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gyáli mi újság

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

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

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

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

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

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde, 

Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Megjelenik havonta 8.500 példányban.

Terjesztés: Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

TestületKultúraKözéletFejlesztésKultúra Testületi Egészség ÉletProgramEgészség SportKözbiztonság 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:

Okt. 18 - Okt. 24-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Okt. 25 - Okt. 31-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Nov. 1 - Nov. 7-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Nov. 8 - Nov. 14-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Nov. 15 - Nov. 21-ig: Aranyág Gyógyszertár 

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

Környezetünk Sport
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt az 1956-
os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából megrende-
zésre kerülő városi ünnepségre. 
Időpont: 2021. október 22. 17.00 óra
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Ünnepi beszédet mond Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő.

Közreműködnek: Bakos-Kiss Gábor, Jászai Mari-díjas színművész 
és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola tanulói

Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a Templom térig,  
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester

Meghívó

Átadták az Óriáshomokozót  
a gyáli Kálvin téren

Szeptember 14-én adták át azt a 75 m2-es Óriáshomoko-
zót amelyet a gyáli Kálvin téren épített az önkormányzat.

Az eseményen beszédet mondott Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő és Pápai Mihály polgármester.  
Az átadón részt vett Nagy József Elek alpolgármester, 
Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, önkormányzati 
képviselők, intézményvezetők, civil szervezetek vezetői. 
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a Gyáli Liliom 
Óvoda műsorát láthatták a jelenlévők.

A most átadott homokozó azon túl, hogy sok vidám per-
cet szerez a gyermekeknek, a közösségi élet remek hely-
színe lehet, ahol akár életre szóló barátságok szövődhet-
nek – hangzott el Dr. Szűcs Lajos beszédében.

A projekt részeként napvitorlát is telepítettek, a homo-
kozót a gyermekek biztonsága érdekében kerítéssel ke-
rítették körbe. Folyamatban van a ivókút, a világítás, va-
lamint a térfigyelő kamera kiépítése is.

Ahogy egy ház építését is az alap megépítésével kezdik, 
úgy a város építését is az alapokkal kell kezdeni, akik ez 
esetben a gyermekek, akik, ha örömteli környezetben, vi-
dáman nőnek fel, akkor a későbbiekben stabil tagjai lesz-
nek a társadalomnak – mondta el beszédében Pápai Mihály. 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete to-
vábbra is fontos feladatának tartja a gyáli játszóterek 
modernizációját, komfort érzetének javítását. A Kálvin 
téren kialakított homokozó, az Árpád téri és Uszoda 
parki játszóterek jelenleg nem tartalmaznak mosdó-
kat, ezért a testület döntött arról, hogy erre a három 
helyszínre a városképbe is illeszkedő mosdókat telepít 
6,8 millió forint értékben. Az illemhelyek telepítése, köz-
művekkel ellátása több időt vesz igénybe, de várhatóan 
a következő hónapban elkészülnek a beüzemelésükkel.

A gyerekeknek felhőtlen időtöltést kívánunk a most át-
adott homokozóhoz, a szülőktől pedig azt kérjük, hogy 
ügyeljenek a homokozó rendjére, tisztaságára, hogy mi-
nél tovább megmaradjon jelenlegi állapotában.

Közélet Fejlesztés

A beruházásra összesen 4,3 millió forintot 
szánt az önkormányzat, de helyi vállalkozók is 
felajánlották segítségüket a megvalósításhoz, 
így a Szász-Therm Kft. a kerítést, a Witzing 
Tüzépker Kft. a homokozóba kerülő homok 
beszerzését, a Dohány Kft. pedig a homokozó 
játékokkal való ellátását vállalta.

Az Óriáshomokozóval Gyálon immár hat kisgyerme-
keknek szánt közösségi tér áll rendelkezésre
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Október 1-jén, az idősek világnapja alkalmából tartott vá-
rosi rendezvényen Kurucz-Szigetvári Szonja anyakönyv-
vezető előtt 5 jubileumi házassági évfordulóját idén ün-
neplő pár újította meg házassági fogadalmát. 

Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő, Pápai Mihály polgármester, Nagy József Elek 
alpolgármester, Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára, 
továbbá önkormányzati képviselők és a városban műkö-
dő nyugdíjas klubok tagjai.

Dr. Szűcs Lajos és Pápai Mihály köszöntő beszédét köve-
tően az idén jubiláló házaspárok fogadalomtétele követ-
kezett. Az idén jubiláló házaspárok:

50 éves évforduló:

• Hegedűs Ferenc László és Baranyi Kornélia Ágnes
• Kucsera Ferenc és Borbély Julianna
• Sindel Imre és Király Márta
• Sztolyka Zsigmond és Angyal Anna
• Tímár Sándor és Mezei Ida (a rendezvényen nem tudtak 

részt venni, de otthonukban megtörtént a fogadalomtétel)

55 éves évforduló:

• Oroszi Árpád és Varga Anna Mária

Tisztelettel tartozunk az időseknek

Az esküt követően a Fedák Sári Színház zenés előadását 
élvezhette a közönség.

A nyugdíjasklubok Gyál civil életének kiemelkedő közös-
ségei. Tevékenységüket és általában az idősekről való 
gondoskodást a város vezetése is kiemelten fontos fel-
adatának tartja. A különböző pályázati lehetőségeken, 
támogatásokon kívül, a hulladékszállítás költségeit is 
már évek óta átvállalja az önkormányzat.

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft. egyik feladata az ebrendészeti tevékeny-
ség ellátása, vagyis a közterületen lévő kóbor ku-

tyák befogása és a jogszabályokban meghatározott 
ideig tartása. Ehhez a tevékenységhez ebrendészeti 
telepet tart fenn, amely egy átfogó felújításon esett 

át az elmúlt hónapban.

A felújítás az ebrendészeti tevékenység ellátásához 
szükséges feltételek biztosítását, valamint az állattartá-
si körülmények és munkakörnyezet javítását szolgálják.

Már régóta felmerülő igény egy kutyafuttató, ahol a 
telepen lévő kutyákat a kennelből kihozva meg le-
het mozgatni. A jövőben a kutya pórázát egy kötélen 
szabadon futó vezetőhöz lehet kapcsolni, így növelve 
meg a kutya mozgásterét.

A felújítás része volt egy raktárhelyiség kialakítása, 
az utcafronti kerítés cseréje, tereprendezés, füvesítés, 
járdaépítés, általános karbantartási munkák (pl. fes-
tés), térvilágítás kiépítése. Beszerzésre kerültek új ku-
tyaházak, etetéshez szükséges edények, valamint egy 
új chipolvasó készülék.

A beruházást a kft. saját forrásból valósította meg, 
amelynek költsége elérte a 3 millió forintot.

A korábbi évek tapasztalatai és igényei alapján Gyál 
város vezetése 2021-ben a közszolgáltatás kerete-
in túlmutatóan további zöldhulladékgyűjtési alkal-
mat rendelt meg, amely a szokásos kétheti ciklus-
ban 2021. november 29 - 2021. december 10. között 
valósul majd meg a gyűjtési naptárban kiadott utca-
listát követve.

Melyik a gyűjtés napja? Egyszerű: pontosan 2 hét-
tel az utolsónak  meghirdetett alkalom után érke-
zik az idén utoljára a zöldhulladékot begyűjtő autó.

Kérjük, a fenti napokon kora reggel 5 óráig tegyék 
a zöldhulladékot az ingatlanok elé, hogy az autó ko-
rai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.  
A gyűjthető hulladékok köre, a zsákhasználati 
szabályok változatlanok.

Megújult az 
ebrendészeti telep

További egy 
zöldhulladékgyűjtési 

alkalom 2021-ben
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KÉTHETI GYŰJTÉS CIKLUS AZ UTCALISTA SZERINT

a 2021-es gyűjtési naptárban 
látható utolsó gyűjtési alkalom

pontosan két héttel későbbi, 
EXTRA gyűjtési alkalom

2021. november 15., hétfő 2021. november 29., hétfő

2021. november 16., kedd 2021. november 30., kedd

2021. november 17., szerda 2021. december 1., szerda

2021. november 18., csütörtök 2021. december 2., csütörtök

2021. november 19., péntek 2021. december 3., péntek

2021. november 22., hétfő 2021. december 6., hétfő

2021. november 23., kedd 2021. december 7., kedd

2021. november 24., szerda 2021. december 8., szerda

2021. november 25., csütörtök 2021. december 9., csütörtök

2021. november 26., péntek 2021. december 10., péntek

4

Bár nem jellemző a kutyák tömeges befogá-
sa, a férőhelyek növelése érdekében a korábbi 
kennelszám 7-ről 11-re emelkedett.



www.gyal.hu 76 7

letésnapi Utcabálon, utóbbin a gyáli Arany Gyermek 
Néptánc Együttessel közös előadást is tartottak.
Erdélyi testvértelepülésünk is számos gyáli delegációt 
látott vendégül az évek során, a Gyál Városi Fúvósze-
nekar például eljuthatott a Kis-Küküllő menti Gyöngyko-
szorú Néptánctalálkozóra, melynek köszönhetően a tel-
jes Kis-Küküllő menti térség megismerte a zenekart és a 
zenekar kultúráját. Továbbá a közös zenélésnek köszön-
hetően még inkább elmélyülhetett a testvértelepülési 
kapcsolat a fiatalokban.

Pápai Mihály polgármester kezdeményezésére a kibédi 
óvodás- és iskoláskorú gyermekek éppúgy megkapják 
a Gyál Élet Program részét képező ajándékcsomagokat, 
mint a gyáli gyermekek, ezzel is könnyítve a kibédi csalá-
dok nevelési évkezdéssel járó költségek terheit.

Gyál Város Önkormányzata és a Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület között 2013 óta egy rendszeres együttmű-
ködés zajlik nehéz sorsú, székelyföldi gyermekek Ma-
gyarországra utaztatása érdekében a Székely Nemze-
ti Tanács közreműködésével. A gyermekek fogadásának 
célja a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítése, to-
vábbá a Magyarországon eddig még nem járt erdélyi 
gyermekekben való gondolat építése, mely szerint Ma-
gyarországhoz éppúgy tartoznak, mint az anyaországi 
magyarok. A több évre visszanyúló, szoros együttműkö-
dés eredményeképpen alkalmanként 30-40 határon túli 
gyermek 10 napot tölthet Budapesten, illetve a révfülö-
pi Baji József Üdülőtáborban a gyáli, azonos korú gyer-
mekekkel közösen.

Isten éltesse a két település kapcsolatát!

6 éve írták alá a testvértelepülési 
megállapodást Gyál és Kibéd vezetői

Megalakulásának immáron 30. évfordulóját ünnepel-
te 2021. szeptember 18-án a FEGY Polgárőr és Tűzol-
tó Egyesület a Gyáli Sportcsarnokban. A tagok és meg-
hívott vendégek egy délután keretén belül emlékeztek 
vissza az elmúlt évekre. Több kitüntetést adtak át és ér-
tékelték a Polgárőrség önzetlen munkáját. Három elnök 
volt a polgárőrség életében. A jelenlegi elnök, Kalmár 
Róbert, 2008-tól látja el ezt a nem mindig hálás felada-
tot, de szívvel-lélekkel próbál eleget tenni a feladatok-
nak és abszolválni a kihívásokat. Az elnök urat kérdeztük 
a jubileumi események kapcsán. 

Hogyan alakult meg a FEGY?
1991-ben egyesületünk alapítói között olyan személyek 
voltak, akik a közéletben is nagy hangsúlyt fektettek 
Gyál közbiztonságára. Gyimesi István akkoriban megvá-
lasztott polgármester, id. Kurucz Árpád képviselő és szá-
mos helyi civil és vállalkozó, akik önszerveződő formá-
ban, saját gépjárműveikkel rótták Gyál utcáit. 

Hogyan értékelné a jubileumi rendezvényt, amelyet a 
gyáli polgárőrség megalakulásának 30. évfordulójá-
nak alkalmából rendeztek?
Kitűnően sikerült, nagyon jó hangulatban. A rendőrség, 
valamint más együttműködő szervezet vezetői is megtisz-
teltek jelenlétükkel: a Pest Megyei Katasztrófavédelem-
től Pásztor József ezredes, igazgatóhelyettes;  a Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség részéről Dr. Pilisics Péter elnök. 
Ez önmagában is azt jelenti, hogy a kormány és a ren-
dészeti szervek is fontosnak tartják, hogy a polgárőrség 
működjön és hozzájáruljon a közbiztonság védelméhez. 

30 éves a FEGY
Három évtizede ellenszolgáltatás nélkül, sza-
badidejük feláldozásával bűnmegelőző tevé-

kenységet végeznek városunkban

Kultúra Testületi Egészség KözbiztonságKörnyezetünk SportKözélet Fejlesztés TestületKultúraKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport Anyakönyv

2015-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából 
Pápai Mihály polgármester és Dósa Sándor, Kibéd 
község polgármestere aláírásukkal tették hivatalos-
sá a két település között fennálló baráti kapcsolatot.

A gyáli városvezetés számára kiemelten fon-
tos a határon túli magyarság ügyének felka-
rolása, a jó kapcsolat ápolása. Ennek megfe-
lelően 2013-ban vetődött fel először az igény, 
hogy Gyál testvértelepülési kapcsolatot alakít-
son ki egy erdélyi településsel. Gyál és Kibéd 
kapcsolata 2014-ben kezdődött. Gyál Város 
Önkormányzata Nagy József Elek, Gyál alpol-
gármesterének köszönhetően került kapcso-
latba a „vöröshagyma természetes hazájával”, 
Kibéddel.

A kapcsolat azóta is virágzik, hiszen 
számos gyáli csoport látogatott már 
Kibédre, és erdélyi testvértelepülé-
sünk is gyakran képviseltette magát 
nálunk.

A testvértelepülési kapcsolat ápo-
lására kiváló alkalmak azok a he-
lyi hagyománynak számító ünnepek, 
fesztiválok, amelyek segítségével kö-
tetlenebb módon ismerhetjük meg 
egymás értékeit, szokásait, lakóit. A 
kibédi delegáció mára rendszeres 
résztvevőnek számít a Gyáli Böllér-
versenyen, a Kibédi Gyöngykoszorú 
Néptánccsoport fellépett már a Pün-
kösdi Utcazenei Fesztiválon és a Szü-

Az eseményen a Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől 
egy elektromos robogót, az önkormányzattól pedig  
1 500 000 forintot kapott az egyesület. 

Mit emelne ki a polgárőrség első 30 évéből?  
Melyek voltak a legfontosabb lépések, momentumok 
Ön szerint?
Az egyik a nevünk. Az, hogy országosan ismernek min-
ket, mint gyáli FEGY-et, elismerik a munkánkat. A má-
sik pedig, hogy az ifjúsági tagozatunk, számos fiatal tag-
ja egyesületünknek. Büszkeséggel tölt el, hogy nem egy 
fiatal került ki tőlünk a rendőrséghez, tűzoltósághoz, 
egyéb rendvédelmi szervhez. 

Milyen kapcsolatot ápolnak a helyi rendőrséggel?
A polgárőrség mostanra stratégiai partnere a rendőr-
ségnek, nagyon jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel és az 
önkormányzattal. Gyálon szinte nem történik olyan ren-
dezvény, ahol nincs jelen a polgárőrség, vagy a rendőr-
séggel közösen vagy önállóan. 

Milyen céljaik vannak a jövőre nézve?
Nagy álmunk, hogy saját önálló épületbe költözhes-
sünk, ahol a 24 órás ügyeleti központunk mellett tűzol-
tóautónk tárolása is megoldottá válhatna, ezzel is fokoz-
va hatékonyságunkat. Ehhez azonban támogatókra van 
szükségünk. 
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Nézve a nyári, őszi programkíná-
latot, a közösségi ház ismét nagy 
fordulatszámra kapcsolt. Nehéz 
követni a programkínálat bőségét.
A közösségi ház által kínált progra-
mok – ahogy korábban fogalmaz-
tam – gyógyszert kínálnak a lélek-
nek, segítenek újra visszatalálni az 
értékekhez, a közösségekhez, a jó-
kedvünkhöz. Ez a beszélgetés is egy 
teltházas színháztermi koncert alatt 
zajlik. Most ad nagysikerű produkci-
ót Korda György és Balázs Klári, két 
élő zenei ikon. Az érdeklődés akko-

ra volt, hogy az utolsó másfél hét-
ben már nem tudtunk több jegyet 
adni az előadásra. Ugyanez a hely-
zet Pokorny Lia és Schmied Zoltán 
Válótársas című színházi előadásával, 
ismét telt házas az előadás. Nagyon 
várom Mucsi Zoltán, Scherer Péter 
és Katona László Nézőművészeti Fő-
iskola című komédiáját, ami október 
21-én lesz és ahol a közönség az első 
pillanattól a darab végéig könnyes-
re neveti magát. Év végéig számos 
műsormeglepetésünk lesz, ha nem 
akarnak lemaradni semmiről regiszt-

ráljanak a hírlevelünkre, kövessenek 
minket a netes oldalakon. Úgy tűnik 
a kiemelt programjaink ismét utat ta-
lálnak a közönségünk szívéhez.

Júliusban megrendezték az I. 
Gyáli-wood Mozifesztivált.  
Mi adta ehhez az apropót?
Nagyon büszke vagyok a közössé-
gi ház közművelődési munkatársa-
inak – Velkei Erika, Bakó Lilla, Lá-
zár Beatrix – fantáziájára. Az idén 
a magyar és gyáli mozitörténet öt 
kerek évfordulót is ünnepel. A ma-
gyar film és mozi születésnapjai 
kapcsán azt kértem tőlük, találja-
nak ki egy elegáns, gazdag és for-
mabontó moziünnepet. Sziporkáz-
tak az ötletek és így jött létre az I. 
Gyáli-wood Mozifesztivál júliusban. 
A program díszvendége volt az óriá-
si népszerűségnek örvendő Scherer 
Péter, színművész, Hegedűs Bálint, 
aki több magyar sikerfilm forgató-
könyvírója és Bényei Tünde textil-
tervező művész, az Oscar díjas Saul 
fia mozifilm jelmezeinek készítője.  

Négy mozikiállítás is nyílt a progra-
mon, ebből az állandó mozitörténeti 
kiállítás ma is látható. Nagy közön-
ségsiker mellett felavattuk a kert-
mozit, levetítettük a Kincsem című 
filmet. A kertmoziban a nyár folya-
mán már több filmet is láthatott a 
közönség. A különleges programnak 
jelentős országos média visszhang-
ja is volt, így a nagy érdeklődés és 
a kedvező fogadtatás okán sikerült 
hagyományt teremteni. 

Mi történt még a házban a nyár 
folyamán?
Harmadik éve büszkeségünk már, 
hogy a hét tematikus nyári tábo-
runkban több mint száz gyáli gyer-
mek tölti hasznosan az időt. A kép-
zőművészeti, ének-zene-tánc, a 
dráma, a színházi és a kesze-kusza 
tematika mellett, két olvasótábor 
nyújt tartalmas időtöltést a gyerek-
nek. Ezek a táborok nem gyermek-
megőrzők, komoly fejlesztőmun-
ka zajlik úgy, hogy a gyermek is jól 
érzi magát. A szülő pedig nyugodt, 
mert tudja a csemete jó, biztonsá-
gos helyen van. A 2022-es tábora-
inkra már most várólisták vannak, 
annyira népszerűek. 

Idei évben először, az iskolai őszi 
szünidő alatt, október 28-án az 

Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár egy egész napos „nap-
közis táboros” programkavalkáddal 
várja az alsó tagozatos gyermeke-
ket. A gyermekek a nap folyamán 
kézműves foglalkozásokon, színhá-
zi produkción, élményekben gazdag 
napon vehetnek részt.  

Fontos, kiemelt feladatunk a kör-
nyezettudatosság, a klímavédelem, 
a környezetvédelem erősítése. Sok 
a szemét a város körül, nem mű-
veljük kertjeinket, elhasználjuk uno-
káink elől a Föld erőforrásait. Mun-
katársaimmal valljuk azt az elvet: 
gondolkodj globálisan, cselekedj lo-
kálisan. Nagyon szép program volt 
a növénybörze és a Bartók Béla Ál-
talános Iskola és az Eötvös József 
Technikum tanulói és tanáraival kö-
zösen kialakított méhecskelege-
lő és mintakert projekt. A szorgos 
gyerekkezek virágmagokat szórtak 
és magaságyásokat fogadtak örök-
be a közösségi ház udvarán. Így már 
az idéntől, de 2022-től látványosan 
bárki láthatja és részese lehet ennek 
a sikeres mintakert programnak is. 

Nagy érdeklődéssel kísértek a hétvé-
gi családi napok a Közházban. Ingye-
nes babaszínház, karon ülős gyermek-
foglalkozások, báb és bohócműsorok 
vannak. Ilyenkor ki lehet próbálni a ki-
csinyeknek kínált különféle „höcögő” 
fejlesztő foglalkozásokat is. 

Idén is figyeljük, és események-
hez igazodva hívjuk meg a Köszön-
jük Magyarország 2 program kere-
tében pályázó művészek, előadók 
produkcióit. 

A családoknak is kínálunk színházi 
élményt, októberben a VUK érkezik 
Gyálra. Az Adventben pedig szintén 
számos meglepetést tartogatunk 
majd. 

Milyen programtervek vannak az 
év második felére? 
Lesz Márton napi kavalkád, csalá-
di és gyermekprogramokra, új fej-
lesztő foglalkozásokra és egész-
ségtudatos eseményekre is sor 
kerül. 

Készülünk az együtt töltött értékes 
idő ünnepére az Adventre. Novem-
ber közepétől a negyedik Adventi 
gyertyagyújtásig hagyományosan 
száz körüli eseménnyel lepjük meg 
a gyáliakat. Ebben lesz szuperkon-
cert, színházi előadás, Mikulásfutás 
is, de lesz sok olyan meghitt ese-
mény, ami segít lelkileg ráhango-
lódni a Karácsonyi csodára. Magam 
és munkatársaim is hiszünk abban, 
hogy csodákra szüksége van min-
denkinek. Csodák és közös élmé-
nyek nélkül az élet csak a hétköz-
napok szürkesége. A közösségi ház 
pedig az idén is a csodák palotája.

A nyár elejétől a közösségi ház és a városi könyvtár is-
mét várja Önöket. Bár még sokan aggódnak az ellent-
mondásos járványhírek miatt, nincs ok az otthon ma-
radásra. A biztonságosan, folyamatosan fertőtlenített 
és korlátozás nélkül látogatható épület számos, színes, 
minden korosztálynak kínált, sokféle programmal vár-
ja a gyáli és a dél-pesti régió kultúrára éhes közönségét. 
Bretus Imrével a közösségi ház igazgatójával beszélget-
tünk a nyári időszakról és az őszi-téli évadról. 

Mögöttünk a nyár, előttünk az élet

Kultúra Testületi Egészség KözbiztonságKörnyezetünk SportKözélet Fejlesztés TestületKultúraKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport Anyakönyv
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Könyvtárvarázs
Az év első felében felújítottuk a tereket, így má-
justól megszépült könyvtár fogadja az olvasókat. 
Kifestettünk, a régi szőnyegpadló helyett szép, vi-
lágos parkettát raktunk le, a könyvtári polcokat át-
rendeztük így a teret megnöveltük és még kényel-
mesebbé tettük olvasóink számára a helyiségeket. 

A számítógépes parkunk megújult, így 6 darab ol-
vasói számítógép várja az internetezőket. Új gyer-
mekkönyvtári bútorokat vásároltunk. 

Újra indultak népszerű rendez-
vényeink: minden hónap utolsó 
szombatján a Mesevarázs, min-
den hónap 3. csütörtökén Irodal-
mi Szalon program. 

Könyvtárunk helyet ad az Iskolás 
leszek - iskolára hangoló játékos 
foglalkoztatósorozatnak is, amely 
szerdánként 16.30-18.00 óra kö-
zött tudja fogadni a gyereke-
ket Klauszné Anancsenko Nyina 
vezetésével. 

E mellett Internetes workshopra 
várjuk a jelentkezéseket. Továb-
bá prózaíró pályázatot hirdettünk, 
amelynek részletei a honlapon 
olvashatók. 

16 éven aluliaknak és 70 év felettieknek továbbra 
is ingyenes a beiratkozás a könyvtárunkba. 
Több, mint 60 ezer könyvből, 84 folyóiratból és 
több, mint 300 hangoskönyvből tudnak a látoga-
tók választani.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Jene Miklósné
könyvtárvezető

2018-ban még két civil szervezet közös 
rendezése adta a keretet a szüreti prog-
ramhoz, 2021-ben már tíz egyesület és in-
tézmény összefogásával vált városi érték-
ké a szüreti program. 

A szeptember 18-ai tartalmas nap nyitott főzőverseny-
nyel indult 11 órakor, amelyre az idén három csapat je-
lentkezett: a Gyáli Kertbarát Kör két csapattal pörköltet 
főztek, a Gyáli Erdélyi Székely Kör csapata pedig szé-
kelykáposzta ételt készített gyáli ízvilággal, mellé kür-
tőskalácsot kínált. 

A színpadi családi programok 14 órakor 
kezdődtek és este 22 óráig tartottak. Ér-
demes volt ellátogatni a gyermekprog-
ramokért, az Unikornis Lovastanya és a 
Lóbarátok Lovarda, Holdas Lovastanya lo-
vaiért, az európai hírű Ökrös István cigány-
zenekar felejthetetlen koncertjéért, a bor-
dalokért, operettslágerekért, a Tátika ovi 
műsorért, az arcfestésért, a látványos tű-
zi-vízijátékért, a hagyományos és látvá-
nyos felvonulásért, a Kaleidoszkóp Szín-
pad komédiájáért. 

Közös értékünk lett a Gyáli Szüreti Mulatság
Köszönet illeti a közreműködő szervezetek vezető-
it, tagjait: Király Lászlót és a Gyáli Kertbarát Kört, Far-
kas Évit és a Kaleidoszkóp Színpadot, Schmidt Józse-
fet és a Gyál Városi Fúvószenekart, Karap Erzsébetet és 
a Tátika ovit, a felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtár és 
Közösségi Ház munkatársait és a „Járd ki lábam” nép-
tánc-együttes tagjait, a Pörög a Gyáli Szoknya tánccso-
portot, a FEGY-et, a rendőrséget, Lippert Sándort és 
családját, Kőrös-Nyíri Dórát és a Gyáli Tűzmadarak Ma-
zsorett Csoportot, a főzőverseny győztes Gyáli Erdélyi 
Székely Kört és Császár Katalint. A közösségi ház által 
összefogott felejthetetlen nap jó példa a gyáli közössé-
gek és az összefogás erejére.

11

Testületi Egészség KözbiztonságKörnyezetünk SportKözélet Fejlesztés TestületKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport AnyakönyvKultúra Kultúra

Bővült a szolgáltatásunk, hamarosan elektronikus úton is elér-
hető a katalógusunk így otthonról is kényelmesen válogathatnak 
az olvasók a könyvtár állományából. 

A rendezvényen, a nap folyamán 1 000-1 500 láto-
gató volt kíváncsi a közösségi ház munkatársai ál-
tal szervezett programkavalkádra. 
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szeptember 30-án tartotta meg az összesen huszon-
négy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés 
elején a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester 
beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fonto-
sabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról. Ezt követően a képviselők a 2021. 
évi költségvetés I. félévi beszámolóját szavazták meg.

A városvezetők a további fontos döntéseket hozták:

Döntés született az egyes önkormányzat által ado-
mányozható kitüntető címek és díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati ren-
deletek hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet 
megalkotásáról.
A rendeletek felülvizsgálatára, aktualizálására azért volt 
szükség, mert egy rendelet kivételével több mint egy év-
tized eltelt a megalkotásuk óta. A rendeleteken elvég-
zendő módosítások olyan mértékűek voltak, hogy cél-
ravezetőbbnek látták a fenti rendeletek hatályon kívül 
helyezését, és új – az összes gyáli kitüntető cím és díj 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló – rende-
let elfogadását.

Emelkedtek az ivóvíz- és csatornahálózathoz történő 
utólagos rácsatlakozásért fizetendő díjak.
A díjak emelését azok ÁFA-kötelezettsége indokol-
ta, így a vízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért 
50 000,-Ft+ÁFA, a szennyvízhálózatra történő utóla-
gos csatlakozásért 150 000,-Ft+ÁFA díjat kell fizetni a 
jövőben.

Elfogadták a 2021-2026 időszakra vonatkozó Gyál Vá-
ros Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programját.
Településünk korábbi környezetvédelmi programjának 
határideje lejárt, így a jogszabályi előírásoknak megfele-
lően annak megújítása vált szükségessé, amelyet a Pan-
non Natura Kft. készített el.

Elfogadták Gyál Város felülvizsgált Közlekedési 
Koncepciótervét
Településünk közlekedési koncepciója 2011-ben került 
elfogadásra, így a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

annak felülvizsgálata, megújítása szükségessé vált, ame-
lyet a Tandem Mérnökiroda Kft. készített el.

A Vibrocomp Kft. által készített, M0 autóúttól, illet-
ve M5 autópályától eredő zaj- és levegőterhelésről 
szóló vizsgálati beszámolót megismerték és az ered-
mények tükrében további intézkedést nem tartanak 
szükségesnek.
A levegőtisztaságvédelmi monitoring vizsgálata 2 
mintavételi ponton, 24 órás időtartammal, 2021. július 14-
15. és július 15-16. napokon történtek. A kiértékelés során 
a légszennyező anyagok koncentráció értékei órás és 24 
órás átlagolással kerültek meghatározásra. A vizsgálati 
adatok alapján a mérési pontokon a környezeti levegő 
szén-monoxid, és nitrogén-dioxid, és ózon és kén-dioxid 
koncentráció értékei nem haladják meg a hatályos ren-
deletben lévő 1 órás és 24 órás határértékeket.

A közlekedési zaj mérését, a mértékadó zajterhelés 
meghatározását a vonatkozó jogszabályok, helyi adott-
ságok, forgalmi viszonyok, valamint a korábbi mérési ta-
pasztalatok figyelembevételével végezték. A zajmérés 3 
ponton történt. A zajmérések a veszélyhelyzeti szabá-
lyok és járványügyi korlátozások okán 2021.07.07-08. 
napokon történtek. Vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, 
éjjel 8 óra. A vizsgálati eredmények alapján megállapít-
ható, hogy a vizsgált területeken a mértékadó A-hang-
nyomásszint sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a 
jogszabályban előírt határértéket, ezért zajvédelmi in-
tézkedés nem indokolt.

Lezárták a 4856/6, 5948, 3373 és a 3407/2, 3408, 
3413 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó 
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat 
módosítás partnerségi egyeztetési szakaszát.
A tervezési munkával párhuzamosan természetvédelmi 
szakértői vélemény készült, melynek címe: A „GYÁLI-ER-
DŐ” HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜ-
LET ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV 
4856/6 HRSZ-T ÉRINTŐ MŐDOSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKE-
LÉSE. Ennek záró részét az alábbiakat tartalmazza: „Az 
elvégzett vizsgálataink alapján a Gyál 4856/6 hrsz in-
gatlanon bevezetni kívánt új szabályozás (Vt-8) az itt ter-
vezett idősek otthona kialakításával várhatóan nem idézi 

elő a természeti értékek jelentős pusztulását, degradáci-
óját, sőt a beruházáshoz kapcsolódóan eltávolításra ke-
rülhetnek a nagy számban található invazív növényfajok. 
Noha a terület védett jellege fenntartásának meglehe-
tősen kevés szakmai indoka van (leginkább városöko-
lógiai megfontolások), a jogi kötöttségek, alkotmányos-
sági szempontok figyelembevételével nem célszerű 
kezdeményezni a védettség feloldását. Sokkal inkább 
arra célszerű helyezni a hangsúlyt, hogy az idős otthon 
kialakításához kapcsolódóan a védett terület egészén 
kezdeményezni lehetne az invazív elemek eltávolítását és 
egy élőhelyi adottságokhoz sokkal inkább illeszkedő, ős-
honos fajokból álló életközösség elősegítését. Az idősek 
otthona elhelyezése tehát természetvédelmi szempont-
ból nem tekinthető aggályosnak. Hazai védett területein-
ken számos helyen hangolhatók össze a közösségi, intéz-
ményi és a természetvédelmi szempontok. Ezen a sajnos 
meglehetősen alacsony természetességű, degradált te-
rületen ennek mindenképpen megvan a lehetősége.”

Módosították a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát
A módosításra a hivatal személyi állományának és fel-
adatainak belső átcsoportosítása miatt volt szükség.

Partnerségi megállapodást kötnek a Civilút 
Alapítvánnyal
A Civilút Alapítvány Mintaprogramot dolgozott ki, mely 
a fogyatékosággal élő emberek társadalmi inkluziójának 
erősítését célozza. A Mintaprogram szakmai tartal-
ma úgy került összeállításra, hogy alkalmas legyen a 
fogyatékossággal élő honfitársainkkal szembeni előí-
téletek ledöntésére, gyakorlati segítséget nyújtson az 
együttéléshez. A Mintaprogram keretében olyan prog-
ramok valósulhatnak meg Gyál városában, melyek be-
illeszthetők a hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramba, továbbá a Mintaprogram eredményeként a 
településen a gyermekek és a felnőttek olyan hasznos, 
gyakorlati ismereteket szerezhetnek, amelyek meg-
könnyítik a kapcsolatfelvételt a fogyatékossággal élő 
embertársainkkal.

Idén is csatlakozik a város a Bursa Ösztöndíjhoz
Felhívás lapunk 19. oldalán.

Kiválasztották a közvilágítási hálózat fejleszté-
sét felülvizsgáló vállalkozást, elfogadták az ILST-
Hungary Kft. ajánlatát
Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Európai Uni-
ós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálóza-
tán a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű 
LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpateste-
ket. A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarí-
tást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a 
pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredmé-
nyeképpen lámpatestek száma nem növekedhetett, te-
hát bővítésre akkor nem volt lehetőség.

Az idei évben lezárult a pályázat öt éves fenntartási idősza-
ka, aminek következtében a közvilágítási hálózat bővítését 
már nem befolyásolják a pályázat feltételei a városban.

Folytatódhat a Városközpont fejlesztése
A Városközpont projekt megvalósítása keretében az ön-
kormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla 
utca 1. 3. és 5. számú ingatlanokat, hogy a már meg-
épült Kistérségi Szolgáltató Központ mellett egy barát-
ságos, városias környezetet hozzon létre, ahová az em-
berek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. A TIHASZ 
Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. az előzetes egyezteté-
sek eredményeképpen eljuttatta az önkormányzathoz 
szándéknyilatkozatát, miszerint hozzájárul bankfiókjuk 
áthelyezéséhez a Somogyi Béla utcában kialakítandó új 
épületbe. Az önkormányzattal közös szándék elfogadá-
sa esetén a korábban megkezdett folyamat tovább foly-
tatható, a meglévő épületek bontásának, és a szükséges 
engedélyeztetési és kivitelezési tervek elkészítési költsé-
geinek felmérésével, majd a folyamat elindításával.

Pécel Város Önkormányzata 2021. december 31-i ha-
tállyal kilép a Fővárosi Agglomerációs Önkormányza-
ti Társulásból,
melyhez szükség volt a társulás tagjaként a képviselő-
testület határozatára is.

Nem képviselő tag választás történt az Ifjúsági és 
Sport Bizottságban
Szalagyi Áron az Ifjúsági és Sport Bizottság nem képvi-
selő tagja 2021. szeptember 6. napján lemondott tiszt-
ségéről, amely így megszűnt. Helyére az Ifjúsági és 
Sport Bizottság nem képviselő tagjának Kertész Mátyást 
választották.

Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idei 
Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjban 
részesülőkről.
 
A képviselő-testületi ülésen született határozatok meg-
tekinthetők a www.gyal.hu oldalon.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének mun-
karend szerinti soros ülését 2021. október 28-án tartja a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Testületi döntések szeptemberben

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Városi Egészségügyi Központ 
(Gyál, József Attila u. 1.) 

ADMINISZTRÁTOR MUNKATÁRSAT keres. 

Érdeklődni a 29/540-860 telefonszámon és 
az eukozpontgyal@digikabel.hu  

email címen lehet.
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Babáknak (3 éves korig)

Mondókákkal és énekkel teli TAP-
PANCS TORNA keddenként 10:00-
11:00 között.

Közös játékkal, népdalokkal, hang-
szeres énekléssel vár a RINGATÓ 
foglalkozás szerdánként 10:00-11:00 
között.

Hangszerjátékkal és népi mondó-
kákkal vár a KEREKÍTŐ csütörtö-
könként 9:30-10:30 között.

Óvodásoknak és 
iskolásoknak

A PÖRÖG A GYÁLI SZOKNYA nép-
tánc csoportja várja az ovisokat (3,5-
4 éves kortól) hétfőnként 16:30-17:30 
között gyermek csoportjába.

Nem lehet elég korán kezdeni a 
nyelvtanulást: BRIAN’S ENGLISH 
angol oktatás (4-6 éves korig) no-
vember 3-tól szerdánként 16:45-
17:30 között.

Minden izmot megmozgat a VECSÉS 
RG (ritmikus gimnasztika) kedden és 
csütörtökön 16:30-17:15 között. Isko-
lásoknak: Kedden és csütörtökön 
17:15-18:00 között.

MŰVÉSZETI GIMNASZTIKA ÉS 
JAZZ-BALETTRE várnak a tanfo-
lyamvezetők szeretettel, hétfőn és 
csütörtökön 17:30–18:30 között. Kis-
iskolásoknak keddenként 17:30-
19:00 között.

RITMIKUS GIMNASZTIKA várja a 
4-12 éves korosztályt keddenként 
18:00-19:30 között.

Lányoknak és fiúknak egyaránt: 
JAZZ-BALETT szombatonként óvo-
dásoknak 11:00-11:45 között, iskolá-
soknak szombatonként 9:15-10:00 
között, kisiskolásoknak 10:00-10:45 
között.

5 éves kortól várja a GYÁLI TŰZMA-
DARAK MAZSORETT CSOPORT az 
ifjoncokat hétfőn és szerdán 17:00-
18:00 között.

Moderntánc tanulásra van le-
hetőség a JAMLAND, HIP-HOP 
DANCESCHOOL-ban hétfőn és csü-
törtökön 17:00-18:00 között. 
 
Az ARANY GYERMEK NÉPTÁNC 
EGYÜTTES foglalkozásain sajátít-
hatják el a gyermekek (9 éves kor-
tól) a néptánc fortélyait kedden és 
csütörtökön 17:00-19:00 között.

Felnőtteknek

A FELNŐTT MŰVÉSZI GIMNASZ-
TIKA zenés tornával és callanetics-
szel várja az érdeklődőket kedden-
ként 19:30-20:30 között.

A PÖRÖG A GYÁLI SZOKNYA nép-
tánc csoportja felnőtteket is vár 
táncpróbáira hétfőnként 17:30-19:30 
között. 

Szerdánként SAKK-KÖR várja a já-
ték szerelmeseit és az érdeklődőket 
16:00-21:00 között.

A GYÁLI FOLTVIRÁGOK FOLTVAR-
RÓ KÖRhöz kéthetente szerdánként 
10:00-13:00 között lehet csatlakozni. 

A KALEIDOSZKÓP SZÍNPAD ama-
tőr társulat minden szombaton 
10:00 és 11:00 között várja a színé-
szet szerelmeseit, tiniket és felnőtte-
ket egyaránt.

További információkért érdeklőd-
ni közösségi házunk információs 
pultjánál vagy a 06-29/541-641, 
illetve a 06-70/334-4645 számon 
lehet.

Közösségi házunkban számos olyan tanfolyam van,  
mely megmozgatja a kicsiket és nagyokat  

lábujjtól fejbúbig

Tanfolyam kavalkád

A város hagyományai közé tartozik a jubiláló Gyáli Téli Tár-
lat, amelyet a pandémiás helyzet miatt sajnálatos módon nem 
tudtunk eddig megrendezni. 2021. december 3-án, pénteken 
– bízva abban, hogy az életünk a normál kerékvágásban ha-
lad – nem lesz több akadálya a közös ünneplésnek. Így tisz-
telettel kérjük fel, adjon be pályamunkát az ünnepi kiállításra.

A XXX. éves tárlat elsősorban a városban élő, városhoz kötődő, 
illetve a Pest megyében élő alkotóművészek seregszemléje. 

Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, Gyál város megbízásából képzőművészeti alko-
tói pályázatot hirdet. A pályázatra képzőművészetet gyakor-
ló festőművészektől, szobrászoktól, grafikusoktól, fotómű-
vészektől, textilművészektől várunk 2020-21-ben készült, ez 
idáig még nem kiállított pályaműveket.

A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120., az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiállítóterei. A bel-
magasság 300 cm. A szakmai zsűri által válogatott kiállítás-
ba legkevesebb 40 alkotás kerül kiválasztásra. Az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár vállalja, hogy 2021-ben 
megrendezi a XXX. Gyáli Téli Tárlatot, a meghívók elkészíté-
sét, a kiállítás szakmai zsűrizését, megnyitását, a kommuniká-
ciós feladatokat. A tárlat 2022-ben a Magyar Kultúra Napjáig 
tekinthető majd meg. 
A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotónak – 2022-
ben - lehetőséget kínálunk önálló bemutatkozásra. A kiállító 
művészek vállalják a 2020-21-ben készült kiállítási tárgyak 
helyszínre való, illetve onnan történő elszállítását, részt vállal-
hatnak a Meghívók saját meghívotti kőrhöz való eljuttatásá-
ban, részt vesznek a megnyitó programon.

Pályázati feltételek: A tárlatra a Kárpát-medencében és a di-
aszpórában élő végzett, vagy művészeti tanulmányokat je-
lenleg végző alkotók pályázhatnak, illetve pályázhatnak Gyá-
lon élő hivatásos alkotók vagy Gyálon élő, Gyálhoz kötődő 

nem hivatásos, autodidakta alkotók is. A benyújtott alkotás 
mellé rövid, a képzőművészeti életutat és tevékenységét be-
mutató (maximum 1 500 karakter) szöveg és egy portréfotó 
(300 dpi) elektronikus benyújtása is szükséges a bako.lilla@
gyalikozhaz.hu e-mail címre. 

A pályaműveket felkért, szakmai zsűri (művészettörténé-
szek; művészeti író; a zsűri elnöke; a zsűri tiszteletbeli elnöke, 
a Gyáli Téli Tárlat alapítója, Fegyó Béla festőművész) bírálja. 

Eredményhirdetés a tárlat megnyitóján  
2021. december 3-án, 18 órakor.

A kiállításra be nem került alkotásokat kérjük 2021. december 
4., péntektől 2021. december 11., szombatig elszállítani szí-
veskedjenek. Az el nem szállított műtárgyakért az intézmény 
nem vállal felelősséget.

A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határ-
ideje 2021. november 27. 

Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján három al-
kotó az alábbi értékű díjazásban részesül:

I. hely: 150 ezer forint, II. hely: 100 ezer forint, III. hely: 50 
ezer forint. A XXX. Gyáli Téli Tárlaton különdíjak is kiadás-
ra kerülhetnek.

Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállítóink kö-
zött üdvözölhetjük. További, a kiállítás technikai, szak-
mai és adminisztrációs részét érintő kérdéssel Bakó Lillát 
(06-70/505-6073, bako.lilla@gyalikozhaz.hu), a pályázat 
szakmai tartalmát illetően Bretus Imrét (06-70/375-3590, 
igazgato@gyalikozhaz.hu) keresse.

Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár igazgatója

Alkotói pályázat képzőművészeknek
Felkérés a XXX. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Kultúra Testületi Egészség KözbiztonságKörnyezetünk SportKözélet Fejlesztés TestületKultúraKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport Anyakönyv
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GYÁLI 
HÁZASULANDÓK 

PROGRAM
Gyál Város Önkormányzata a házasság intézményének elkö-
telezett támogatója. A Gyáli Házasulandók Program kereté-
ben a képviselő-testület első házasságkötésük alkalmából 
egyszeri 50 000 forint értékű támogatást nyújt azoknak, akik 
közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját köz-
vetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek 
házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek.

A támogatás a hivatal 
anyakönyvvezetőjé-
nek adatszolgáltatása 
alapján a kedvezmé-
nyezetteknek alanyi 
jogon jár.

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Házasulandók Program 
keretén belül 2017 óta közel 24 600 000 forinttal támo-
gatta a gyáli házasulandókat.

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
 
 

 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program

•Gyáli Házasulandók Program

Petrohai Gábor 1944-ben született a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Rozsály nagyközségben, kéményseprő di-
nasztia családban. Korán megismerkedett és beleszere-
tett ebbe a szakmába, hisz még 16 éves sem volt mikor 
elkezdett dolgozni a Szabolcs megyei kéményseprőknél. 
A szakma iránti szeretete élete végéig elkísérte őt. 

1970-ben került Gyálra nagybátyja buzdítására, aki 
a budapesti kéményseprőknél dolgozott. Ekkor már 
édesapja és bátyja is ebben a szakmában tevékeny-
kedett, Petrohai Gábor 1999-ben lett mestere ennek a 
szakmának. 

A kéményseprés mellett másik nagy szenvedélye lett a 
cserépkályha készítés, amelyből 1984-ben mestervizs-
gát tett. Mindezek mellett szabadidejében felépítet-
te saját múzeumát, ahol kiállította az évek során össze-
gyűjtött tárgyakat, csempéket, emlékeket. Aki szívesen 

betekintene munkásságába, az megtekintheti a Panop-
tikum című dokumentum filmet, amely megtalálható a 
www.indavideo.hu oldalon.

Élete során több kitüntetésben is részesült , többek kö-
zött a Sikeres Férfiak Találkozóján is részt vett, Cseh 
Lászlóval, majd kályhamúzeuma bekerült a Helyi Érték-
tárba 2020-ban, de Kuncze Gábor is kitüntette kiemel-
kedő munkásságáért. Igazi kéményseprő szerencse kí-
sérte végig életét, hisz munkája egyben szenvedélye 
és hobbija is volt. Szerető család vette őt körül élete 
végéig.

A sikerei soha nem feledtették el vele, hogy honnan 
indult, hisz ő mindig megmaradt egyszerű, szerény 
mesterembernek.

Nyugodjék békében!

Az Új Gyáli Újság 2007/áprilisi számában mutatta be a gyáli kályhamúzeumot  
és tulajdonosát, Petrohai Gábort, akitől fájó szívvel búcsúzunk

Petrohai Gábor
1944-2021

Elhunyt Petrohai Gábor,  
a gyáli kályhamúzeum létrehozója
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A koronavírus-járvány és a 
védekezés lehetőségei
Érdemes felvenni az oltást!

A koronavírus járvány miatt hazánkban eddig mintegy 
825 000 ember fertőződött meg, és közülük több mint 
30 000-en elhunytak. A világon a megfertőződöttek 
száma meghaladta a 235 millió főt, körükből mintegy 4,8 
millióan haltak meg a járvány következtében. Pontosabb 
adatokat (2021. október 4-i állapot szerint) a következő 
táblák mutatnak:

MAGYARORSZÁGON ÖSSZESEN
fertőződöttek száma 824 876

elhunytak száma 30 230
beadott oltások száma 5 895 282

AZ EGÉSZ VILÁGON ÖSSZESEN AZ UTOLSÓ 
28 NAPBAN

fertőződöttek száma 235 067 647 14 583 057
elhunytak száma 4 804 418 232 482

beoltott személyek száma 6 312 948 301 801 068 414
Az adatok forrása:
Kormányzati koronavírus tájékoztató oldal: https://koronavirus.gov.hu/ (legutolsó frissítés 
időpontja: 2021.10.04. 09.02, az adatok letöltésének ideje: 2021.10.04. 19.30)
John Hopkins Coronavirus Resource Center honlapja: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
(legutolsó frissítés időpontja: 2021.10.04. 18:30, az adatok letöltésének ideje: 2021.10.04. 19.29)
European Centre for Disease Prevention and Control honlapja: https://covid19-vaccine-
report.ecdc.europa.eu/?fbclid=IwAR0I-jmV7WHZNlgmmGNT9tAz1EQyySRwmcWQdrcdq_
Gzxf0Rh38UqeQQxdQ#3_Uptake_of_at_least_one_vaccine_dose_among_adults (az ada-
tok letöltésének ideje: 2021.10.04. 21.00)

Hazánkban a járvány negyedik hulláma e sorok írásakor 
felívelő szakaszban van, újra egyre több a fertőzött és 
sajnos az elhunytak száma is emelkedik. A járvány ter-
jedésének megelőzéséhez, egészségének megőrzésé-
hez, társadalmunk egészének védelméhez mindannyi-
an hozzájárulhatunk:

• a koronavírus elleni oltás felvételével,
• járványügyi intézkedések, szabályok betartásával,
• higiéniás előírások betartásával (maszkhasználat, 

távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés, stb.),
• felelősségteljes egészség-magatartással (pl. in-

dokolatlan kockázatok [pl. tömeg zárt térben] 
kerülésével),

• hiteles forrásokból tájékozódással, a források el-
lenőrzésével – a nem hiteles információk, tévhitek 
terjedésének akadályozásával.

Koronavírus betegség fokozott kockázatának kitett cso-
portok (többek között):

• idősek,
• krónikus betegségben szenvedők,
• immunszupprimált emberek.

Az oltások Magyarországon
Magyarországon – 2021. október 4-i adatok szerint – ed-
dig 5.895.282 fő kapott oltást. Az Európai Betegség-
megelőzési és Járványvédelmi Központ (European Cent-
re for Disease Prevention and Control) 2021. szeptember 
19-i adatai szerint Magyarországon a 18 év feletti lakos-
ság 65,8%-a részesült teljes vakcinációban. 

Ez az érték több európai országban meghaladja a 80%-
ot: Franciaország 80,7%; Spanyolország 81,8%; Norvégia 
83,5%; Belgium 84,6%; Dánia 88,1%; Portugália 88,9%; 
Málta 90%; Írország 90,5%; Izland 90,7%. 

A betegség – különösen a súlyos lefolyás, valamint a ha-
lálos kimenetel – megelőzésében az oltások kiemelkedő 
szerepe ma már közismert. Az előbbi adatok is arra utal-
nak, hogy még bőven van lehetőség az átoltottság foko-
zására. A Magyarországon engedélyezett oltóanyagok 
kockázatai jelenlegi ismereteink szerint elenyészők a be-
tegséggel kapcsolatos kockázatokhoz képest!

Hogyan veheti fel az oltást?

• időpont foglalással az EESZT (Elektronikus Egészség-
ügyi Szolgáltatási Tér) honlapján: https://www.eeszt.
gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas,

• háziorvosa segítségével,
• regisztrálhat oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon: 

https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra.

Honnan szerezhet információkat az oltásról?

• kormányzati tájékoztatási oldalakról, intézmények 
honlapjairól:

 • vakcinainfo.gov.hu,
 • koronavirus.gov.hu,
 • nnk.gov.hu (Nemzeti Népegészségügyi Központ),
• orvosképzést végző egyetemek és egészségügyi in-

tézmények honlapjairól,
• tudományos folyóiratokból és azok honlapjairól,
• közszolgálati rádióból, televízióból.

Az előbbieken túl még számos forrásból tájékozódhat, 
azonban minden esetben fontos az információk ellenőr-
zése (megjelentető média, hivatkozások vizsgálata), va-
lamint a több, lehetőleg minél inkább eredeti forrásból 
történő tájékozódás! A közösségi oldalakon megjelenő 
véleményeket fontos elkülöníteni a tényektől. 

Tájékozódjon és folyamatosan  
hozzon Ön és a környezete  

közösségei egészségét védő 
döntéseket!

Vigyázzunk egymásra! 

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője

November 5-ig lehet pályázni az idei 
tanév Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázatra, melyet az ön-
kormányzat a szaktárcával közösen 

hirdetett meg. A pályázat célja a hátrá-
nyos helyzetű hallgatók tanulmányainak 

támogatása. 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. november 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését és feltöltését követően a pályáza-
ti űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján kell benyújtani. 
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  földszint 16.
Ügyfélfolgadási idő: Hétfő: 12:30-15:45, 
Szerda: 12:30-17:45, Csütörtök: 8:00-12:00

További információ a www.emet.gov.hu (Bursa 
Hungarica) honlapon illetve a város honlapján, a 
www.gyal.hu-n, ahol megtalálható a teljes pályá-
zati kiírás. 

Idén is kiírták a 
Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázatot

Kultúra Testületi Egészség KözbiztonságKörnyezetünk SportKözélet Fejlesztés TestületKultúraKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport Anyakönyv
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Madarászné dr. Mező Boglárka, a Törek-
vés SE sportolója, gyáli lakos. A BRFK-n 
jogászként dolgozó világbajnok vívó a 
magyar női tőrcsapat tagjaként bronz-
érmet nyert a tokiói Paralimpián, ezen 
kívül kard egyéniben hatodik, tőr egyé-
niben hetedik helyen végzett. 

Hogyan került kapcsolatba a 
vívással?
A jogi tanulmányaim alatt, Debrecen-
ben ismerkedtem meg a vívással, ami-
kor az egyetemi professzorom mesélt 
arról, hogy indult a debreceni vívó-
egyesületben kerekesszékes szakosz-
tály. Elmentem megnézni egy edzést 
és azonnal megtetszett ez a sport. 
Örültem, hogy a mozgás mellett egy 
közösség tagja lehetek. A vívás az a 
sportág, amely nemcsak a fizikai erőn-
létet igényli meg, hanem a folyamatos 
koncentráció szükségességének fenn-
tartásával mentálisan is fejleszt.

Miben különbözik a kerekesszékes 
vívás szabályrendszere az ép vívás 
szabályaitól?

A kerekesszékes vívásban minden ver-
senyző kerekesszékben ül, amely egy 
pásthoz van rögzítve. Az asszók előtt 
beállítják a két vívó egymástól való tá-
volságát, amely a vívóidő alatt vál-
tozatlan marad. Az álló vívás és a 
kerekesszékes vívás között a különb-
ség, hogy a találati felület kizárólag de-
réktól felfelé kezdődik. Párbajtőrben és 
kardban deréktól felfelé minden testfe-
lület találati felület, tőrben a mellkas és 
a hát, de a fej és a karok nem.

Nem lehet könnyű összeegyez-
tetni a munkát és a sportot 
úgy, hogy mellette a családra is 
jusson idő. Hogyan néz ki egy 
napja, és milyen út vezetett a 
paralimpiai bronzéremhez?
Állandó logisztikát, előre terve-
zést igényel minden napom. Heti 
5-6 edzésem van, minden nap 
délután, néha délelőtt is, továb-
bá napi 8 órában a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Általános 
Jogi és Perképviseleti Főosztá-
lyán jogtanácsosként dolgozom. 

A BRFK sok segítséget adott a felké-
szülés során, így részt tudtam venni az 
edzőtáborokban és a kvalifikációs idő-
szak összes versenyén. Korán kelek és 
későn érek haza, sajnos hétköznap nem 
sok időm jut a családra, férjemre, amit 
próbálok hétvégenként bepótolni. Nagy 
szerencsém, hogy a férjem mindenben 
támogat, nemcsak a napi dolgokban, 
hanem lelkileg is, hiszen sokszor vannak 
mélypontok és az igazi kitartás ahhoz 
kell, hogy ezeken túl tudjunk lendülni és 
küzdeni a célért. Hiszek abban, hogy a 
munka meghozza gyümölcsét.

Hogyan tovább? Mi lesz a következő 
nagy megmérettetés?
Most kaptunk egy kis pihenőt és va-
lószínűleg ebben az évben már nem 
lesz verseny, jövő ősszel pedig ismé-
telten indul kvalifikációs időszak a 
2024. évi Paralimpiára.

Mióta él Gyálon? Mit gondol a város-
ról? Szeret itt élni?
2019-ben költöztünk a városba, férjem-
mel mindenképpen Budapest agglo-
merációjában szerettünk volna élni és 
sok várost megnéztünk, viszont Gyál 
atmoszférájába azonnal beleszeret-
tünk. Szerintem ötvözi mindazt, amit 
kerestünk, egyrészt megtalálható min-
den ami a mindennapokhoz kell, más-
részt egy élhető környezetet biztosít. 
A három év alatt amióta itt élünk óriá-
si fejlődés figyelhető meg a városon és 
külön tetszenek a közösségi programok 
is. Amikor ide költöztünk, akkor megis-
merkedtünk Pápai Mihály polgármes-
ter úrral is, aki nagyon szimpatikus volt. 
Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem neki és Gyál vá-
rosának, hogy segítette a paralimpiára 
való kijutásomat és felkészülésemet.

A folyamatos fejlődés a cél

Milyen érzéssel töltötte el, hogy Önt kérték fel a Gyáli 
BKSE elnökségi feladatainak ellátására?
Először is nagy köszönettel és hálával tartozunk leköszö-
nő elődömnek, Boda Imrének. A szinte semmiből valami 
újat és sikereset alkotni nem könnyű feladat, neki azon-
ban sikerült.
Nagyon örülök és megtisztelve is érzem magam, hogy 
engem kértek fel az elnöki feladatra. Mindent megte-
szek, hogy a sikerhez vezető utat biztosítsam a szak-
osztályok és a tagok számára. Ebben igyekszem tevé-
kenyen részt venni, segítő kezet nyújtani, hogy a fiatalok 
körében egyre népszerűbb legyen minden sportág, a 
tehetségeinket folyamatosan képezni, versenyeztetni 
tudjuk.

Milyen változások történtek az elmúlt 6 hónapban, 
amióta Ön az elnök?
Rövid idő telt még el, ismerkedem a helyi sajátosságokkal, 
feltérképeztem az egyesület szakosztályait, megismer-
kedtem az edzőkkel. A BKSE égisze alá tartozik ugyebár 
a kézilabda-, a kosárlabda-, a labdarúgás-, a mazsorett-, a 

ritmikus gimnasztika- és a röplabda 
szakosztály. 
Konkrét változás a labdarúgás szak-
osztályon belül történt, új vezetőt ne-
veztünk ki Kertész Mátyás személyé-
ben. Elkészült az egyesület hivatalos 
honlapja (www.gyalibkse.hu), ame-
lyen keresztül megismerkedhetnek 
az egyesület munkájával, a szakosz-
tályokkal. Ehhez kiegészülve elkészít-
tettük a sportklub egységes arculatát, 
így a mezek, logók, megjelenésünk 
dizájnját. 

A jövőre nézve milyen tervekkel 
készül?
Szeretném átadni a gyáli gyerme-
keknek a sport-szakmai tudásomat, a 
sport iránti szeretetemet. Szeretnék 
továbbá, minél több fiatalt ösztö-
nözni arra, hogy sportoljon. Meggyő-
ződésem ugyanis, hogy a sportnak, 
elsősorban a tömeg- és szabadidő-
sportnak, Magyarországon – peda-
gógiai és egészségügyi szempont-
ból egyaránt – kiemelt szerepe van. 
A sport pozitív tulajdonságai nem-
csak a testre, hanem a lélekre és a 
szellemre is hatnak. Amennyiben már 
gyermekkorban természetessé válik 
a rendszeres testmozgás, akkor nyil-
vánvalóan preventív hatása van, ke-
vesebb megbetegedés alakulhat ki. 
Ezidáig nagyon jó kapcsolatot si-
került kialakítanunk a szülőkkel, na-
gyon jó közösség kovácsolódott ösz-
sze. Azon dolgozunk az együletben, 
hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is 

még erősebb legyen. Fontosnak tartom a szülőkkel és a 
gyermekekkel való jó kapcsolat megtartását, hiszen ak-
kor a gyermek is szíves jár az edzésekre, a szülő is szí-
vesen hozza egy szerető közösségbe. Ennek kiemelt sze-
repe van manapság, ugyanis ha egy jó életközösséghez 
tartozunk, akkor nagy esély van arra, hogy a gyermeket 
távol tartja a káros szenvedélyektől (drogtól, dohányzás-
tól, alkoholtól), hasznosan vezeti le a felgyülemlő feszült-
séget, agresszivitást, lelkileg és szellemileg is kiegyensú-
lyozottabbá válik, tudatosabban éli az életét. 

Tomori Győző 1984-ben született, nős, két gyermek 
édesapja. A gyáli sportéletben ismerősen cseng a 
neve, nevéhez köthető a kézilabda sportág beindí-
tása. Erős vezetői vénával megáldott, ambiciózus, 
energikus fiatalember, aki már saját munkaterületén 
bizonyított, és most a Gyáli BKSE Sportegyesület si-
kereiért vállal áldozatokat. Azért dolgozik majd, hogy 
a gyáli sportélet még inkább fellendítse. 

Sok sikert kívánunk munkájához, hajrá Gyál!

A Gyáli BKSE egykori elnöke, Boda Imre nyugdíjba vonulását 
követően Tomori Győző kézilabdázó, a Dabasi Kézilabda Klub 
vezetőedzője vette át az elnöki feladatokat. 
Tomori Győző, a Dabas MB1-es csapat vezetőedzőjét, a Gyá-
li Kézilabda Klub szakosztályvezetőjét 2021 áprilisától nevezte 
ki a képviselő-testület az egyesület elnökévé. Az NB1-es válo-
gatott kézilabdázó tudatosan készült az edzői pályára, mester-
edzői diplomát szerzett az egykori Magyar Testnevelési Főis-
kolán. Az új elnököt kérdeztük a gyáli egyesület jövőjéről.

Boglárka bronzérmet 
hozott haza Gyálra,  

a tokiói paralimpiáról
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Hazatérése után Pápai Mihály polgármester 
személyesen is gratulált olimpikonunknak
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint szeptemberben 
5 haláleset és 33 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

08.06.:
- Valki Roland és Papp Andrea (Valki-Papp Andrea)

- Liskovec Gábor és Pintér Erzsébet (Liskovec-Pintér Erzsébet)
- Balogh Viktor és Menczel Krisztina (Baloghné Menczel Krisztina)

- Erdélyi Zoltán és Klucsai Nóra (Erdélyiné Klucsai Nóra)

09.10.:
- Boros László és Magyar Krisztina

- Bodrogközi Attila és Csillag Andrea
- Simon Gyula és Hunti Adrienn (Simon Adrienn)

- Héja Norman és Tóth Erika (Héja-Tóth Erika)
- Somogyi Krisztián és Perge Katalin (Somogyi-Perge Katalin)

09.11.:
- Krausz Krisztián Miklós és Üski Georgina

- Fekete Gergely és Szabó Eszter (Fekete-Szabó Eszter)
- Billegi János és Putnoki Gréta (Billegi-Putnoki Gréta)

- Dömötör Roland és Sticz Evelin (Dömötörné Sticz Evelin)
- Böőr Endre Krisztián és Bozók Alexandra (Böőr Alexandra)

09.17.:
- Beleznai Gábor András és Vereczki Szilvia

- Nagy Imre és Korfonti Tímea (Nagyné Korfonti Tímea)
- Hudák Zoltán és Nyul Bernadett (Hudák Bernadett)

09.18.:
- Bálint Attila és Suhajda Barbara (Bálint-Suhajda Barbara)

- Rékási Csaba és Horváth Zsuzsanna

09.24.:
- Varga László és Engelsz Rita (Varga-Engelsz Rita)

09.25.:
- Farkas Tamás és Médli Katalin

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 24 600 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Anyakönyv

www.gyal.hu

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék időpontja templomunkban:

péntek 7:00, szombat 18.00, vasárnap 9.30.

Csütörtökönként 18:00 órától szentségimádást tartunk.

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

Október nekünk protestánsoknak – reformátusoknak és 
evangélikusoknak elsősorban – a reformáció hónapja, 
amelynek utolsó napján ünnepeljük az egyház reformá-
ciójának kezdetét – ennek következtében a reformáto-
rok eredeti szándéktól függetlenül a keresztyén egyhá-
zon belül új felekezetek alakultak.

A történelemformáló dátumok rendszerint nem előzmé-
nyek nélküliek. Luther Márton vajon miért pont október 
31. napját választotta arra, hogy híres 95 vitatételét köz-
zé tegye? Véletlenül alakult így? Hirtelen ötlettől vezérel-
ve gondolt egyet? Luther kezdeményezése nem választ-
ható el a következő naptól, amelyet az Egyház története 
során a „Mindenszentek” ünnepének jelölt ki – mely az 

ún. „megdicsőült Egyház” ünnepe. Arra emlékeztet ez 
az ünnep, hogy földi világunkon túl, ami a „küzdő Egy-
ház” terepe, Isten elkészített az övéi számára egy dicső-
séges helyet, ahova befogadja azokat, akik komolyan ve-
szik Jézus Krisztus ígéretét: „Aki mindvégig kitart, az 
üdvözül.” (Máté ev. 24:13)

Vajon a „földön küzdő” ember, hogyan jut el az örök di-
csőségbe? Hogyan lehet részese a már dicsőségre ju-
tottak közösségének azzal az örömmel, hogy küzdelmei 
nem voltak hiábavalók? 

Ez a kérdést nem lehet megkerüli a bűn-bűnbánat-
bűnbocsánat összefüggései nélkül. Éppen ez kérdés vál-
totta ki Luther reformátori szándékát: el lehet-e jutni a 
bűnbocsánatra és ezáltal Isten kegyelmébe igazi és mély 
bűnbánat nélkül; helyette megvásárolva valamilyen mó-
don a bűnbocsánatra vonatkozó ígérvényt pl. oklevél 
formájában? Része lehet-e a „megdicsőült Egyház” kö-
zösségének, aki nem tudja elismerni és őszintén meg-
bánni a bűneit Isten előtt; vagy éppen valamilyen bűn-
bánat nélküli kerülő úton elérni azt? Vajon a már az örök 
élet dicsőségében levők hogyan is jutottak abba a meny-
nyei dicsőségbe?

Akár protestánsként a reformációra emlékezünk október 
31.-n; akár római katolikusként a „Mindenszentek” ünne-
pén a megdicsőült egyházra, azt vehetjük észre, egyálta-
lán nem áll messze egymástól a két ünnep – mondhatni 
nagyon is összetartozik: vajon hogyan lehetünk magunk 
is tagjai a megdicsőült szentek társaságának? A válasz 
Isten kijelentésében található.

A mennyei Jelenések könyve látomásában János apos-
tolnak felteszi az egyik mennyei vén a kérdést: „Kik ezek 
a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?” Majd 
a tanácstalan Jánosnak meg is válaszolja: „Ezek azok, 
akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ru-
hájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.” (Jele-
nések 7:13-14)

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

SZÍVmelengető

Kultúra Testületi Egészség KözbiztonságVallás SportKözélet Fejlesztés TestületKultúraKözéletFejlesztés Egészség ÉletProgram Sport

Reformáció 
Miért október 31.?
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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

09.06.
Késő este érkezett bejelentés a gyáli uszoda parkolójában 
törént balesetről. A helyszínre érkező járőreink visszajel-
zése szerint egy személygépkocsi olyan sebességgel haj-
tott be a parkolóba, hogy az ott található egyik közvilágí-
tási oszlopot kidöntötte, a jármű is jelentősen összetört.  
A balesetben személyi sérülés nem törént, de a kidőlt lám-
pa áramtalanításáig a helyszín biztosítására volt szükség.

09.08.

Balesethez vonultak tűzoltóink az M0-ás autóút 32-es ki-
lométerszelvényéhez, ahol egy személyautó kamionnak 
ütközött, több személy beszorult. A mentés során két fe-
szítő-vágó berendezés segítségével sikerült a járműbe 
szorult személyeket kiszabadítani, mindkét sérültet sú-
lyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.  
A sérültek kiszabadításán túl a kármentesítésben is segít-
séget nyújtottak tűzoltóink.

09.10.

A Katasztrófavédelem riasztására vonultak tűzoltóink és 
polgárőreink Felsőpakony területére, ahol egy teherautó 
gázcsonknak ütközött. A helyszín biztosítása során mint-

FEGY-napló

Hirdetés

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”

egy 100 méteres sugarú körben a lakosság kitelepítésé-
re volt szükség, összesen 23 főnek kellett ideiglenesen el-
hagynia otthonát a gázömlés megszüntetésének idejére.  
A veszély elhárítása után azonnal továbbvonultak az egy-
ségeink egy másik felsőpakonyi kárhelyre, ahol szemé-
lyi sérüléses balesetnél kellett segítséget nyújtani. A sérül-
tek ellátása után, a helyszínről Gyálra hazavonulás közben 
újabb baleset miatt érkezett riasztás, ezúttal a Kőrösi úton 
ütközött két személyautó, személyi sérülés is történt. A jár-
művek áramtalanításában, a helyszín biztosításában és a 
forgalom irányításában nyújtottak segítséget tagtársaink.

09.18.

Egyesületünk ezen a napon tartotta jubileumi közgyű-
lését fennállásának 30. évfordulójára, de még ez a je-
les nap sem telhetett esemény nélkül. 21 óra után a Kő-
rösi útra vonultak jelentős létszámmal tagtársaink, ahol 
egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jár-
műve fölött és az útról lesodródva az árokba csapódott.  
A saját bevallása szerint is ittas sérült ellátása, a műszaki 
mentés és a helyszínelés félpályás útlezárás mellett zaj-
lott, a jármű vezetőjét kórházba szállították.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

HIRDETÉS

ELADÓ TELEK GYÁLON!
Gyál Város Önkormányzata ver-
senyfelhívás alapján értékesítésre 
bocsátja az alábbi beépítetlen, bel-
területi építési telken, ingatlanon 
fennálló 944/4526 –od tulajdoni 
hányadát, azzal, hogy az osztatlan 
közös tulajdont képező ingatlan-
ban a magánszemély tulajdonosok-
kal megállapodást kötött a közös 
értékesítésre, és a vevőnek az Ön-
kormányzat és a magánszemély tu-
lajdonosokkal egyidejűleg a teljes 
ingatlanra kell az adásvételi szerző-
dést megkötnie. 

Gyál, Egressy utca 127-131. szám 
alatti, 1579/1 hrsz.-ú, 4526 m2 te-
rületű „kivett beépítetlen terület” 
művelési ágú ingatlant 

minimum bruttó: 
80.000.000.-Ft  

vételáron

Az ingatlanra ajánlat tehető a felhí-
vás mellékletét képező kérelem és a 
részletes telekértékesítési felhívás-
ban előírt mellékletek - 2021. nov-
ember 03-ig (szerda) 14 óráig a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal 115. szá-
mú irodájában (2360, Gyál, Kőrösi 
út 112-114.) - zárt borítékban történő 
benyújtásával. 

Az ajánlatok felbontására 2021. nov-
ember 03-án (szerda) 14 órakor ke-
rül sor a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
119. számú emeleti tárgyalójában.

Az ingatlannal és az értékesítéssel 
kapcsolatban további felvilágosí-
tás kérhető Kiss István irodavezető-
től a 29/540-957-es telefonszámon, 
a foepitesz@gyal.hu e-mail címen, 
vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatal 115. sz. irodájában 2021. ok-
tóber 15-től ügyfélfogadási időben 

(hétfő: 12.30-15.30. szerda: 12.30-
17.45. csütörtök: 8.00-12.00 óráig).

A részletes telekértékesítési felhívás, 
illetve a kérelem nyomtatvány Gyál 
Város honlapján www.gyal.hu olda-
lon található.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 október 21-én 18 órára és
november 18-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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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasz-
tás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartá-
si gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszög-
ből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek köny-
nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonál-
jon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 
06-20/564-0606. 

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

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

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

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvta-
nártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pót-
vizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

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

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644,
szerkesztoseg@gyal.hu

HirdetésHirdetés

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb 
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens 
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront 
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapí-
tásra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára 
biztosítjuk a szemfenék fotózást. A Next Sight Nexy gépünkkel, 
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti 
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre 
is lehetőség van
gyermekszemészeti rendelés, melyhez szintén legkorszerűbb 
eszközünket használjuk, a teljesen gyermekbarát Plusoptix 
nevű gépünket

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

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

KRISTÁLYVIRÁG

O P T I K A
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