárnapján 15.00
Bibliaórák:
Nőknek - szerda 10.00
Férfiaknak - csütörtök 18.30
Fiataloknak - szombat 17.00

Nagyböjt idején péntekenként 6.30-kor
keresztút a szentmise előtt
A plébániai irodában átmenetileg csak az alábbi
időpontokban tudunk segítséget nyújtani:
kedd: 9.00-12.00, szombat: 16.00-17.00

Lelkészi hivatal nyitvatartási ideje:
Kedd-Péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 34-36.
Tel.: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531
Web: www.gyaliref.hu
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Szentmise: Kedden és pénteken 7.00,
Szombaton 18.00, Vasárnap 9.30

Káposztássy Béla
plébániai kormányzó
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Gyáli Római Katolikus Plébánia
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A Húsvét megünneplésére már a 2. század keresztényei két napos gyásszal és böjtölésssel készültek. A 3. század az egész Nagyhétre kiterjesztette a böjtölést, a Niceai zsinat pedig 325-ben már
negyvennapos előkészületről beszélt.
A böjti idő kiszámolásának módja az évszázadok
során változott. Mivel vasárnap az egyház sohasem böjtölt, az ötödik századtól megtoldották a
böjt heteit néhány nappal, miáltal a „Caput ieiunii“
a böjti időszak kezdete Hamvazószerda lett. A böjtölés azt jelentette, hogy napnyugta utáni egyszer,
húsmentesen étkeztek, bortól, sőt sokhelyütt még
a tejtermékek fogyasztásától is tartózkodtak. Ez
a gyakorlat a virágzó középkortól kezdődően fokozatosan enyhült, és mára a vallásgyakorlás háttérbe szorulásával széles körben ismeretlenné vált.

Ezzel egyidejűleg a fogyókúrás illetve wellness
szempontokat szem előtt tartó modernség ismét
divatba hozta a nem vallásos motivációjú böjtölést.
A keresztény böjt szorosan összefügg az imádsággal. Szent Nilus szerint a böjtölő szív imája úgy
szárnyal, mint a fiatal sas a levegőben, ám a túltápláltságtól elnehezedett szívűeké lefelé ereszkedik.
Az ételtől való tartózkodás előkészíti a lelket az isteni Lélek befogadására és hatékony fegyver a gonosz lelkek ellen. A böjttel megtakarított pénz a rászorulók nyomorát enyhítheti.
A Szent Negyvennap imádságai és gyakorlatai a
hívőket újfent emlékeztetik arra, hogy létezésünk
ebben a világban folytonos küzdelmet jelent. Az
Egyház Jézus példáját követi, amikor magára vállalja a 40 napos böjt fegyelmét, és tőle akarja megtanulni, hogyan álljon ellen a romlás kovászának.
Veszélyesen él az, aki nem számol a kívülről és belülről egyaránt támadó, bajt hozó kísértésekkel. A
külső rend megtartása, az életünk különböző területein gyakorolt önmérséklet és a lecsendesedés
segítségünkre vannak abban, hogy rendbe tegyük
Istennel való kapcsolatunkat és embertársaink
iránti szeretetünk érettebbé váljon.
A Nagyböjt értelme és célja a lélek elcsendesedése, tisztulása, megerősödése: megváltásunk közelgő ünnepét új emberként szeretnénk megülni.

li Ö n k
Gyá
én

Negyven szent nap

Egy éve harcolnak a tisztaságért
2019. február 24-én immáron hetedszer gyűlt ös�sze a Gyáli Önkéntes Szemétszedők csapata. Ezen
az alkalmon 7 lelkes hölgy vett részt, és 2,5 órán
keresztül fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a
gyáli vasútállomás környékét felszabadítsák a rengeteg összegyűlt szemét alól. Az akció sikeresnek
mondható, ez a maroknyi csapat, rövid időn belül több mint 50 zsáknyi szemetet szedett össze.
Gyál Város Önkormányzata már a kezdetekkor felkarolta ezt a kezdeményezést, és a sikeres együttműködésnek és közbenjárásnak köszönhetően az
összegyűjtött hulladékot ezúttal is a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. szállította el.
A GYÖSZ, azaz a Gyáli Önkéntes Szemétszedők
csapata nagyjából egy éve kezdte meg tevékenységét. Azóta 7 saját szervezett akció keretén belül
gyűjtötte a mások által felelőtlenül és illegálisan eldobált szemetet, valamint a tavalyi évben Gyál Város Önkormányzata, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft, valamint az FCC Magyarország
Kft. közös összefogásával, a Föld Napja tiszteletére
rendezett „Tisztítsuk meg együtt Gyált!” szemétszedési akcióban is szerepet vállalt. A GYÖSZ kezdeményezésének célja annak elérése, hogy a városban
kevesebb szeméttel túlterhelt terület legyen, valamint a szemléletformálás és a környezettudatosabb
hétköznapok fontosságára való figyelemfelhívás.
„Terveink között szerepel természetesen további akciók szervezése, mert legnagyobb sajnálatunkra 1-1
már megtisztított helyre hamarosan vissza kell, hogy
térjünk. Tagjaink nem csak a szervezett akcióink keretein belül aktívak, hanem gyakran a saját utcájukban, kutyasétáltatás közben is szedik a szemetet.

www.gyal.hu

Rengeteg ötletünk van, hogyan lehetne még hatékonyabbá illetve maradandóvá tenni a munkánkat.
Ennek kapcsán merült fel az ötlet, hogy egyesületet hozzunk létre, amellyel kapcsolatban már folynak az előkészületek. Gyál Város Önkormányzatától
és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kfttől sok segítséget kapunk, de szeretnénk önállósodni, a tevékenységünket hivatalosabb formába önteni,
hogy szélesebb rétegeket érjünk el, és ezáltal talán
hatékonyabban küzdhetnénk a szemetelés ellen.
Tudjuk és érezzük, hogy nagy szükség van a munkánkra - mert amellett, hogy nekünk is jó látni hogyan tisztul meg egy terület az akcióink segítségével a sokszor veszélyes, mérgező szeméttől
- rengeteg pozitív visszajelzést kapunk. Ez egy nagyon jó közösségi élmény, hiszen tehetünk valami
jót, és emellett barátságok is születnek.
A csapathoz bárki csatlakozhat, a Facebookon
megtalálhatóak vagyunk GYÖSZ-Gyáli Önkéntes
Szemétszedők név alatt. Az aktuálisan tervezett
akcióinkról is ezen a felületen találhatók információk. A csoportban többek között megoszthatóak, feltölthetőek a szemetesebb területek fotói is,
ezek felkerülnek a „listánkra” és előbb vagy utóbb,
de sort kerítünk a kitakarításukra. A Facebook csoportunk ugyan már 180 feletti taglétszámmal rendelkezik, mégis, arányaiban nagyon kevesen csatlakoznak a valódi tevékenységhez, és jönnek ki
velünk az utcára szemetet szedni. Bízunk benne,
hogy a jövőben ez változni fog, és az egyesületünk létrejöttével nagyobb tömeget tudunk majd
megmozgatni, hiszen ez mindannyiunk érdeke.” –
mondta Cséfai Nikolett, a GYÖSZ alapítója.
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Az állatvédőkről
Kicsit rendhagyó módon ezúttal két kérdéssel indítjuk cikkünket:
„Hol vannak ilyenkor az állatvédők?”
„Miért nem segítenek az állatvédők?”
Ezek a mondatok bizonyára sok mindenki számára ismerősek, bárki hallhatta beszélgetések során,
vagy olvasta közösségi oldalakon kommentekben,
amikor bajba jutott állatok megsegítéséről van szó.
Az első és talán legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, miszerint olyan foglalkozás, hogy állatvédő, ma Magyarországon nem létezik! Ez azt jelenti,
hogy az állatvédők többsége saját kereső foglalkozása mellett, házimunka és esetlegesen gyermekei ellátása mellett, szabadidejét feláldozva
végzi az állatok mentését. Nem kap érte fizetést,
önkéntesen, az állatok tiszteletének megóvása érdekében teszi mindazt, amit tesz.
Természetesen léteznek kisebb-nagyobb állatvédelmi szervezetek, de ezen szervezetek sem kapnak állami támogatást, civil szervezetként, csupán
a tagdíjakból, magánszemélyek adományaiból, pályázatok útján próbálják fenntartani működésüket. Az állatvédők önként, gyakorlatilag társadalmi
munkában végzik tevékenységüket – tehát láthatjuk, hogy nem „ez a dolguk” vagy nem „ezért kapják a fizetésüket”. Csupán egy általuk fontosnak

tartott cél érdekében vállalnak magukra plusz feladatot civil munkájuk mellett.
A leírtakból következik, hogy sajnos vannak olyan
esetek, mikor az állatvédők nem tudnak segíteni
egy-egy bajba jutott állaton. Mert nincs anyagi forrásuk az állat orvosi ellátására, élelmezésére vagy
nincs helyük az állat elhelyezésére. Ma Magyarországon sajnos sokkal több a segítségre szoruló állat, mint amennyit a civil állatvédő szervezetek,
avagy magánszemélyek meg tudnak menteni. A
menhelyek zsúfolásig teltek, az önkéntes befogadók szintén túlterheltek és kevesen vannak. Azon
szervezetek, akik kutyapanzióban helyezik el mentvényeiket, ugyanúgy nehéz helyzetben vannak, hiszen ezen állatok elhelyezéséért fizetniük kell.
Gyálon, örömmel vettük, hogy a városvezetés, a helyi hatóság, a kulturális helyek és a kiskereskedelmi
egységek sok esetben kiállnak az állatvédelem mellett vagy segítik munkánkat. A helyi önkormányzat
rengeteg állatvédelmi kérdésben jár el az állatvédők bevonásával, a kereskedelmi egységek kihelyezik adománydobozainkat, plakátjainkat. Lehetőségünk van kulturális rendezvényeken részt venni és a
város többek között beadott pályázatok pozitív elbírálása útján is támogatja az állatvédők munkáját.
Mindezek ismeretében arra kérjük a kedves olvasókat, hogy ha látnak egy-egy segítségkérést az állatvédőktől, akkor lehetőségeikhez mérten segítsék
munkájukat. Hamarosan sokaknak remek alkalom
adódik erre, hiszen jön a már jól ismert SZJA 1%ról való rendelkezés. Ne hagyják „elveszni” az 1%-ot!
A következő kiadványban épp a már említett SZJA
1% fontosságáról fogunk írni!
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 bejelentése: Gyáli Járási Hivatal (PrátpálHorváth Mónika, telefon: 06-29/540-964).
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094
(Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
(Huszár Éva, Telefon: 06-29/340-134, weboldal:
http://varosuzemeltetes-gyal.hu/egyebszolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot
tartó családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon: 06-70/205-6552.
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finomat, olcsón, gyorsan

HÚSMENTES LASAGNE
NEM CSAK VEGETÁRIÁNUSOKNAK

Elkészítési idő: 75 perc

Hozzávalók (4 adag):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 lasagne lap
1 ek. olívaolaj
só
1 ek. olaj/kókuszzsír/olívaolaj
1 sárgarépa
2 cukkini
250 g vörös lencse
1 fej vöröshagyma
1 konzerv darabolt paradicsom
1 tk. cukor
só
bors
1 tk. bazsalikom
1 tk. oregano
csapott tk. kakukkfű
csipet rozmaring
20 g vaj
2,5 ek. liszt
2 dl tejszín
szerecsendió
só
bors

Elkészítés:

A répát és a cukkinit megtisztítjuk, és kisebb kockákra vágjuk.
Egy magasabb falú edényben
felmelegítjük az olajat és megpirítjuk a hagymát rajta. Hozzáadjuk a zöldségeket és egy kicsit
megforgatjuk, majd hozzáadjuk
a vörös lencsét, összepirítjuk a
zöldségekkel, majd hozzáöntjük
a paradicsomot és beletesszük
a fűszereket, valamint a cukrot.
Felöntjük egy kis vízzel, majd felforraljuk a szószt. Lassú tűzön,
folyamatos keverés mellett addig főzzük, amíg a lencse megfő,
és szépen besűrűsödik.
A lasagne lapokat megfőzzük.
A besamel mártáshoz egy
edényben megolvasztjuk a vajat,
majd beleszórjuk a lisztet és a
szerecsendiót. Habverő segítsé-

gével csomómentesre keverjük,
és egy picit megpirítjuk. Hozzáöntjük a tejszín felét, majd simára keverjük, ezután beleöntjük a
maradék tejszínt is, sózzuk, borsozzuk. Folyamatosan keverjük,
amíg szép, krémes állagú nem
lesz.
Egy tűzálló edény vagy tepsi aljára egy kis olívaolajat teszünk,
majd a lencsés szósz negyedét rákenjük. Ráhelyezünk egy
tésztalapot, majd újabb sor lencsés keverék következik. Majd
újra tészta, aztán lencsés keverék, amíg el nem fogy. Az utolsó
réteg tésztára kerül a besamel
mártás, majd a 180 fokra előmelegített sütőben, kb. 25 -30 perc
alatt készre sütjük, amíg a teteje
szép aranybarnára pirul.
Jó étvágyat kívánunk!

Smiatek Anikó,
a Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál
elnöke
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REJTVÉNY
A helyes megfejtést beküldők közül egy szerencsés nyertes Gyál-ajándékcsomagot nyerhet!
Nem kell mást tennie, mint helyesen megfejteni a rejtvényt, majd a szerkesztoseg@gyal.hu elektronikus
levelezési címre beküldeni vagy zárt borítékban a
Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út
112-114.) portájára eljuttatni.

Beküldési határidő: 2019. március 25.
A februári szám helyes megfejtése:
kék színű autó
A februári rejtvény nyertese:
Sramó Emese (6 éves)

Feladvány: Mely család nevéhez köthető az 1932-ben 334 holdnyi földterület felparcellázása?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

2019. február 8-án hányadik alkalommal látta vendégül Pápai Mihály a város legnagyobb adófizetőit?
Milyen létesítmény kerül megépítésre a gyáli sportcsarnok mellett?
2019. mely hónapjában várható az Ady Center üzletház átadása?
A Zrínyi Iskola mely helyiségének felújítása fejeződött be 2019. év elején?
Mely életeseményt támogatja a városvezetés a Gyáli Élet Program keretén belül 12.000 forint
értékű taneszköz csomaggal?
6. 2018. évben ki vehette át a Gyáli Közművelődési Díjat?
7. Milyen szabadtéri játszóeszközöket vásárolt a Gyál Város Önkormányzata a Millenniumi Parkban 		
található szánkózó dombhoz a gyáli gyermekek nagy örömére?

Emlékszik
még rá?

22

dal- és nótaműsor
a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR
rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban
2019. április 13-án, szombaton 15 órakor
Fellépnek:
Kapi Gábor nótáskapitány,
az Arany Gyermek Néptáncegyüttes,
valamint a dalkör tagjai

Városunk
múltja és jelene
Valamikor kultúrteremként, mások szerint kocsmaként
szolgált az a régi épület, ami átalakítás után évtizedekig
a katolikus közösség számára Isten házát jelentette. További toldozgatásától nem lehetett várni, hogy hosszú
távon, méltó módon betöltse szerepét. A hívek új templom építése mellett döntöttek. Perczel Dénes építész
magasra “rajzolta a lécet”, de a Dr. Nagy Árpád vezette

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

közösség 1983-ban megbirkózott a feladattal. A közösség apraja-nagyja hordta a téglát, keverte a betont, helyi
iparosok irányították, végezték a szakértelmet igénylő
munkákat, az építész értő felügyelete mellett. Az épület
elkészült, de az alkotók még nem pihentek, megvásárolták a szomszédos telket is. A rajta lévő romos házacska
elbontása után a területen parkot alakítottak ki.

gyáli mi újság

Zene: Délpesti Régió Cigányzenekara
Oláh Attila prímás vezetésével
Rendező művészeti vezető: Tolnai Mari
Műsorvezető: Kovács Istvánné
Műsor után tánchoz ’talpalávalót’
Petrik Balázs szolgáltat.
Szünetben támogató TOMBOLA
www.gyal.hu
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02.09.

02.11.

Baleset történt a Pesti út és az Ady Endre utca kereszteződésénél. Kiérkező járőreink visszajelzése
szerint egy személygépkocsi és egy motorkerékpár
ütközött, személyi sérülés is történt. Járőreink a sérült ellátásában, majd a helyszín biztosításában nyújtottak segítséget. Mivel a motorost a mentő kórházba
szállította, az összetört motorkerékpárt ifjúsági tagozatos polgárőreink megőrzésre a FEGY központjába
szállították, ahol később a sérült rokonainak átadták.

Ezúttal a Kisfaludy utca és a Bartók Béla utca sarkán történt újabb baleset, összesen három fő sérült meg. Járőreink a helyszín biztosításában nyújtottak segítséget.

Lakossági bejelentés érkezett a Bercsényi utcából,
ahol az egyik ingatlan kertjében tüzet raktak, a szél
pedig a szomszédos ingatlanokra fújta az izzó pernyét. Kiérkező járőreink a tűzgyújtót tájékoztatták, hogy Gyál területén a hulladékok égetése nem
megengedett, a tüzet pedig eloltatták. Szerencsére a száraz idő ellenére sem terjedtek át a lángok
más ingatlan területére, pedig a gondatlan égetés
akár nagyobb károkhoz is vezethetett volna. Szabálytalan égetés miatt a hónap során további 4
esetben kellett intézkedni járőreinknek.

02.17.

Kultúra

Hirdetés

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 70/233-30-47.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere,
duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi, motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.:
06-70/419-0330 Csongrádi István.

Pótvizsgára, érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon
matematikából, történelemből, magyarból. 20/527-7701.

02.20.

ANGOL MAGÁNÓRÁK (60 perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások
gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol
nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni: 0630/938-9709, 06-29/340-878.

Ha még nem próbáltad, azért. Ha már próbáltad azért.
HATHA JÓGA a Közházban. Márciustól minden szombaton 9.30-tól. AZ ELSŐ alkalom INGYENES! Hozz magaddal polifoamot, könnyű, laza öltözetet és némi folyadékot.
Várlak szeretettel korra, nemre való tekintet nélkül. Kérdés, információ: Sprok Magdolna +36-20/954-6446,
magdolnasprok@gmail.com

Nagy területen égő avarról érkezett jelzés a Budai Nagy Antal utca végéről. Tűzoltóink 8 fővel vonultak a helyszínre és közel egy órás munkával a
lángokat megfékezték. Emberéletben szerencsére
nem keletkezett kár.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Elfogadták a 2019. évi közbeszerzési tervet.
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Recept

Beszéljünk róla! Én meghallgatom, és meg is hallom
Önt. Mentálhigiénés tanácsadás Gyálon és Budapesten.
(Tóthné Éva) 06-20/564-0606.

A testület 9 igen és 3 nem szavazattal megalkotta Gyál város 2019. évi költségvetési rendeletét.
A költségvetés igen feszes, igen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a képviselő-testület
tagjaitól.

Módosították a gyáli óvodák felvételi körzeteit.

KERTváros

Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek,
passzív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István 06-70/419-0330.

Kiírták a sport és civil szervezetek szabadidős és
kulturális tevékenységét célzó támogatást.

Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi
munkatervét.

Gazdaság

Baleset törént a Vecsési úton, két személygépkocsi ütközött, a két járműben összesen öt fő sérült
meg, köztük három gyermek. A helyszínre érkező
járőreink elsősegély-nyújtásban, a sérült járművek
áramtalanításában és a forgalom terelésében nyújtottak segítséget.

Februárban három alkalommal is ülésezett a képviselő-testület, melyeken az alábbi döntések születtek:

Elfogadták a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, valamint a GY.T.H Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.

Környezetünk

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

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

Ülésezett a testület

Pápai Mihály polgármester a szokásos módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Interjú

Apróhirdetés

FEGY-napló

02.10.

Közélet

Házat, telket keresek Gyálon! Akár 10 napon belül
KP fizetek! Terhelt, problémás ingatlan is érdekel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/208-5722.
Ingatlanirodánk teljes körű ügyintézéssel várja kedves ügyfeleit! Önnel együtt a sikeres üzletért!
www.bercsenyiingatlan.hu,
bercsenyiingatlan@
gmail.com 06-20/208-5722.

Pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
technikai eszközállományának bővítésére, melyhez
a szükséges önerőt biztosítja városunk.
Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság
2018. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Gyepszőnyeg termesztéssel
foglalkozó cég
kiemelt bérezéssel,
betanított ﬁzikai munkást keres.

Lezárták a „Vállalkozói park építéséhez kapcsolódó munkák PM_VALLPARK_2017” tárgyú közbeszerzési eljárást.

Elvárás: „B” kategóriás jogosítvány.

Elfogadták Pápai Mihály polgármester idei évi szabadságolási ütemtervét.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok
megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros
ülését 2019. március 28-án tartja.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Augsberger Gyepszőnyeg Kft.
Gyál - Felsőpakony Telephely
Tel.: 06 20 9342 153
E-mail: gyal-felsopakony@augsberger.hu

www.gyal.hu
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Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Vallás

Helytörténet

Hirdetés

A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe:
- konyhai kisegítő
- kertész
- segédmunkás
- villanyszerelő
Várjuk jelentkezésüket önéletrajzzal:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK

ÚJDONSÁG!
Szemfenékfotó és
szemnyomásmérés
szemész szakorvos
által végzett
távdiagnózissal

AKCIÓK!
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A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE!
GÉPKOCSIVEZETŐ MUNKATÁRS
DÍSZNÖVÉNY KERTÉSZETI MUNKATÁRS (részmunkaidőben is)
Feladatok:
ültetés, növényápolás, áru-összekészítés
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós - dísznövénykertészet
RAKTÁRI CSOMAGOLÁS
Feladatok:
címkézés, csomagolás, kézi- és gépi
anyagmozgatás (targoncázás)
Munkavégzés helye: Gyál - logisztikai raktárak
Munkavégzés körülményei:
•
teljes munkaidős munkarend
•
hosszú távú munkalehetőség
•
munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás

• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 500

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

A munkakörök betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörökben szerzett tapasztalat, valamint targoncavezetői jogosítvány ill. tapasztalat.
Megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését is várjuk!

• a Hoya legellenállóbb
felületkezeléssel ellátott
lencséje mellé dioptriás
napszemüveglencsét adunk
ajándékba

Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as, vagy a 0623/520-683-as telefonszámon munkaidőben 8-16 óra között.
Jelentkezését leadhatja a megpályázott munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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Közélet

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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