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Pápai Mihály polgármestert kérdeztük az idei költségvetésről
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Simon Anikó kapta a Gyáli
Közművelődésért Díjat

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

6-7. oldal

Dr. Szűcs Lajos mondott beszédet a kultúra napi ünnepségen
gyáli mi újság
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Gazdaság
Interjú

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099

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

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

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Feb. 14 - Feb. 20-ig:
Feb. 21 - Feb. 27-ig:
Feb. 28 - Márc. 6-ig:
Márc. 7 - Márc. 13-ig:
Márc. 14 - Márc. 20-ig:

Aranyág Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág 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

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.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333
Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák
bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30 - 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Február 28-ig jelentkezhet a
Gyáli Faültetési Programra

rendezvénysorozat

A képviselő-testület 2021. novemberi ülésén, a faültetési program folytatásaként további 200 db, kétszer iskolázott fa ültetéséről született döntés, amely
a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen valósul meg. Egyenlő számban (66, 67, 67 db) állnak rendelkezésre a hárs-, kőris- és juharfák, amelyeket a lakosság a jelentkezési sorrendben tud megigényelni, a készlet erejéig.
A faültetésre jelentkezőknek nincs más teendőjük, mint kitölteni egy igénylőlapot, melyet elektronikus úton a faultetes@gyal.hu e-mail címre kell vis�szaküldeni, vagy személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán leadni.
A Gyáli Mi Újság januári számában is megtalálható a kérelem, így kényelmesen, otthon is kitölthető, de elektronikus formában is megtalálható a www.
gyal.hu oldalon. A fák ültetését minden esetben – előzetes helyszíni elbírálást követően – a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. szakemberei végzik várhatóan márciustól.
Az igénylési határidő: 2022. február 28.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság
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Hivatal

Fejlesztés
Kultúra
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Sport
Közbiztonság
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Sport

„Szerelmem az éneklés!”

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

Egészség
Oktatás

Simon Anikó kapta a Gyáli
Közművelődésért Díjat
A 2021. évi közművelődési díj gyermek kitüntetettjei tavaly decemberben vehették át a díjakat, a felnőtt díjazottnak pedig a hagyományok szerint a következő év januárjában, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett
városi ünnepségen adják át a kitüntetést.
Idén végre ismét a megszokott módon ünnepelhettük
városunkban a magyar kultúra napját, az ünnepi műsorra 2022. január 21-én került sor, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a közművelődési, kulturális életben kimagasló tevékenységet végzők elismerésére alapított díj azon személyeknek adományozható, akik közösségi munkájukkal, a
közéletben való részvételükkel hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez.
A Gyáli Közművelődési Díjat idén Simon Anikó, a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Intézmény intézményvezető-helyettese, magánének tanár vehette át
Pápai Mihály polgármestertől.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Simon Anikó méltatását Bretus Imre, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója olvasta
fel a díj átadása előtt:

vesz abban, hogy a gyáli zeneiskola a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja a város és a környező településekről érkező gyermekek és szülők igényeit.

Matematikus édesapa és matematika-fizika szakos pedagógus édesanya gyermekeként, talán nem volt teljesen véletlen, hogy az érettségi bizonyítványt az ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának matematika tagozatán sikerült megszereznie. A reál tárgyak
mellett, a zene is korán az érdeklődés középpontjába
került az életében. 11 éves korától zongorázni tanult, középiskolásként kántori oklevelet szerzett. Pallagi Judit
operastúdiójának négy éven át volt aktív tagja a Tóth
Aladár Zeneiskolában. Egyetemi tanulmányait a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola magánének-tanár szakán végezte. A gyáli Római Katolikus Templom Harmat
Artúr kórusának meghatározó szereplője, szólistája.

Munkáját a precizitás, pontosság jellemzi, mindig a
legjobb, legeredményesebb megoldás megtalálására
törekszik.

Hitvallása: „A

zene legyen közös örömforrás!”

Simon Anikó több mint két évtizede a Gyáli Kodály
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének
tagja. 2000 óta intézményvezető-helyettesként is a
zeneiskoláért dolgozik. Tevékenyen részt vett és részt

www.gyal.hu

A kollégák bizalommal fordulnak felé mind szakmai,
mind a hétköznapi életben előforduló problémáikkal,
kéréseikkel, mert empatikus képessége, figyelmessége, pozitív életszemlélete minden emberre jó hatást
gyakorol. Tudják, hogy rá mindig számíthatnak.
Magánének tanárként tanítványaival különleges kapcsolatot ápol. Rendszeresen részt vesznek Gyál város
ünnepi rendezvényein, és a zeneiskolai hangversenyeken, koncerteken.

„Szerelmem az éneklés!” – az idézet, szintén
tőle származik, de nem csupán hangképzést oktat,
vagy énektudást fejleszt, hanem a zenén keresztül a
gyermekek egész személyiségét „tanítja” az érzelmek
megélésére, önmaguk megismerésére.”
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- Polgármester úr! Elfogadta az önkormányzat a város idei költségvetését. Mit mutatnak a számok, milyen lesz a 2022-es év?
- Idén is több, fontos célt határoztunk meg, amelyek teljesítése nem
kevés munkát igényel majd mindannyiunk részéről. Azt fontos azonban leszögeznem, hogy teljesíthető projekteket tűztünk ki célul. Ami
az egyik legfontosabb intézkedés az
az, hogy közel 170 millió forinttal növekedett költségvetésünkben a Gyál Város Önkormányzat által működtetett intézményekben
és gazdasági társaságokban dolgozók
bérezésének
összege.
A polgármesteri hivatalban és a gazdasági társaságokban az illetményalap 7%-al nőtt, valamint ágazati
béremelések történtek: a szociálisés a kulturális szférában 20%-os, az
oktatási- és nevelési szférában 10%os mértékben. A béren kívüli juttatások összege bruttó 282 000 forintra növekedett.

Pápai Mihály polgármestert

kérdeztük az idei költségvetésről
A
képviselő-testület január 27-én fogadta el a város idei költségvetését, amelynek főösszege 6,6 milliárd forint.
A városi közszolgáltatásoktól
kezdve, a bölcsődék és óvodák
működésén át, az útépítésekig
sokmindent finanszíroznak ebből a pénzből. A rendelet ada4

taiból látható, hogy a 2022. év
is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Város Önkormányzata által alapított
gazdasági társaságok, mind pedig a polgármesteri hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a képviselő-testület tagjaitól.

Pápai Mihály polgármester szerint idén is hiány nélkül fogják működtetni a várost
és elvégzik azokat a fejlesztéseket, amelyeket erre az évre
ígértek.
A 2022-es elfogadott költségvetésről Pápai Mihály polgármesterrel beszélgettünk. ►
gyáli mi újság

A másik legfőbb fejlesztési irány a
városi vízhálózatot érinti, ugyanis az elmúlt években egyre több
panasz érkezett az ivóvíz színére vonatkozóan, amelyet a vízben
található vas okoz. Ennek egyébként nincs káros hatása a szervezetünkre, de úgy vélem, hogy ennek ellenére foglalkoznunk kell a
megoldással. Városunk országgyűlési képviselőjéhez fordultam
a témával kapcsolatban, kértem,
hogy találjon megoldást a problémánkra. Bíztam benne, hogy sikerülni fog, hiszen eddig a legmerészebb elképzeléseimet is sikerült
átvinnie a Kormányon. Nagyon bízom benne, hogy ezt a gyáliak is
látják, Dr. Szűcs Lajos nél-

kül számos fejlesztésünk
nem menne, nem ment volna. Eredményes tárgyalásokat

folytatott etekintetben is a képviselő úr, Gyál ivóvízhálózatá-

nak tisztítására, felújítására mintegy 397 millió forint
támogatást biztosít a Kormányzat. Ebből az összegből

a teljes ivóvízhálózat átmosása,
vastalanítása, valamint tolózárak

www.gyal.hu

Hivatal

Fejlesztés

cseréje és föld feletti tűzcsapok
elhelyezése fog megvalósulni,
amelynek köszönhetően megszűnik az esztétikaileg nem túl szép
látványú, barnás színű víz.
- Az elmúlt években felújították
az összes óvodát, bölcsődét, iskolát és ezeket az épületeket hőszigetelték is, új nyílászárókkal
látták el és fűtéskorszerűsítés is
történt. Továbbá megújultak a játszóterek, óriáshomokozót építettek. Idén is van tervben olyan cél,
amely a gyermekeket, fiatalokat
érinti?

- Idén két park építésébe is
belekezdünk, amelyeket az
év végén át is szeretnénk adni
a lakosság részére. Az egyik a

Bartók iskola melletti szabad terület, a másik a víztorony alatti terület. Mindkét parkban helyet kapnak
újabb játszóterek, melyek az egészen piciktől a nagyobb gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységeit is kielégíthetik. Mindemellett
az idősebbekre is gondoltunk, pihenőrészleg, sportolási lehetőség is
helyet kap. A két parkra össze-

sen közel 1,5 milliárd forint
áll rendelkezésünkre.
Folytatjuk a Gyáli Élet Programot is, amely szintén több korosztályt érint, a csecsemőktől, a
szépkorúakig, tehát idén is minden
gyermeknek biztosítjuk az óvodai,
iskolai kezdőcsomagot, a babacsomagot, a friss házasok anyagi támogatását stb. Emellett a Dabas és
Környéke Üdülőtáborhoz, illetve az
Erzsébet-táborhoz is anyagi támogatást nyújtunk.
- Várható-e idén útfelújítás?

- Idén is és az elkövetkező
években folyamatos lesz az
útfelújítás, illetve ami még
ennél fontosabb, a járdafelújítás. Végeztettünk egy felmé-

rést a járdáink állapotáról, amely
kiterjed az egész városra. A felmérés mentén haladunk a felújításokkal, több év, mire végére érünk, hiszen több kilométernyi szakaszt

Sport

Közbiztonság Anyakönyv

érint. Szintén van egy felmérésünk
a közvilágítási lámpatestek men�nyiségéről. Idén szeretnénk a meglévő hálózatot bővíteni, amely azt
jelenti, hogy mintegy 600 db hiányzó lámpatestet szeretnénk felszereltetni. A városunkban lévő térfigyelő kamerarendszerrel ugyanígy
szeretnénk tenni, további kamerákat helyezünk ki a közbiztonság, a
komfortérzet növelése érdekében.
- Mi a helyzet az Idősek Otthonával? Idén elkezdik?
- Az ötfunkciós idősek otthonáról
már több fórumon is említést tettem,
ismertettük az előzetes terveket.
Az engedélyezési-, és kiviteli terv
elkészítése folyamatban van. Ezeket megosztjuk majd a facebook
oldalamon és a város különböző kommunikációs platformjain.
Emellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Városköz-

pontot is tovább kívánjuk
bővíteni. A jelenleg takarékszö-

vetkezetként funkcionáló épületet
lebontjuk, helyette parkot építünk,
és a Somogyi Béla utcában lévő 3
telken felépítünk egy épületegyüttest, amelyben helyet kapnak majd
a felső szinten lakások, az alsó
szinten pedig kereskedelmi egységek, különböző szolgáltatások.
Az idei évben elkezdjük a központ
megtervezését, azonban a kivitelezés a következő években valósulhat csak meg.
- Összességében mit vár 2022-es
évtől?
- Először is, bízom benne, hogy
kevesebbet kell beszélünk majd
a Covidról, a járványról. Gyál életében egyébként is különleges év
lesz 2022, várossá avatásunk 25.
évfordulóját ünnepeljük, egy egész
éven át tartó, a közösségünket
egyesítő programsorozattal készülünk. Büszkék lehetünk, és méltón
kell ünnepeljük, hogy 1997-ben várossá lettünk. Bízom benne, és arra
hívom a gyáliakat, hogy ez egy igazi városegyesítő, sokakat megmozgató program lesz, ahol közösen
ünnepelhetünk majd!
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A magyar kultúra napján...
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban 2022. január 21-én, a Magyar
kultúra napja tiszteletére rendezett városi
ünnepség egyben a Gyál 25. rendezvénysorozat nyitógálája is volt, településünk ebben
az évben ünnepli ugyanis várossá avatásának
25. évfordulóját.
A rendezvény a XXX. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak
csoportos kiállításával kezdődött, amelyet Pápai Mihály
polgármester, valamint Bakó Lilla a közösségi ház munkatársa, mint a kiállítás rendezője nyitott meg.

Pedig mi itt vagyunk és ez a példa, amit mi viszünk magunkkal, követünk és az utánunk jövőknek adjuk át. Vannak
olyan polgártársaink, akik a családban betöltött szerepköreik mellett hivatásukként is azt választották, hogy őrzik és
ápolják, továbbadják a magyar kultúra értékét. Külön köszönet illeti meg őket ezért a fáradságos munkáért.
A nyolcvanas évek végén Gyálról és Ócsáról indultak
azok a kezdeményezések, hogy legyen a magyar kultúrának is egy napja és éppen ezért egy olyan környezetben
ülünk itt ebben a házban, amelyik sokat tett azért, hogy
a magyar kultúra napja az valóban ezen a január 22-ei napon legyen.

Közélet
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Egészség

Hivatal

Fejlesztés

Sport

Közbiztonság Anyakönyv

A magyar kultúra napi műsor részeként Hirtling István
színművész és Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész
lépett fel.
A hagyomány szerint az eseményen került átadásra a
Gyáli Közművelődésért Díj a felnőtt kitüntetettnek, melyet ezúttal Simon Anikó, a Gyáli Kodály Zoltán AMI igazgatóhelyettese vehetett át Pápai Mihálytól, erről lapunk
3. oldalán külön beszámoltunk.
A jubileumi rendezvénysorozat nyitóeseményén Gyál
város oktatási és nevelési intézményei, az Arany Gyermek Néptáncegyüttes és a Pörög a Gyáli Szoknya egyesület léptek fel egy-egy rövid, ám annál színvonalasabb
műsorral.

A mai világunkban, ahol a globalizáció hatásaként egyre inkább a kultúra keveredése és összemosódása zajlik,
különösen fontos, hogy mi magyarok őseinktől örökölt
nyelvünket, identitásunkat és hagyományainkat éltessük.
Ennek hiányában igaza lenne a francia filozófusnak, elveszünk a világban, egyediségünk megszűnik, nemzetünk
pedig a hanyatlás útjára lép. Mindannyiunk feladata tehát megbecsülni és továbbadni a kultúránkat, tegyük azt
családi körön belül, vagy akár hivatásként, ezzel leróva
tiszteletünket saját nemzetünk előtt!”
Az esemény ezután a színházteremben folytatódott,
ahol az ünnepi műsor egy rendhagyó felvétel levetítésével indult. A Williams televízió kezdeményezésére,
Schmidt József karnagy és Farkas Évi színművész művészeti vezetésével, a gyáli művészeti csoportok közösségi összefogásával a jelen és az utókor számára is filmre
énekelték nemzetünk himnuszát.
A kultúra napi műsort dr. Szűcs Lajos nyitotta meg ünnepi beszédével:
„A kultúra egy nemzet számára nem más, mint az identitásának az önazonoságának az alapja. Ennek köszönhetően kovácsolódunk egységgé és különítjük el magunkat
más nemzetek képviselőitől. Ebben rejlik a közös múltunk,
hagyományunk, nyelvünk, irodalmunk, zenénk és emlékezetünk. A magyar kultúra volt az, ami átsegítette népünket több évszázadnyi megpróbáltatáson. Elődeink a történelem folyamán számos esetben vívtak harcot az elnyomó
hatalmakkal szemben. Harcot, amely nem tényleges csatatéren zajlott, hanem a békés mindennapok álcája mögött,
célja pedig a magyarság szellemi kincseinek eltörlése volt.
Köszönet és hála illeti meg azokat a felmenőinket, akik
a viszontagságok ellenére is továbbadták a magyar kultúra értékeit, nekünk, a következő generációknak. Ezzel
is biztosítva nemzetünk túlélését. Egy reformkorban élő
francia filozófus azt is mondta, hogy Magyarország el fog
tűnni, olyan kicsi a területe, hogy nem fogja tudni megtartani az önazonosságát.
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Sikeresek és februárban folytatódnak
az Oltási Akciónapok Gyálon

Rövid hírek a testület döntéseiről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 27-én tartotta meg az ös�szesen huszonkettő napirendi
témával kapcsolatos ülését.
Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt
fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A városvezetők a további fontosabb
döntéseket hozták az ülésen:
Elfogadták Gyál város 2022. évi
költségvetését.
Összességében elmondható, hogy
idén is stabil és megalapozott a város gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a város ez
évi kiadásainak és bevételeinek főösszege több mint 6 milliárd 592 millió forint. A rendelet sem működési,
sem pedig felhalmozási hiányt nem
tartalmaz, és hitelfelvétellel sem számolnak az idei költségvetésben. Az
elfogadott költségvetésről és az idei
évi tervekről a 4-5. oldalon olvashat.
Hatályon kívül helyeztek egyes önkormányzati rendeleteket,
melyre azért volt szükség, mert volt
néhány olyan önkormányzati rendelet, amely érdemi relevanciával már
nem bírt, mivel vagy minden rendelkezése végrehajtottá vált, vagy az azonos tárgykörben született rendelet
nem helyezte azt hatályon kívül, vagy
a megalkotására felhatalmazó jogszabályhelyet helyezték hatályon kívül.
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Év végéig ismételten megkötötték
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi közlekedési tárgyú megállapodásokat,
amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E,
294E, 294M, valamint 994 buszok
biztosítását érinti a korábbi évhez
hasonlóan. Gyál Város Önkormányzat 2022. évben 38,5 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az
elővárosi tömegközlekedés üzemeltetése érdekében.

tések. Az elhasznált, rossz minőségű
burkolt járdák és útburkolatok felújítása, korszerűsítése jelen pályázat
keretében megvalósítható, így a pályázat ezen területek figyelembevételével került előkészítésre a Széchenyi
utca északi, közvilágítási oldalának
járdafelújítása a Vecsési út – Ady Endre utca között, valamint a Pesti út déli
oldalának járdafelújítása az Ady Endre utca – Mátyás király utca között
(Mátyás kir. – Kacsóh P. utcák közötti szakaszt nem tartalmazza).

Továbbra is 0 Ft a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra
vonatkozó intézményi térítési díj
összege.

Térítésmentesen tulajdonba veszi a 7863 hrsz.-ú út (Újvilág utca)
tulajdonjogát.
A tulajdonosok a kialakuló „kivett helyi közút” művelési ágú
ingatlantulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék az
Újvilág utca településrendezési terv
szerinti szabályozását.

Nem változnak a gyáli általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárai.
Emelkedik 2022-ben Gyál Város
Önkormányzat által alapított intézmények vezetőinek, gazdasági
társaságok ügyvezetőinek megállapított illetménye, valamint a béren kívüli juttatások összege.
Jogszabályváltozás miatt megemelésre került a 2022. évi polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés összege.
Elfogadásra került a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámoló.
Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a „2022. évi Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”-ra
Gyál városában folyamatosak a közúti közlekedés javítását célzó fejlesz-

Pályázatot nyújt be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának tárgyában,
amelynek kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését
a következő generációk számára,
hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a
www.gyal.hu oldalon.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. február 24-én
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.

gyáli mi újság

2022. januárban hétvégénként a Városi
Egészségügyi Központban a háziorvosok
pénteken és szombaton, a járóbeteg szakrendelések csütörtökön, pénteken és szombaton
Oltási Akciónapokat tartottak.
A négy hétvégén összesen 1 351 fő vette fel az oltást
Gyálon, közöttük 1 245 fő 18 év feletti, 106 fő 12 és 18 év
közötti kiskorú. Gyál 18 év feletti lakosságának mintegy
6%-a kapott oltást ezeken az alkalmakon. A kollégák tájékoztatása szerint senkinél sem lépett fel súlyos oltási reakció. A páciensek legnagyobb részben Pfizer oltást kaptak, de sor került Moderna, Sinopharm, Janssen
és AstraZeneca oltásra is. Az oltási akció februárban
is folytatódik, minden héten csütörtökön és pénteken
14-18 óra között, szombaton 10-18 óra között lehet felvenni – előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval – az oltást. Mind az oltatlanok, mind az ismétlő oltásra jelentkezők felvehetik a koronavírus elleni
védőoltást.
Negyedik oltás 18 év felettiek számára kérhető abban
az esetben, ha a harmadik (ismétlő) oltástól számítottan
már legalább 4 hónap eltelt és a páciens egyéb feltételekre figyelemmel is oltható. Minden esetben az orvos
hoz döntést az oltás beadásáról.
5 és 11 év közötti gyermekek oltása továbbra is csak
előzetes időpontfoglalással lehetséges a házi gyermekorvosoknál vagy kórházi oltópontokon.
A Városi Egészségügyi Központ területén a bevezetett
járványvédelmi intézkedések továbbra is hatályosak és
alkalmazandók: kötelező a szájat és orrot egyaránt eltakaró, megfelelően rögzített szájmaszk viselése, a
legalább 1,5 m védőtávolság megtartása, valamint az
egyéb higiéniás előírások – pl. kötelező kézfertőtlenítés – betartása.
A koronavírus omikron variánsa – amely e sorok írásakor már a megbetegedések nagyrészéért felelős – a delta variánshoz képest gyorsabban terjed, fertőzőképesebb, azonban lefolyása jellemzően mérsékeltebb
a delta variánshoz képest. Lappangási ideje ismereteink szerint lerövidült (akár 2-3 nap is lehet) és noha ritkábban jár súlyos lefolyással vagy halálos kimenetellel,
de ettől függetlenül tüneteit – melyek megjelenése, az
egyes tünetek megoszlása a korábbi variánsokhoz képest változott – komolyan kell venni és ugyanúgy szükséges orvoshoz fordulni. Az oltás felvétele e variánssal szemben is ajánlott.
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A beoltottak száma 2022. február 3-án közzétett adatok szerint 6 366 402 fő, akik közül 6 107 843 fő már a
második, 3 700 305 fő pedig a harmadik (ismétlő) oltást
is megkapta. Ez idő szerint a nyilvántartott aktív fertőzöttek száma 227 899 fő, elhunytak száma 41 636 fő.
Vigyázzunk egymásra!

dr. Szécsényi-Nagy Balázs
intézményvezető

Februárban ismét
adhatnak vért Gyálon
Február 25-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 személyi igazolványt,
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!
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Az előbbi kedvezményt a Kkv. csak
abban az esetben érvényesíthette,
ha 2021. február 25-ig nyilatkozott
a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat felé, hogy Kkv.-nek minősül, valamint arról is, hogy külön
kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget
igénybe venni jogosult.

A fenti törvényi módosítás, mely a
vállalkozások terheit kívánta/kívánja
csökkenteni, a 2022. évben végződő
adóévre is fennmarad a Kkv.-nek minősülő vállalkozások esetében.

KATA-s adóalanyoknak, akik az önkormányzat felé tételes iparűzési
adófizetést választottak, most sem
kell nyilatkozniuk, részükre automatikusan érvényesül a csökkentés.

Azok a vállalkozások, akik Kkv.
nyilatkozatot tettek 2021. február
25-ig, 2022. évre automatikusan
jár továbbra is a kedvezményes
adómegállapítás a 2022. évben
végződő adóévre, tehát újabb nyilatkozatot nem kell tenniük.

Mint arról már több ízben tájékoztattuk Önöket, 2021. január 1. napjától a
gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban:
NAV) feladata, mely a 2022. és további adóévekre is vonatkozik. Kérjük
a tisztelt adózókat, hogy a NAV által
megállapított 2021.évi hátralék, illetve 2022. évi gépjárműadó kötelezettségüket a NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlájára fizessék be.

Azon vállalkozások esetében, akik
2021. évben elfelejtették benyújtani,
vagy határidőből kicsúsztak a nyilatkozattétellel, vagy 2021. évben
kezdték meg tevékenységüket (pl.
újonnan alakulás, vagy évközbeni
telephely nyitás) a Kkv. nyilatkozatot 2022. február 25. napjáig tehetik
meg, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek.
A nyilatkozat kizárólag a NAV-on
keresztül, elektronikus úton, a NAV
által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.

Hivatalunk február végén március elején fog adószámla kivonatot küldeni az adózók részére. Amennyiben az
adószámla kivonat gépjárműadóban
befizetendő kötelezettséget mutat, a
2021. január 1-ét megelőző hátralékot
takar, melyet még az önkormányzat
felé kell teljesíteni, megfizetni.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

Ingyenes, interaktív vállalkozói fórum lesz Gyálon
Tisztelt Vállalkozók!
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt fórumára, mely a gazdaságot, a pályázati lehetőségeket és az üzleti biztonságot érintő kérdések tárgyában kerül megrendezésre.
A fórum célja, hogy a résztvevők aktuális információkhoz jussanak a jelenlegi magyar és nemzetközi gazdasági
helyzetről, az európai uniós támogatások szabályozásáról, az aktuális pályázati lehetőségekről, azok feltételeiről,
valamint a hazai üzleti biztonság megteremtésének eszközeiről.
„Hogyan válasszuk el a lényegest a lényegtelentől? - gondolatok a gazdaságról” című előadásával dr. Vereczkey
Zoltán, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke indítja a rendezvényt, ezt követően „A Pest megyei vállalkozások számára elérhető pályázati lehetőségekről” dr. Vincze Gábor, a PMKIK főtitkára ad tájékoztatást, majd Prof. Dr. Nógrádi György, külpolitikai szakértő, egyetemi professzor tart előadást
„Biztonság, közbiztonság, üzleti biztonság - gondolatok a migráció körüli nemzetközi jogról és tényekről” címmel.
A rendezvény 2022.02.22-én 15.00 órakor a Gyáli Ipartestület Székház nagytermében (Gyál, Kőrösi út 92.) kerül
megrendezésre, ahol a jelenlegi járványügyi korlátozásokat betartásával lehetőség van a személyes részvételre.
Az előadások online módon, a ZOOM szoftveren keresztül is követhetőek lesznek.
Bővebb információkat a kamara internetes oldalán, a v2.pmkik.hu honlap nyitólapján találnak.
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kötelezettségéről határozatban már
értesült, az ellen fellebbezéssel nem
élt), helyi iparűzési adó tekintetében
pedig a benyújtott bevallások alapján adó nyilvántartási rendszerben
rögzített elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre.

Változás az iparűzési adóban
Iparűzési adó tekintetében 2021. évben fontos változás volt a veszélyhelyzetre való tekintettel, hogy a helyi adó törvény (továbbiakban: Htv.)
szerinti vállalkozók, akik megfeleltek
a külön törvényben meghatározott
mikro-, kis- és középvállalkozói (továbbiakban: Kkv.) minősítés feltételeinek, azoknak 2021. adóévre vonatkozó iparűzési adó mértéke 1%,
függetlenül attól, hogy a helyi adórendeletben megállapított iparűzési adómérték több, mint 1%, valamint
2021. évben az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes Htv. szerint bevallott, és az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50%-át kell megfizetni
az esedékességi időpontokban.

Sport

Adófizetési határidők
2022-ben
A 2022. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési határidők az
alábbiak szerint alakulnak:
2022. I. félév: március 16.
2022. II. félév: szeptember 15.
Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2022. évi építményadó, és iparűzési adó fizetési
kötelezettségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása esetén
a kiegyenlítés (befizetés) napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra.
A késedelmi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, jelenleg 7,9%.
Adózóink 2022. február utolsó, illetve március első hetében értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, és a 2022. évi adófizetési
kötelezettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a
készpénzátutalási megbízásokat az
esetleges hátralék, valamint az első
félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a
befizetési határidőt is a könnyebb
kezelhetőség érdekében.
A bankszámla nyitásra kötelezett
adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztat-
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juk Önöket, hogy magánszemélyek
is teljesíthetik befizetéseiket banki
átutalással, ez esetben az átutalási
megbízás közlemény rovatában az
értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő
a cégkapu nyitását (pl. társaságok),
ott cégkapura, egyéni vállalkozók
részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldjük meg az
adószámla kivonatokat. Tájékoztatjuk
cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy ügyfélkapura csak értesítés érkezik, a tényleges küldemény
megtekintéséhez, át kell lépniük a
cég cégkapus tárhelyére. (A tárhelyre kihelyezett adószámla kivonathoz
csekket nem tudunk küldeni. Amen�nyiben a vállalkozó bankszámla nyitásra nem kötelezett, befizetéséhez
csekket kérhet az Adócsoportnál, illetve amennyiben magánszemélyként bankkártyával rendelkezik, akkor az E-Önkormányzat Portálon az
úgynevezett EFER befizetési rendszeren keresztül bankkártyával befizetheti adókötelezettségét.)
Magánszemélyek részére az adószámla kivonatot a Magyar Posta
dolgozói juttatják el.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát, adófizetési kötelezettségeiknél építményadó
esetében, csak a véglegessé vált tételek szerepelnek (adózó a fizetési

A gépjárművek adóztatását, mint
arról már több ízben tájékoztatást
adtunk, 2021. január 1. napjától a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
végzi. Amennyiben a hivatalunk által megküldött adószámla kivonat
gépjárműadó kötelezettséget mutat, az 2021. január 1. napját megelőző hátralékot jelent, mely hátralékot még az Önkormányzat
részére kell megfizetni, illetve mínusz előjellel 1 000.- Ft-ot meghaladó túlfizetésről adhat tájékoztatást. Kérjük, hogy a 2022. évi
gépjárműadó kötelezettségek befizetésénél fokozottan figyeljenek,
hogy a befizetések a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi elnevezésű
számlája felé történjenek.
Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2022. március
4. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a 06 (29)
540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben, vagy elektronikus úton
ado@gyal.hu e-mail címre.
Ügyfélfogadási idő:
- hétfő:		
12,30-15,30
- szerda:
12,30-17,45
- csütörtök:
08,00-12,00
Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési értesítőket kiküldeni, akkor erről,
illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán
értesítjük Önöket.
További adószámla kivonat megküldésére, a tavalyi évhez hasonlóan,
szeptember 10. napjáig kerül sor, a
hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda
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A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati
díj:
384.- Ft/m2/nap
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 
384.- Ft/m2/nap
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:
a) 1 négyzetméter alatt:
2.306.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett:
2.306.- Ft/m2/hó
IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:
a) 1-10 m2-ig:2.306.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka esetén,
10 m2 felett
ba) 180 napig:
231.- Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén:
460.- Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett
ca) 30 napig:
231.- Ft/m2/hó
cb) 30 napon túl:
923.- Ft/m2/hó
V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:

769.- Ft/m2/hó
VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén fizetendő közterület-használati díj:
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Gazdaság

Egészség

VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális
rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén

306.- Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
460.- Ft/m2/nap
ba) 50 m2-ig:
2
231.- Ft/m2/nap
bb) 50 m felett:
IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:
153.- Ft/m2/nap
a) 100 m2-ig:
76.- Ft/m2/nap
b) 100 m2 felett:
X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett
közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterülethasználati díj: 
62.- Ft/m2/nap

Sport

Anyakönyv Közbiztonság

kényelmesen, az interneten keresztül intézhetik gyermekük étkezését, kezelhetik az étkezéssel kapcsolatos
számlákat, de akár le is mondhatják a szolgáltatást (például, ha betegség miatt a gyermek nem megy iskolába).
Az oldalon találhatók majd ezután az étkezéssel kapcsolatos hírek, információk, nyomtatványok is.

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:

45.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén:

76.- Ft/m2/nap
VII. 16 Filmalkotás forgatás céljából történő igénybevételre fizetendő közterület-használati díj: A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletében
foglalt legmagasabb díjtételnek mindenkori összege.

Programok

Fejlesztések a gyáli
közétkeztetésben

Február elsejétől változtak a
közterület-használati díjak
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületek használatáról és használatuk rendjéről
szóló többször módosított 20/2007.(X. 03.)
számú helyi rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott díjak mértéke 2022. február
1-től az alábbiak szerint módosul.

Fejlesztés

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a közétkeztetési szolgáltatást a város bölcsődéjének, óvodáinak a három általános iskolának továbbá a felnőtt szociális étkezőknek. Naponta átlagosan
2200 adag melegételt készítenek el a két főzőkonyhán,
a Dobó Katica utcai és a Bartók iskolai konyhán, innen
szállítják át az elkészült ételt az intézményekbe.
A városüzemeltetési kft. az iskolai étkeztetés fejlesztéseként tavaly év végén elindította a „Gyermekétkeztetési portált” (www.menza.gyalkonyhaja.hu), ahol a szülők

Zsigovits Gábor, a városüzemeltetési kft. ügyvezetője
elmondta:
- A kezdeti, indulással járó kisebb nehézségek után
úgy néz ki, hogy a weboldal beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, egyre többen használják, pozitívak a tapasztalatok. Többször felmerült igényként a bankkártyás ebédbefizetés, ami a fejlesztéseknek köszönhetően ugyancsak elérhető, így a februári számlát már
bankkártyával is kifizethették a szülők.
A gyáli közétkeztetéssel kapcsolatos fejlesztéseknek ezzel nincs vége, hiszen az önkormányzat tervei között szerepel egy új, korszerű főzőkonyha megépítése, amelynek
előkészítése zajlik, a megvalósítása pedig akár még ebben az évben megkezdődhet.

Új bútorokat vásárolt az önkormányzat
a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola ebédlőjébe
Ha fejlesztés, és közétkeztetés, egy tavaly év végi hír. Intézményi étkezés tárgyi körülményeinek a javítása érdekében 2020-ban az Ady és Zrínyi iskolában, 2021-

ben pedig a Bartók iskola ebédlőjében lettek kicserélve
az asztalok és székek összesen bruttó 3 125 000 forint
összegben.

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterülethasználati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:

3.071.- Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:

116.- Ft/m2/nap
A közterület használatáért fizetendő díjak mértéke
minden év február 1-jén az előző évi – KSH által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex mértékével növekszik. 2021. évben a fogyasztói árindex 105,1% volt.
Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a Hivatal közleményt tesz közzé.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Márciustól ismét foglalhatók időpontok
a házhoz menő lomtalanításra
Új és korszerűbb a házhoz menő lomtalanítás rendszere, és az elmúlt 3
év alatt a gyáli lakosság megszokta, többségében nagyon pozitív vis�szajelzéseket kapunk, és egyre többen élnek a lehetőséggel.
A rendszer előnyei:

És a részletek:

•

HOL IGÉNYELHETŐ A SZOLGÁLTATÁS?
Az FCC Magyarország Kft. ügyfélszolgálatán telefonon (06-29/540-265) vagy a személyes ügyfélszolgálaton (kérjük, figyelje az aktuális információkat!) (hétfőnként 8-20 óra között az FCC telephelyén,
2360 Gyál, Kőrösi út 53., keddenként 9-11 óra között
az Arany János Közösségi Házban, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.), illetve e-mailben a vevoszolgalat@
fcc-group.hu címen a további egyeztetések miatt az
elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel a kiválasztott, kívánt időpont előtt.

•
•

a lakos 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 lomtalanítás miatt.
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).

Lomtalanítás – könnyen és egyszerűen.
Összefoglalás
•

•
•

•

•

•
•
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Gondolja át, mi mindent vitetne el a lomtalanítás során tekintettel arra is, hogy évente 1 alkalommal van
lehetősége a közszolgáltatás keretén belül lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni. Javasoljuk, hogy
több tétel esetén írjon listát a hulladékokról.
Ellenőrizze a hulladékgazdálkodási szabályokat,
nincs-e közötte olyan, amit nem vihetnek el a szállítók! Ezeket húzza ki a listáról.
Nézze meg az utcáját a listában, válasszon a körzethez tartozó időpontok közül 1-2 alkalmasat. De kérjük
ügyeljen arra, hogy a beérkező igények miatt minimum
2 héttel korábban meg kell rendelni a szolgáltatást!
Hívja az ügyfélszolgálatot: 06-29/540-265 vagy írjon e-mailt a vevoszolgalat@fcc-group.hu címre.
Akár elérhetőségeit is megadhatja a levélben vagy a
telefon üzenetrögzítőjén, hogy az ügyfélszolgálatos
kollégák felvehessék Önnel a kapcsolatot.
Beszélje meg az ügyintézővel a részleteket, a hulladék mennyiségét, típusait, adja meg a szükséges
adatokat, egyeztesse le az időpontot! Az ügyfélszolgálat azért kérdezi a lom mennyiségét, hogy a
mennyiségekhez az autók kapacitásaihoz tervezni
tudják. Ehhez a nagy darabokat kérik tételesen felsorolni, az apróságokat elég, ha dobozok száma szerint, zsákok száma szerint megkapják.
A megbeszélt időpontra készítse a kerítésen belülre,
a kapu közelébe a hulladékot!
A szállítók a lomtalanítás napján elviszik a lomokat,
Ön aláírásával igazolja a lomtalanítás megtörténtét.

KI JOGOSULT A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE?
A szolgáltatást minden aktív szerződéssel rendelkező és
hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, akinek
nincs díjfizetési 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 31. 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.
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HOVÁ HELYEZHETŐ KI A HULLADÉK ÉS MILYEN
FORMÁBAN?
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán, kapun
belül helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.
A hulladékokat a kapu közelében kell elhelyezni, mert
az ingatlan belsejébe a rakodást végzők nem mehetnek.
A lomtalanítás nagydarabos hulladékokra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben 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 jelentősen 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),
• zöldhulladék/növényi hulladék, kerti hulladék,
…mert nem képezik a szolgáltatás részét:
• építőanyagok és építési-bontási hulladékok,
• föld,
• hamu,
• állati tetem,
• ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó
hulladék,
• folyékony, gáz halmazállapotú hulladék,
• síküveg, szélvédő,
• gépjármű roncs, bontott autóalkatrészek,
karosszériaelemek,

www.gyal.hu
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….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).

Márciustól indul
a zöldhulladékgyűjtő zsákok
osztása!
Az FCC Magyarország Kft. idén is a tavalyi
években megszokott módon gyűjti településünkön a kerti zöldhulladékot.
Ez azt jelenti, hogy április 1-től november
30-ig kéthetente várhatják a zöldhulladékot
elszállító autót az ingatlantulajdonosok a
korábban kiadott gyűjtési naptár szerint.
A zöldhulladékgyűjtő zsák:
1. a zöldhulladék csak FCC emblémás, lebomló zsákokban helyezhető ki, kivéve természetesen a kötegelt gallyak, amiket továbbra sem kell zsákba
tenni. A zsákok egyszer használatosak, a gyűjtést
végzők nem adhatják vissza.
2.

az FCC ingatlanonként és naptári évenként 50 db
szabványos lebomló zsákot biztosít az éves zöldhulladékos szezonra, melyet a közszolgáltatást
igénybe vevő, a rendszerben nyilvántartott ingatlantulajdonosok a személyes ügyfélszolgálaton,
vagy az alábbi zsákosztási időpontokban vehetnek át a Nevelési Tanácsadóban (Gyál, Rákóczi
Ferenc utca 42-44.):

- 2022. március 19. szombat, 8-tól 17 óráig
- 2022. március 25. péntek, délután 13-tól 18 óráig
- 2022. április 22. péntek délután 13-tól 18 óráig
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Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként
szereplő választópolgárok legalább egy százalékának
ajánlása szükséges.
Az országos listákat legkésőbb 2022. február 26. napján
16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország
Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás.
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását Áder János Köztársasági Elnök Úr 2022. április 3. napjára tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi)
szavazhatunk.
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A
választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos
pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106
egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos
listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon,
azaz 2022. február 12. napján indul. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább ötszáz ajánlás
szükséges, a jelöltek 2022. február 25. napján 16 óráig
gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken.
Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet tudott állítani.
Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható.
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A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a
Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapotnak megfelelően
legkésőbb 2022. február 11-ig.
A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
1.
2.
3.

segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a
látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással
ellátott szavazósablont március 25-én 16 óráig.
a személyes adatok kiadását megtiltani.
a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár
úgy is, hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az erre
vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022.
március 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy
elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022.
március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén
16.00 óráig.
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Három kivétel lehetséges ez alól:
1. ÁTJELENTKEZÉS

A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

Mikor van rá lehetőség:
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár
nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.

3. MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA

A benyújtás módja:
• elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a
bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél).
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb
2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez
megérkeznie.
Az átjelentkezéssel szavazók Gyál város területén a 11.
számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni.
A szavazókör címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. (Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár).
Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti
egyéni választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire.
Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy
elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-én 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus
azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell
a HVI-hez megérkeznie.
2. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI
KÉRELEM
Mikor van rá lehetőség:
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja:
• elektronikusan,
• személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a
bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
• levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről

A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb
2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez
megérkeznie.

Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra,
városunk területén – megegyezően a korábbi választásokkal - 18 szavazókör található. Gyálon minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a nagykövetségen vagy
főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire.

gyáli mi újság
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Mikor van rá lehetőség:
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től.
A benyújtás módja:
• elektronikusan,
• írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri
névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).
A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án
16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással
elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a
szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), 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 vonhatja maga után.
Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. 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 szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával
kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Wolf Dániel igazgatási ügyintézőt (tel: 06-29/544-124).
A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
• Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, HVI vezetője
• Telefon: 06-29/540-937
• e-mail cím: jegyzo@gyal.hu
A Helyi Választási Iroda címe:
• Gyáli Polgármesteri Hivatal
• 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
• Telefon: 06-29/540-930

Helyi Választási Iroda
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Nemcsak szépsége és tehetsége, de kitartása miatt is sokak példaképe lehet

Rostás Tünde,
a Gyáli Tulipán Óvoda
fiatal óvodapedagógusa

Az alig 2 000 fős Szabolcs megyei Nyírvasváriban nőtt fel,
ahol ő volt az első roma származású, aki diplomát szerzett.
Szorgalma és kitartása példaként állhat minden roma származású fiatal előtt, hiszen Tünde megmutatta, hogy ha valaki komolyan veszi a tanulást, azzal valóban irányíthatja
saját sorsát és ledöntve
az előítéleteket,
bármit elérhet, amit
csak szeretne.

- Hogyan döntötted el, hogy óvodapedagógus leszel?
Középiskolában az osztálytársaimnak természetes volt, hogy egyetemre mennek, így amikor a tanárok
érdeklődtek, ki hova megy továbbtanulni, mindenki mondott valamit,
csak én nem…
Akkor született meg bennem a döntés, hogy nekem is megvan a lehetőségem arra, hogy legyen egy biztos
pont az életemben. A biztos pont
a tanulás volt. Barátnőim meséltek
nekem a Nemzetiségi Óvodapedagógiáról, és mivel nagyon szerettem
a gyerekeket, illetve a zenét is, így
tudtam, ez a legjobb szakma, amit
választhatok.
- Milyen érzés volt roma származásúként a Debreceni Egyetemen tanulni? Hogy fogadtak a többiek?
Hogy fogadtak a tanárok? Meg kellett küzdened az előítéletekkel?
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai karán
már az első napom szuper volt. Mikor találkoztam a tanárokkal, mindenki nagyon közvetlen és kedves
volt. A karnak volt saját roma szakkollégiuma, így éreztem, hogy már
ebből adódóan sem érhet diszkrimináció. Bekerültem a szakkollégiumba, és ott nagyon sok segítséget
kaptam. A tanárokkal, mentorokkal nagyon jó kapcsolatot ápoltam,
bármikor fordulhattam hozzájuk segítségért. A legjobb döntés volt,
hogy ezen a karon végeztem el az
óvodapedagógiát.
- Hogyan kerültél Gyálra?
Az egyetem elvégzése után majdnem teljessé vált az életem, már
csak az igazira vártam.
2020 nyarán rám is talált a szerelem, és akkor ismertem meg a vőlegényem, aki tősgyökeres gyáli.
Ahogy telt az idő, úgy döntöttünk, a
legjobb döntés, ha összeköltözünk,
és nem volt kérdés, hogy Gyálon
szeretnénk élni.

gyáli mi újság

- Milyennek látod a települést?
Szeretek itt élni, sok jó embert ismertem meg az ittlétem
alatt, illetve nagyon szépnek is találom a települést. Szeretem, hogy fejlett, és sok lehetőség van. Itt sokkal nagyobb a pörgés, a forgalom és bár számomra ez nagyon
idegen volt amikor felköltöztem, de már kezdek hozzászokni. Ami számomra nagyon fontos, hogy a zenében
is több lehetőségem van itt. Sok budapesti zenész barátom van, akikkel, ha szeretnénk egy koncert előtt próbát
tartani, akkor nem kell 3 órát utaznom. De a szívem még
mindig Nyírvasvárié, és azé is marad.
- Úgy tudom, nagy szerelmed a zene, gyermekkorodban
énekes tehetségkutató versenyeken szerepeltél, a legnagyobb videomegosztó oldalon pedig több videokliped is megtekinthető. Hogy szeretted meg ennyire az
éneklést és milyen terveid vannak vele a jövőt illetően?
A zene már gyerekkoromban is nagy szerepet játszott az
életemben. Édesapám zenész, és egész Európát beutazta a zene által. Emlékszem, gyerekkoromban én is jártam az Ő zenekarával koncertre, és apukám fedezte fel
a tehetségemet. Azóta is zenélünk együtt, járjuk az országot, illetve sok külföldi koncertünk is volt már. A jövőben az óvodapedagógia mellett is mindig zenélni fogok, ez sosem fog kimaradni az életemből. Most is épp
egy zenén dolgozunk, aminek hamarosan premierje lesz
az egyik legnagyobb videómegosztó oldalon.
- Ha nem tévedek, jelenleg újra a Debreceni Egyetem
hallgatója vagy. Mit tanulsz ott most?
Igen, jelenleg 2. évfolyamos hallgató vagyok romológia
szakon. Szerettem volna még többet tanulni a származásomról, illetve segíteni másoknak, így jelentkeztem a
romológia szakra, ami nagyon tetszik.
- Mit szeretnél elérni az életben? Hogyan képzeled el
magad 10 év múlva?
Szeretném sikeresen befejezni a romológia szakot, és
céljaim között van, hogy családot alapítsak.
10 év múlva feleségként és 2 gyermek édesanyjaként
képzelem el magam, aki hétköznap óvónéni, hétvégén
pedig énekes, aki szuper koncerteket ad a közönségének.
- Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik valamilyen oknál fogva nehezebb helyzetből indulnak az úton?
Azt, hogy nem az számít, ki milyen származású, vagy
helyzetű. Isten mindenkinek fogja a kezét, és vezeti az
úton. Soha ne adják fel az álmaikat, és küzdjenek érte,
mert Isten látja a szívüket, és amit kérnek és hisznek benne, az meg fog valósulni.
Sok sikert kívánunk Tündének az álmai
megvalósításához!

www.gyal.hu
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Időutazásra
hívom
Önöket!
Az idei év különleges jelentőséggel bír településünk
életében. Negyed évszázaddal ezelőtt, 1997-ben nyert
városi rangot az akkori nagyközség, Gyál.
Olyan mérföldkő volt ez a településünk történelmében, ami új lendületet adott a fejlődésnek. Az, hogy
Gyál nagyközségi cím után városi
rangra emelkedett, az akkori városvezetés kitartó és áldozatos munkájának volt köszönhető. Számos kritériumnak kellett megfelelni annak a
pályázatnak a keretében, ahol egyegy településnek odaítélték a városi
rangot. Aki a 90-es években már itt
élt, az tudja, hogy honnan indultunk,
hogy milyen kihívásokkal küzdött
meg településünk, mire 1997. július
1-jei hatállyal várossá nyilvánította
Gyált a Magyar Köztársaság elnöke.
Idén tehát jubileumi évet élünk, és arra
gondoltam, tekintsünk vissza az időben, nézzük meg, mi minden történt
Gyálon 1997-ben! Segítségemre

voltak ebben a Gyáli Mi Újság
akkori lapszámai, amelyekből
kiragadva néhány jelentőségteljes cikket, 25 év távlatából
tekinthetünk vissza a múltba.

és csupán Pestszentimre-központig
közlekedett.

Néha meglepő, néha megmosolyogtató, néha már-már ijesztő a hasonlóság, vagy éppen különbség, ha
településünk akkori és a mai problémáit összevetjük. Gondoljunk csak
bele, nem volt még csatorna, térdig
jártunk a porban/sárban, örültünk a
94-es buszjáratnak, ez volt az egyetlen, ami a fővárosból kijött Gyálra

Elgondolkodtató azt látni, hogy az
1997/februári lapszám címlapján
a „Leépítés helyett milliós fejlesztés” című cikkben Gyálon a szakorvosi ellátás fejlesztéséről, az orvosi rendelő bővítéséről, nagy
összegű gép- és műszerbeszerzésről olvashattunk, annak ellenére,
hogy az akkori baloldali kormány
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intézkedéseiként kórházbezárások,
ágyszámcsökkentés, a gyógyszerárak és térítési díjak emelése jellemezte az egészségügyet.
És ha egészségügy, olvassuk el dr.
Fandl János cikkét az influenzajárványról és annak tüneti kezeléséről,
valamint az immunrendszerünk erősítésének fontosságáról, ami a mai
időkben is roppant aktuális.
VS

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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NB1 03. 09. 20:45
Kistarcsa Futsal - SG Kecskemét Futsal

Tomori Győző, a Gyáli BKSE elnöke, ezekkel a szavakkal méltatta a
megállapodást:
A gyáli kézilabda egyesületnek ez
egy nagyon nagy eredmény és egy
továbblépési lehetőség a nálunk
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sportoló fiatalok számára, hogy
egy ilyen nagymúltú klubbal sikerült
egy megállapodást összehoznunk,
mint a Ferencvárosi Torna Club. Az
együttműködésnek köszönhetően
a gyerekek kiválasztásra kerülhetnek az akadémiai rendszerbe, ahol
a Ferencváros színeiben sportolhatnak tovább, amennyiben megfelelnek a kritériumoknak.
A továbbiakban célunk az, hogy a
Ferencváros szakmai stábjától átvehessük a bevált dolgokat és beillesszük a saját utánpótlásunkba.
Görög Zsolt az FTC Kézilabda Akadémia ügyvezető igazgatója elmondta:
Az FTC Kézilabda Akadémiának egy nagyon fontos stratégiai szempontja, többek között az,
hogy a partnerhálózatokat fejles�szük, bővítsük és azokat az előre
mutató, hatékony együttműködéseket megtaláljuk más sportszervezetekkel is. Valamint fejlesztési
szempontból is jó megállapodásokat kössünk, és azt gondoltuk,
hogy a Gyáli BKSE nagyon jó partnerkapcsolat ahhoz, hogy az után-

pótlásunkat fejleszteni tudjuk közösen és megtaláljuk azokat a
tehetséges, fiatal játékosainkat,
akiket ki tudunk nevelni és közösen
tudjuk az életútjukat menedzselni.
A tárgyalások során nagyon fontos
volt, hogy sportszakmai és fejlesztési kérdésekben illeszteni tudtuk
az elképzeléseinket és az akadémiánk vállalni tudja, hogy módszertani vagy egyéb sportspecifikus
képzési területen segítséget tud
nyújtani a Gyáli BKSE-nek.

gyáli mi újság

MECCSNAPOK GYÁLO

N
Jöjjön el a Gyáli Spor
tcsarnokba,
és szurkoljon kedvenc
csapatának!
Gyál, Ady Endre utca
22.
A változtatás jogát fen

natartjuk!

Kézilabda

03.05. 11:45
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
ESMTK - Halásztelki BSE

02.20. 17:00
PM női I. osztály - alapszakasz 15. forduló
Gyáli BKSE - Bugyi SE

03.05. 12:40
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
Csepel DSE - Pénzügyőr SE

02.24. 17:45
Leány Serdülő III. osztály-H 13. forduló
Gyáli BKSE - VS Dunakeszi

03.05. 13:35
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
VSK Tököl - ESMTK

02. 27. 15:30
Női ifjúsági III. osztály-F 13. forduló
Gyáli BKSE - Abonyi KC

03.05. 14:30
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
Gyáli BKSE - Pénzügyőr SE

Időpont: 2022.03.05. szombat
16:30-20:00

02. 27. 17:00
PM férfi II. osztály - alapszakasz 16. forduló
Gyáli BKSE - Erdőkertesi SE

03.06. 15:00
PM női I. osztály - alapszakasz 17. forduló
Gyáli BKSE - Százhalombattai KE

Kapusedző: Sugár Tímea
101-szeres válogatott
kézilabdázó

03.05. 09:00
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
Gyáli BKSE - Malév SC

03.06. 17:00
PM férfi II. osztály - alapszakasz 17. forduló
Gyáli BKSE - Kőrösi KDSE

03.05. 09:55
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
Csepel DSE - Halásztelki BSE

03.20. 16:00
Leány Serdülő III. osztály-H 15. forduló
Gyáli BKSE - Jászberényi TF DSE

03.05. 10:50
OGYB LU13 - XII. csoport 6. forduló
VSK Tököl - Malév SC

03. 20. 18:00
Női ifjúsági III. osztály-F 15. forduló
Gyáli BKSE - Jászberényi TF DSE

Korosztály:
2004-2010 fiúk és lányok

Cím: Gyáli Sportcsarnok
(Gyál, Ady Endre u. 22.)
Info: 06 70 601 1157
06 20 926 9135

A bahereini válogatottal indult az év a Gyáli Sportcsarnokban
A magyarországi tartózkodásuk során a csapat a Gyáli
Sportcsarnok részét képező szállodában szállt meg, nagyon tetszett nekik a sportcsarnok is és a szállás is.

Nagyon fontos továbbá az is, hogy
a gyáli egyesület földrajzi elhelyezkedése rendkívül előnyös az akadémiánkhoz, mivel nagyon fontos
szempont a családoknak a zavartalan élete, így nem kell változtatniuk a lakhelyükön.
Az eseményen részt vett Mihály Attila, a Ferencvárosi Torna Club szakmai igazgatója, valamint Pápai Mihály
polgármester, aki szintén nagy előrelépésnek tartja, hogy a helyi sportélet
egy ilyen színvonalú, nagymúltú klubbal kerül kapcsolatba, ami méginkább
inspirálja majd a gyáli fiatalokat.

Gyáli bkse hírek

NB1/b 02. 19. 18:00
TEMPO KSE - Eszterházy SC

Próbáld ki magad a
Gyáli BKSE
kézilabda csapatának kiválasztóján
és csatlakozz
hozzánk!

Együttműködési megállapodást írt alá 2022. január 25én a Gyáli Sportcsarnokban
Görög Zsolt, a Ferencvárosi
Torna Club Kézilabda Akadémiájának ügyvezető igazgatója, valamint Tomori Győző,
a Gyáli BKSE elnöke.
Az együttműködéssel mindkét fél nyerhet, hiszen a
nagynevű ferecvárosi klub
rengeteg szakmai tapasztalattal és tudással segítheti a
gyáli szakosztályt az utánpótlás nevelésben, amiért
cserébe a gyáli tehetséges
gyermekek a későbbiekben
az FTC keretét erősíthetik
tudásukkal.

Közbiztonság Anyakönyv

Gyáli bkse hírek
Futsal

Együttműködési megállapodást
kötött az FTC a Gyáli BKSE-vel

Sport

Ittlétük során nagyon komolyan vették a járványügyi védekezést, folyamatosan tesztelték őket és még az épületet sem hagyhatták el az edző engedélye nélkül. Így
azonban a városnézés is elmaradt.

A Gyáli Sportcsarnokban tartott edzőtábort 2022. január 1 - 9. között a bahreini férfi kézilabda-válogatott, akik
az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabdaválogatottal játszottak felkészülő mérkőzést január 8-án.

www.gyal.hu

A magyar válogatottal játszott mérkőzést 36-30-ra
bukták a bahreiniek, ugyanis a második félidőben feljavuló védekezésének köszönhetően a hét gólig jutó
Máthé Dominik vezérletével 36–30-ra győzött Gulyás
István csapata. Ezzel a magyar férfi kézilabda-válogatott történelme során negyedszer is legyőzte Bahrein
legjobbjait.
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Közlekedjünk tudatosan, okosan, biztonságosan!

„Elsősorban a fejekben kell
rendet tenni!„
-hiszen, ha mindannyian a szabályokat betartva közlekedünk, akkor a
legtöbb közlekedési konfliktus és a baleset elkerülhető.
Új rovatunkkal szeretnénk felhívni a közlekedők figyelmét néhány dologra, ami
a közlekedést könnyebbé, biztonságosabbá teszi, ehhez pedig Drozdik Sándort kértük fel, aki autós szakoktatóként talán a leghitelesebb
gazdája lehet ennek a
rovatnak.

A lényeg a
biztonságos és
balesetmentes
közlekedés!
Ha, és amennyiben érthetővé válik, mi is a jogalkotó szándéka a rengeteg törvény, közlekedési szabály,
táblák, útburkolati jelzések, stb., tekintetében, akkor ez egy lépéssel közelebb vihet minket a cél eléréséhez.
Bizonyára felmerül a közlekedőben
az első és legegyszerűbb kérdés,
kereszteződésbe érve mit tegyek, ki
megy előbb, menjek, vagy ne menjek, elsőbbséget adjak, vagy elsőbbséget adnak?

Főút? Mellékút? Védett Út?
Mi az, amire elsősorban figyelni kell, kellene?
Természetesen az első és legfontosabb szempont hogy a táblák,
közlekedési jelzések adnak információt a megfelelő cselekedet kialakításában, és ez nem elhanyagolható szempont a biztonságunk
megőrzése érdekében.
De mi van, ha nincs tábla nincs előre
valamilyen jelzés, nincs információ
arról kinek van elsőbbsége, ki is mehet először az útkereszteződésbe?
Megérkeztünk az első témánkhoz:

egyenrangú útkereszteződés.
24

Testület

Amennyiben nincs tábla, jelzés az
adott helyen, joggal lehet feltételezni, hogy a kereszteződés egyenrangú, persze, ha azonos burkolattal
van ellátva mindkettő.
Azonnal jön a jól megtanult gondolat:
„jobbkéz szabály”, a jobbról érkező
járműveknek elsőbbséget kell adni,
a balról érkező közlekedőkkel szemben pedig elsőbbséget élvezhetünk.
Balra, jobbra, balra nézz a kereszteződésbe, mondja a gondos anya
a gyermekének, amikor útnak indul
akár az iskolába.
De ha járművel történik a közlekedés,
jobbra, balra, jobbra változik a körültekintés iránya, mert az egyenrangú
kereszteződésben a jobbról jövőnek
kell megadni az elsőbbséget. Azonban nem elhanyagolható tényezők a
balról érkező járművek sem, mert el-

sőbbsége annak van, akinek
megadják, mondja a köznyelv.

A XXI. század mind újabb és újabb járműtípusok megjelenésével teszi egyre
bonyolultabbá, nehezebbé a közlekedést, megnehezítve a kresz szabályaiban való eligazodást. Joggal merül fel
a kérdés, mi van az olyan járművekkel,
mint például a roller, az elektromos kerékpár, és a különböző segway típusok
stb. Természetesen az egyenrangú kereszteződésben, a jobbkéz sza-
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FEGY-napló

ket az élet hoz magával, és nem a
szabályok, táblák koordinálnak.
Óvatosságból fontos, hogy számítani kell a veszélyhelyzet kialakulására, vagyis lehetnek a szabályoktól eltérő tényezők, amik befolyásolják a
biztonságos haladást.
Ezek csupán csak megfontolandó
gondolatok, és ötletek, amik akár segíthetnek a helyes látásmód kialakításában, de semmiképp nem szakmai
szempontokat feszegető értekezés!
A régmúlt tapasztalataim alapján
azt a nézetet képviselem, hogy a
legnagyobb biztonságot, és legbiztonságosabb közlekedést az óvatos,
átgondolt vezetés jelentheti.
Ha ezeket a határokat átlépjük, valamilyen más cél, fontosabb szempont
elérése érdekében, kockázatot kell
vállalnunk, ami nem biztos, hogy jó
döntés a mai közlekedési morál közepette, amikor a baleseti ráta igen
magas értéket produkál.
Drozdik Sándor
gépjárművezető szakoktató

01.07.

01.15.

Lakossági bejelentésre vonult járőrünk a Károlyi Mihály
utcába, ahol a bejelentő elmondása szerint nagy füst látható. Járőrünk a füst forrását megtalálta: egy lakóingatlan tulajdonosa égetett hulladékot a kertjében. Tekintettel arra, hogy a hulladék égetése Gyál város területén
egész évben tiltott, polgárőrünk megkérte a tűz eloltására a tulajdonost, aki a környezetkárosító tevékenységet megszüntette.

Balesethez vonultak járőreink a délutáni órákban a Bem
József utca és a Kőrösi út kereszteződéséhez, ahol két
személyautó ütközött és az okozó jármű a helyszínt elhagyta. Mivel a szemtanúk feljegyezték a jármű rendszámát, járőreink az esti járőrszolgálat során a járművet
a baleset helyszínétől távol, egy mellékutcában megtalálták, így további intézkedés érdekében a Rendőrséget
értesítették.

01.12.

01.30.

Bejelentésre vonult járőrünk a Széchenyi István utcába,
ahol egy hajléktalan személy feküdt az út mellett. Miután
a helyszínen tartózkodóktól sikerült információt szerezni a férfi szálláshelyéről, járőrtársunk elkísérte otthonába a személyt és átadta az ott tartózkodó ismerősének.

Viharos időjárás csapott le Gyálra, az egész nap tomboló szél városszerte komoly károkat okozott. Több helyen épületre, gépjárműre dőlt fa, vezetékek szakadtak
le, tetőket bontott meg a szélvihar. Tűzoltóink, polgárőreink a nap folyamán összesen 26 helyszínen nyújtottak segítséget a veszélyhelyzet elhárításában és a károk
felszámolásában.

01.13.
Elektromos háztartási eszköz okozott tűzesetet a Brassói utcában. Tűzoltóink helyszínre érkezésekor a lánggal égés már megszűnt, de a ház füsttel telítődött, ezért
megkezdték az ingatlan átszellőztetését és a további izzás megszüntetését. Személyi sérülés szerencsére nem
történt és az ingatlan sem vált lakhatatlanná.

Összeállította:
Kelecsényi Gábor

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

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje templomunkban:
péntek 7.00, szombat 18.00, vasárnap 9.30.

bály minden járműre egyaránt
vonatkozik, bármerre is kanyarod-

Március 2. 18.00, Hamvazószerda a nagyböjt kezdete

jon. Az egymásnak szemből érkezők,
és egymás útját keresztező járműveknél pedig a jól megtanult „kanyarodási
szabály” ad eligazítást.

DROZDIK HÁZASPÁR
CSALÁDI AUTÓSISKOLÁJA

Nem lehet figyelmen kívül hagyni
azonban azokat a tényezőket, ami-

Tel: 06-70/9430-853
Web: www.dhjogsi.hu

gyáli mi újság

Azok számára, akik 2022-ben szeretnének házasságot
kötni templomunkban, februárban indítjuk a felkészítő alkalmakat a plébánián.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

www.gyal.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Jön a tavasz,
hív a kert!

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint januárban
4 haláleset és 10 házasságkötés történt városunkban.

Ahogy tavasszal új életre kel a természet,
úgy a Gyáli Kertbarát Kör is újra aktivizálja
magát és rögtön három hasznos programra
invitálja a kertészkedő lakosokat.

Házasságot kötöttek:
01.07.:
- Láng Péter Lajos és Zsemba Krisztina

METSZÉSI BEMUTATÓ

01.08.:
- Matyi Mátyás és Szőnyi Barbara Petra (Matyi Barbara Petra)
- Meszlényi Ádám és Pintér Anita

Gyócsi Zoltán agrármérnök metszési bemutatót tart a
Gyáli Kertbarát Kör szervezésében 2022. március 5-én
szombaton, 10.00-14.00 óráig.
HELYSZÍN: Gyál, Piroska u. 30/a.
Vendéglátó: Duró Pálné tagtárs.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-29/263-343, 06-30/859-2662
Konzultáció: személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 14.00-órától, a közösségi házban.

01.21.:
- Illés Ádám és Tolnai Zsófia (Illésné Tolnai Zsófia)
- Lukács Gábor és Sipos Ágnes (Lukácsné Sipos Ágnes)
- Bednarik Csaba László és Gutai Júlia Anett (Bednarik Júlia Anett)

KÖZÖSSÉGI MAGBÖRZE

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

A Gyáli Kertbarát Kör 2022. március 19-én szombaton,
09.00-15.00 óráig közösségi magbörzét rendez a Gyáli
Gazdák Boltjával közösen.
HELYSZÍN: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár - kerengő, udvar (Gyál, Kőrösi út 118-120.).
A magokat, növényeket cseréljük, vagy ajándékozzuk.
Egy magbörze alkalmas arra, hogy ne csak a magokat,
hanem a hozzájuk kapcsolódó tudást is átadjuk. Így
mások sem csak egy zacskó magot kapnak, hanem egy
tudás csokrot és lelkesedést is mellé.

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
26 100 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

GYÜMÖLCSTERMELŐK FIGYELMÉBE!
A Holland Alma Kft. és a Gyáli Kertbarát Kör Tisztelettel meghívja Önt Gyümölcstermelőknek szóló
rendezvényére.
Időpont: 2022. március 31. (csütörtök) 14.00-óra.
HELYSZÍN: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (Gyál, Kőrösi út 118-120.).
Program:
• Az európai alma és szilva fajta innováció legújabb
eredményei, fajta újdonságok kóstolóval egybekötött bemutatója.
• Gyümölcsültetvények telepítésének helyes
gyakorlata.
• Az alma biológiai növényvédelmének előző évi
tapasztalatai.
Az előadást Babicz Szabolcs, a Holland Alma Kft. Gyümölcsfaiskola vezetője tartja.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. március 17-én 18 órára és
2022. április 21-én 18 órára

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

A fenti rendezvények ingyenesek.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör!

26
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www.gyal.hu
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SÓDER
DEPÓ
GYÁL
Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ,
MŰKŐ SÍRKÖVEK,
ÉPÜLET KŐFARAGÓ MUNKÁK

-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)

Radics Team BT.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.
06-30/432-6792, 345-105
sirkofarago@freemail.hu

28
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Apróhirdetés
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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek kön�nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember.
06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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 megállapításra 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
színtévesztés korrigálása Colorlite lencserendszerrel, hogy
helyre tegyük a színlátását!
A kiemelkedő szaktudás a kellemes,
családias és hozzáértő kiszolgálással párosul!
Várjuk szeretettel!
2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.
KRISTÁLYVIRÁG

OPTIKA

Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.
Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
Csempézést, padlóburkolást vállalok. 06-20/558-3240

HIRDETÉSFELVÉTEL:
szerkesztoseg@gyal.hu
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