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Szerkesztőségünk nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk
minden Kedves Olvasónknak!
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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
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:
Dec. 21 - Dec. 27-ig:
Dec. 28 - Jan. 3-ig:
Jan. 4 - Jan. 10-ig:
Jan. 11 - Jan. 17-ig:
Jan. 18 - Jan. 24-ig:

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

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

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 úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

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.

2

Lapzárta: minden hónap 25. napja.

Gyimóthy Zsolt református lelkész
gyújtotta meg az első adventi gyertyát
Az elmúlt években megszokhattuk, hogy az Advent Gyálon programsorozat keretében számos programra, előadásra, koncertre került sor. Sajnos az idei advent más
lesz, hiszen a járvány elleni védekezés érdekében nem
tarthatók meg ezek a programok.

gyáli
mi
újság

Megkezdődött az
adventi időszak

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

Azonban a városvezetés célja a korlátozó intézkedések
ellenére is az, hogy a lehetőségekhez mérten átélhessük a várakozás örömét, az ünnep meghittségét. Ezért
a korábbi évekhez hasonlóan idén is ünnepi világítás díszíti a polgármesteri hivatal épületét, a városközpontot,
a Kőrösi utat, a Templom teret és idén először a Gyálfelső állomáson kiállított kismozdony is ünnepi fényben
pompázik.

Téli igazgatási szünet a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (XI.29.)
számú rendelete alapján a téli igazgatási szünet 2020. december
28. napjától – 2020. december 31. napjáig (4 munkanap) tart.
Fenti időszak alatt a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Az adventi időszak legmagasztosabb mozzanata, a vasárnapi gyertyagyújtás sem marad el, csupán a megszokottól eltérő módon kerül megrendezésre.
November 29-én advent első vasárnapján a református
templomban 10 órakor az interneten közvetített Istentisztelet keretében Gyimóthy Zsolt lelkipásztor gyújtotta
meg az első gyertyát, december 6-án pedig a katolikus
templomban a 9.30 órakor kezdődő mise alkalmával dr.
Káposztássy Béla plébániai kormányzó gyújtotta meg a
második adventi gyertyát.
December 13-án a harmadik gyertyát Nagy József Elek alpolgármester, majd 20-án, a negyedik gyertyát Pápai Mihály polgármester gyújtják meg. Utóbbi két eseményen
személyesen nem vehet részt senki, azonban a város
Facebook oldalára feltöltött videóban megnézhetik majd.

www.gyal.hu
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- Az önkormányzati beruházások a tervek szerint alakultak? Milyennek ítéli meg a fejlődést?
Természetesen a nehézségek miatt kénytelenek voltunk szinte az összes városi rendezvényünket elhalasztani, amely szomorúsággal tölt el, hiszen minden időszakban nagy fontossággal bír egy településen a kulturális élet,
a kulturális programok sokszínűsége, amelyre az utóbbi
években nagy figyelmet fordítottunk. Öröm az ürömben
azonban, hogy egyetlen tervezett beruházás sem maradt
el, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel is munkát, megélhetést adunk az embereknek. Ilyen például a Gyál vasútállomás környezetének felújítása, több utca teljes aszfaltozása, járdaépítés, a kondipark megépítése, a kisvállalkozói
park megépítése. De ide sorolom a bölcsődénk udvarának felújítását is, hiszen fontosnak tartjuk, hogy településünk továbbra is gyerek- és családbarát maradjon.
Ugyanezt a célt szolgálja, hogy továbbra is nagy figyelmet fordítunk a gyerekek, fiatalok, szülők, nagyszülők
támogatására a Gyáli Élet Program keretében, amelyet
idén is biztosítottunk számukra.
Az óvodakezési csomag már nem újdonság a gyáliaknak,
mint ahogy az sem, hogy az iskolakezdési csomaggal
minden gyáli első osztályt kezdő gyermek ingyenesen
kapja a tanszercsomagot az önkormányzattól, az idei
tanévtől viszont már minden általános iskolás, az elsőtől
a nyolcadik évfolyamig részesült ebben a programban.
Így a mintegy 1350 gyáli diák iskolakezdéséhez járulhattunk hozzá. Úgy gondolom, az elmúlt években már talán elértük, hogy mindannyian lássák, az önkormányzatra mindig számíthatnak!

Évértékelés Pápai Mihály
polgármesterrel
- Polgármester úr!
Hogyan értékeli Gyál város idei esztendejét?
Nehéz év van mögöttünk. Az idei évet meghatározó koronavírus-válságnak ugyan még, mint azt mindannyian
tudjuk, nem értünk a végére, és tisztában kell lennünk
vele, hogy kedvezőtlen hatásaival még sokáig kell majd
együtt élnünk a közvetlen veszély elmúltával is. Sajnos
több helyi polgártársunkat elveszítettük, és számos fertőzöttet viseltek meg a vírus tünetei. Ezek mind komoly
veszteségek és nehézséget jelentettek számunkra.
Mégis fontosnak érzem hangsúlyozni, hogy a nehéz helyzet kezelése egy pici büszkeségre adott, és ad okot városunknak. Személyesen én is számtalan példát láttam
önzetlenségre, együttműködésre, a helyzet professzionális és hatékony kezelésére.
Be kell látnunk, hogy ez a szituáció mindannyiunkat váratlanul ért, és nehéz próbák elé állított, de az elmúlt év
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túlnyomórészt pozitív tapasztalatai alapján úgy gondolom, közös erővel hamar kilábalhatunk a helyzetből. Ehhez persze továbbra is szükségünk van szolidaritásra, az
idős és beteg emberek folyamatos segítésére, amit településünk érintett polgárai, illetve az önkormányzat dolgozói is sokszor erejükön felül megtesznek.
A gazdasági kilábaláshoz is szükségünk van egymásra.
Az önkormányzat saját forrásból is igyekszik támogatni
az érintett családokat, de jó látni, hogy a szerencsésebbek is sokszor segítenek bajbajutott polgártársainkon.
Segítjük az önkormányzat által fenntartott intézményeket, a legszegényebbeknek pedig ételcsomaggal, bevásárlással, gyógyszerkiváltással is igyekszünk segíteni.
Tudjuk, hogy nem lehet eleget tenni, de nem ülhetünk
ölbe tett kézzel. Azért sem, mert mindannyiunk közös
érdeke, hogy a növekedés minél hamarabb visszatérhessen a járvány előtti szintre.

gyáli mi újság

A környezetvédelem jegyében új köztéri kukákat helyeztünk el a város több pontján, illetve a faültetési
programunk folytatása idén is megvalósulhatott.
- Visszatérve az összefogásra, amit említett:
valóban igazi csapatmunka volt, amit a vírus ideje
alatt végeztek a városban. Kik voltak azok, akik igazán a frontvonalban álltak?
Sok mindent megtanított ez az év az összefogásról,
példás hozzáállásoknak lehettünk tanúi, amelyre méltán lehetünk büszkék.
Büszke vagyok a pedagógusainkra, gyógypedagógusokra, pedagógusi munkát segítőkre, akik mindent megtettek azért, hogy gyermekeink oktatása zökkenőmentes lehessen. Büszke vagyok a rendőreinkre, a polgárőreinkre,
akik egy szempillantás alatt vették át azokat a feladatokat,
mellyel az időseket segíteni tudtuk otthonmaradásuk alatt.
Nem lehetünk elég hálásak az egészségügyi dolgozóinknak, a Városi Egészségügyi Központ dolgozóinak háziorvosainak, ápolóknak, védőnőknek, akik éjt nappallá téve
hivatásukkal több ember életét is megmentették. A beteg,
rászoruló családok ellátásában résztvevők ismét bizonyítottak: a Kertváros Szociális Társulás munkatársai erejükön

www.gyal.hu

Recept

Mese

Anyakönyv Közbiztonság

felül, megállás nélkül segítették az elesetteket, amit külön
köszönök nekik. Hálásak lehetünk a Dabasi Népegészségügyi dolgozók munkájáért is, akik a vírus ideje alatt a településünkön megbetegedettekkel tartották a kapcsolatot.
Köszönet illeti a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. munkatársait, akik a közétkeztetésben, az újságkihordásban, a városunk üzemeltetésében tevékenykedtek akkor is, amikor a vírus a csúcspontján volt. Az
önkormányzat, a járási hivatal munkatársainak is jár a köszönet, akik a mindennapi ügyeink intézésében segítettek.
A kulturális táplálék digitális formában történő terjesztéséért köszönet illeti az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár munkatársait.
Mindig, mikor valami végéhez érkezünk, az az újrakezdés
nehézségével, de reménységével kecsegtet bennünket,
és csak rajtunk múlik, hogy miképpen tekintünk a jövőbe. Ma az első szavaink: a köszönet és a hála. Köszönöm mindannyiuk támogatását, hozzáállását, áldozatos
munkáját! Persze, nem utolsó sorban köszönöm településünk valamennyi lakosának hozzáállását, hogy tűrte/ tűri a
veszélyhelyzet ideje alatti intézkedések kellemetlenségeit.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a település lelke a közösség, amelynek működését az önkormányzat erősíteni, szolgálni kívánja.
- Ha a jövőbe tekintünk, mire számíthatnak a gyáliak?
Szeretnénk továbbra is olyan munkát végezni, amely
méltóvá tesz minket a városvezetésre. Nem jönnek ezután sem könnyű idők, de bízom benne, hogy azzal a
jobbítani szándékozó, mindig a jót kereső szemlélettel,
amivel az önkormányzat minden munkatársa igyekszik
végezni a munkáját, a lehető leghamarabb kilábalhatunk
a nehézségekből, és Gyál minden polgára segítségével
visszaállhatunk a töretlen fejlődés útjára.
Ahogy Thomas Mann írta: „Tisztes munka elnyeri illő jutalmát.” Én pedig bízom benne, hogy ez minden időszakban
így van. Szorgalommal, közösen mindenre képesek vagyunk!
Zárszó:
2020 nem a siker éveként fog bevonulni a világ történelmébe, de egy pozitívumot ma mindenképpen meg tudnék nevezni: hamarosan túl vagyunk rajta.
Persze a nehézségek ettől nem múlnak el, de bízhatunk
– sőt bíznunk kell – benne, hogy 2021-ben együtt elkezdhetjük legyőzni a válságot. Lehet, hogy nem érünk ki az
alagútból, de meg fogjuk látni a fényt a végén! Ehhez
nem kell más, mint hogy ugyanabban a békés egyetértésben dolgozzon mindenki a sikerért a saját területén,
ahogy azt eddig is tettük. Emlékezzenek, hogy ennél nehezebb időkből is kerültünk már ki megerősödve!
Boldog karácsonyt és sikerekben és egészségben gazdag új évet kívánok Önöknek!
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Szemétszállítás
az ünnepek alatt
36,7 tonna
veszélyes
hulladék gyűlt
össze az első
alkalommal

Az FCC Magyarország Kft. tájékoztatása szerint az
ünnepek alatt nem várható változás a szemétszállítás megszokott rendjében, tehát a gyűjtési naptárban szereplő napokon történik a szállítás.

Fenyőfa elszállítás
A korábbi évekhez hasonlóan, januárban ismét ingyenesen szállítja el az FCC Magyarország Kft. a
levitézlett karácsonyfákat, melyeket az alábbi időpontokban visznek el az ingatlanok elől:
2021. január 9. Gyál-Liget (orvosi rendelő oldala),
2021. január 16. Gyál-Szőlő (Bartók iskola oldala).

November 7-én, szombaton veszélyeshulladék-gyűjtési napot szervezett Gyál Város Önkormányzata a víztorony melletti területen.
A szolgáltatást első alkalommal biztosította az
önkormányzat, de annak sikerét látva, már most
számítani lehet rá, hogy jövőre ismételten megrendezik a veszélyeshulladék-gyűjtést.

Az önkormányzat célja, hogy a gumiabroncs-,
elektronikai hulladék-gyűjtéshez hasonlóan a
veszélyeshulladék-gyűjtés is bevett szokássá váljon a lakosság körében, aminek hatására
ezek a hulladékok nem a környező erdőkben és
mezőkön végzik majd. Az akciót Gyál Város Önkormányzata finanszírozta 4,9 millió forintból.
Köszönet a GYTH Kft-nek, a gyűjtés megszervezésében nyújtott segítségért!
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Az idei év minden szempontból rendhagyó. Soha nem
tapasztalt, embert próbáló hónapokon vagyunk túl.
A korábbi évtizedekben megszokott, békés életünk városunkban is kizökkent a szokott kerékvágásból. A világon átsöprő vírusfertőzés a hétköznapjaink része lett.
Emiatt az év legnagyobb fele az aggódó, érzékeny figyelemről szólt, arról, hogy megóvjuk a közösségeinket,
szeretteinket, családunkat a bajtól. Gyál, köszönhetően
az emberek együttműködésének jól vizsgázott, közösen,
együtt, egymásra figyelve éltük meg a nehéz napokat.
Egy ókori görög mondás szerint a város erejét nem a város falai adják, hanem a benne élők ereje és a közösségbe vetett hite. Közösségeink a nehéz év ellenére is békességben, figyelemben és szeretetben gazdagították
tovább közös kulturális kincseinket, értékeinket a városunk javára. Tették ezt töretlen hittel, minden nehézségünk ellenére. Mert a gyáliak, az alkotó és együtt gondolkodó, cselekvésre kész közösségeink tudják, hogy
kultúra, színház, zene, irodalom, könyvek és fesztelen jókedv nélkül, gyermekkacagás nélkül lehet ugyan élni, de
nem érdemes.

Lássuk, összességében milyen típusú hulladékot adott le a lakosság, és ezeket milyen
mennyiségben:
Fáradt olaj:������������������������������������� 1 660 kg
Szárazelem:�����������������������������������������195 kg
Akkumulátor:���������������������������������������20 kg
Fénycső:���������������������������������������������� 150 kg
Pala:������������������������������������������������� 13 320 kg
Oldószer:��������������������������������������������� 109 kg
Irodatechnika:����������������������������������� 180 kg
Festék:���������������������������������������������13 587 kg
Szennyezett göngyöleg:�������������� 303 kg
Növényvédő szer:���������������������������� 105 kg
Spray flakon:���������������������������������������� 35 kg
Bitumenes hullámlemez:���������� 6 640 kg
Étolaj:���������������������������������������������������460 kg

Békesség, csendesség, figyelem, szeretet…

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójának önkormányzati
eredményei
Gyál Város Önkormányzata által
• támogatott „A” típusú pályázatok száma:  65 db,
• támogatott „B” típusú pályázatok száma:  2 db,
• érvénytelen pályázatok száma: 
0 db.
A pályázókat írásban értesítik!

gyáli mi újság

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár csak
úgy, mint a korábbi években az idei rendhagyó évben is
természetes otthona volt a gyáli közösségeknek. Programjaink az év során szolgálták a városunk értékteremtését: a térségi Arany János Versmondóverseny, a Szüreti fesztivál, a kiállítások, események, rendezvények
gazdag tárháza várt Önökre, ebben a rendhagyóan szokatlan évben is. Közösen, meghatódva és töretlen alkotói
kedvvel ünnepelhettük a könyvtár alapításának patinás
60. évfordulóját. Közösen, vidám születésnapi rendezvénnyel ünnepeltük a Gyáli Kertbarát Kör 40. születésnapját és bizonyosan állítom a kertbarátok köre igazán
értékes közössége városunknak.
Most, decemberben az év lassan elcsendesedik. A nagyvilág zaja kevésbé szűrődik be életünkbe. Advent idején
a békesség, a figyelem és a szeretet különösen előtérbe
kerül. Valljuk be, szükségünk is van arra, hogy minden
zaklatottságunkat a békesség, a figyelem és a szeretet
feloldja. A közösségi ház is méltó módon kívánja ehhez
a békés időszakhoz hozzátenni közös értékeinket. Az elmúlt években megszokott gazdag adventi programok

www.gyal.hu

az idén – a járványhelyzetre való tekintettel, a kormányzati intézkedések következtében – elmaradnak, de azért
nem maradunk élmények nélkül. Gyál város és a közösségi ház kommunikációs felületein megosztunk Önökkel
meghitt, művészetben és kultúrában gazdag, élményteli
pillanatokat. A hagyományos városi közösségi értékünket, az adventi gyertyagyújtást, a református és katolikus templomban, illetve a világhálón követhetik majd.
Az idén 30 éves Gyáli Téli Tárlat személyes élményét is
átélhetik majd, mivel a kiállítást a 2021-es Pünkösdi Utcazenei Fesztivál keretében nyitjuk meg.
Advent idején is fontos az, hogy figyeljünk egymásra,
de legalább ennyire fontos, hogy közösségeink erejét,
a gyáli emberek töretlen alkotókedvét és kulturális igényét semmi se tudja elvenni. Ne feledjék, a jelen a jövendő múltja. Minden, amit most az életünkben, a városunkban, a kultúrában teszünk a jövőnkben visszhangzik.
Ennek fényében is állíthatom, történelmi időket élünk, és
a történelmi időkhöz nagy idézetek járnak. A jeles angol drámaíró William Shakespeare III. Richárd kezdő soraiban írja.
„York napsütése rosszkedvünk telét
Tündöklő nyárrá változtatta át.
Családunkról már elvonult a köd
S alámerült az óceán szívébe.
Most homlokunkon győztes koszorú,
Diadalemlék csorba fegyverünk,
Vad riadónkból víg vacsora lett
És édes dallam szörnyű indulónkból.”
Kívánom Önöknek, hogy a tavaszi napsütés, rosszkedvünk telét minél előbb változtassa tündöklő nyárrá,
minden köd múljon, és az idők szigora szelídüljön édes
dallammá.
Kívánok Önöknek – a közösségi ház valamennyi munkatársának nevében – békességes, csendességes, figyelemmel teli, szeretetteljes ünnepet és nyugodt, egészséges, közös alkotásban és kultúrában gazdag új esztendőt.
Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
igazgatója
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Módosult két
önkormányzati rendelet
Módosult a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek
módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet. A rendelet egy új programelemmel, a Gyáli
Életfa Programmal egészült ki. Az Életfa Program keretében Gyál Város Önkormányzata újszülött bilétafa állítását tervezi évről évre. A bilétafán, vagy az ún. életfán
az önkormányzat minden újszülött gyermeknek biztosít
egy jelképes falevelet, ún. bilétát. A biléták évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – ünnepélyes keretek között kerülnek kiosztásra, és az életfán elhelyezésre.
Szintén módosult a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) sz. önkormányzati rendelet. Ennek a rendeletnek a módosítását indokolta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény közelmúltban
megtörtént módosítása-, valamint a Gyáli Polgármesteri
Hivatal szervezetében-, és a szervezeti egységek elnevezésében bekövetkezett változások.

Ügyfélfogadás
korlátozása a Gyáli
Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus fertőzés terjedésének csökkentése érdekében
2020. november 11. napjától a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Kizárólag azokban az ügycsoportokban megengedett az ügyfélfogadás – az ügyintézővel előre egyeztetett időpontban – ahol jogszabály írja
elő a személyes megjelenés szükségességét (kétség esetén az ügyintézővel legyenek szívesek
egyeztetni).
Az ügyfelek az elektronikus ügyintézés, a postai
út és a telefonos lehetőségek közül választhatnak.
A kötelező maszkviselésen túl, csak azok a jogszabály által személyes megjelenésre kötelezett ügyfelek léphetnek be a hivatalba, akik vállalják a testhőmérséklet ellenőrzést belépéskor.
Nem léphet a hivatalba olyan személy, akinek testhőmérséklete a 37,5 Celsius fokot meghaladja.
Köszönjük megértésüket, és együttműködésüket!
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Ügyfélfogadás
korlátozása a Gyáli
Járási Hivatalban
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/
kerületi hivatalok a következő módon korlátozzák
ügyfélfogadásukat:
•
•
•
•
•

Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van
lehetőség.
Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!
Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén,
várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!
Ügyfélszolgálatunkon a következő telefonszámokon tájékozódhat:
Kormányablakos ügyek............. 1818
Hatósági ügyek............................. 06-29/544-115
Szociális ügyek............................. 06-29/544-115
Gyámügy......................................... 06-29/544-115

További információk: www.kormanyhivatal.hu

Tájékoztatjuk továbbá Kedves Ügyfeleinket, hogy a
decemberi munkanap-áthelyezések miatt
MÓDOSUL A NYITVATARTÁSI REND
a Gyáli Járási Hivatalban.
A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig ismét
meghosszabbodik a legtöbb okmány érvényessége.
Kérjük, hogy ügyintézés előtt tájékozódjon a www.
kormanyablak.hu-n és a 1818-as telefonszámon!
2020. december 11. (péntek)
2020. december 12. (szombat)
2020. december 24. (csütörtök)
2020. december 25. (péntek)
2020. december 28. (hétfő)
2020. december 29. (kedd)
2020. december 30. (szerda)
2020. december 31. (csütörtök)
2021. január 1. (péntek)

8:00 – 14:00
8:00 – 12:00
ZÁRVA
ZÁRVA
8:00 – 18:00
8:00 – 16:00
11:00 – 19:00
8:00 – 12:00
ZÁRVA
Gyáli Járási Hivatal

gyáli mi újság

Jó ütemben halad a Gyál
vasútállomás környezetének
parkosítása
Augusztus utolsó hetében kezdődtek meg a munkálatok a Gyál vasútállomás melletti területen.
Az azóta eltelt 2,5 hónap alatt látványosan megváltozott az állomás környezete. Elkészült az állomást a Kőrösi úttal összekötő szilárd burkolatú út
kiépítése, részben már a mellette lévő járdák is készen vannak.
Elkészültek továbbá a vasút mindkét oldalán a parkolók, amelyek összesen 45 autónak biztosítanak
helyet (ebből 3 hely mozgáskorlátozott parkolónak
van kialakítva). A munkálatok az időjárás függvényében folytatódnak tovább, előre láthatólag még
idén elültetik a fákat, továbbá elhelyezik a kerékpártárolókat, padokat, napelemes kandelábereket,
ivókutat. A zöldfelületek kialakítása erősen időjárás függő, lehetséges, hogy már csak a téli fagyok
után, tavasszal kerül rá sor.
Mint ahogy egészen biztosan csak a 2021-es évben kerülnek ki a MÁV által telepített fedett várók
is a peronokra, az indoklás szerint ennek oka, hogy
egységes arculatú alkalmatosságokat szeretnének
kihelyezni a vonal megállóhelyeire, és ezek létrehozása több időt igényel.
A projekt mintegy 166,2 millió forintból valósul
meg, melyet Gyál Város Önkormányzata finanszíroz. A munkavégzés miatt a vasúti közlekedésben
továbbra sem várható fennakadás.

www.gyal.hu
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Felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2020.
(X.29.) sz. határozatában megerősítve, illetve módosítva a
144/2019.(VII.17.) sz. határozatában foglaltakat döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19,
0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál
0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19 hrsz.-ú területekre
vonatkozóan,
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan:
a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-8 építési övezet paraméterei szerint,
b) 0145/21, 0143/42, 0144/1, 7000/2 hrsz.-ú területeken lévő
szabályozási vonalak felülvizsgálata;
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja
alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a
fejlesztést érintő Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19,
0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – megismételt tárgyalásos eljárás keretében
folytatja le;
4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII.
tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2)
és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem
tartja szükségesnek;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére - a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni cégével, mint költségviselővel - kötött háromoldalú szerződést módosítja;
7. tárgyi tervezési szerződés módosításának aláírása előtt a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan érintett ingatlanok tulajdonosaival településrendezési megállapodást köt arról, hogy az
érintett ingatlanok tulajdonosai - szabályozási terv módosításának
jóváhagyása előtt – 580-Ft/m2 településfejlesztési hozzájárulást az
Önkormányzat részére befizetik;
8. felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve,
a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA munkaközi egyeztetési
dokumentációja.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján
véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
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• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán,
• a Gyáli Mi Újságban,
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után.
A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megtekinthető 2020.
november 26-tól a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. §
(2) bekezdés b) pontja alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől
eltérően a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes
megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.
Fentiek figyelembevételével a közzétett felhívás és tájékoztatás
alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakosság részéről a meghatározott 2020. december 22. napja 9.00 óra határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu).
A partnerségi egyeztetésben részt vevők köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
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A meghibásodott szerkezet

Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
HIRDETÉS

Hibás tolózár cseréje miatt
nem volt víz a városban
A Kőrösi út és Ady Endre utca sarkán bekövetkezett ivóvíz-törzshálózat meghibásodása miatt annak javítására
került sor. A munkavégzés ideje alatt november 12. (csütörtök) 21:00 és november 13. (péntek) 6:00 között teljes
vízhiány volt az egész városban, beleértve Némediszőlő
településrészt és a környező iparterületeket is.
A DMPV ZRT. a vízhiány és a munkavégzés ideje alatt a
Temesvári utca és Munkácsy Mihály utca sarkán kihelyezett lajtkocsival ivóvízvételi pontot tartott fenn.
A DPMV ZRT. és Gyál Város Önkormányzata interneten
tájékoztatta a lakosságot a meghibásodásról és a javítással járó kellemetlenségekről.
A hiba következtében a település bizonyos részein zavarossá válhatott a szolgáltatott víz, ezért az elhárítását
követően – a szolgáltatás helyreállításával együtt – haladéktalanul megkezdődött a hálózat tűzcsapokon keresztül történő átmosása. Ezzel a módszerrel azonban
a bekötővezetékekben és a házi vízhálózatban megjelenő elszíneződést okozó anyagokat nem lehet eltávolítani, az, kizárólag a felhasználó által történő vízfolyatással
távolítható el.

gyáli mi újság

www.gyal.hu

A Munkácsy utcában is beépítettek egy tolózárat
A víz klór tartalmát a munkavégzés időtartama alatt megemelték a megengedett parametrikus értékek alatt tartva (201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján), hogy az
egészségügyi kockázatot minimalizálni tudják.
A munkavégzéssel érintett útszakaszokat a közterület-felügyelet és a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
biztosította.
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November
12-én volt
a szociális
munka napja

„A mai napon azokat az embereket köszöntjük, akik az emberiséggel egyidős hivatást teljesítenek. Gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, vagy
hajléktalan, Önök az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják mindenkinek a megadható legtöbb segítséget. Nem túlzás azt állítani, hogy mára a szociális munkát végzők váltak
a társadalom lelkiismeretévé, hiszen ők találkoznak közvetlenül a kirekesztettség problémáival.
Nem könnyű hivatás a szociális munka, sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, emberséget és őszinte együttérzést is. Az emberi testtel
és lélekkel foglalkozni hatalmas művészet és óriási feladat.
Az egymás iránti meleg, emberi érzés kiveszőben van, pedig mindnyájunknak erre van a legnagyobb szüksége. Legyen a mai nap méltó ünnepe a szeretettel gyógyítók népes táborának!
Isten éltesse!
Jó egészséget és sok örömöt kívánok hivatása
területén.” - zárta sorait a polgármester.
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hullámpapír készül belőle. Ezen kívül számos magyar cég foglalkozik a papír újrahasznosításával,
készítenek például levélpapírt, borítékot, füzeteket, mappákat, naptárakat, toalettpapírt, sőt még
karton bútor is kapható az újrahasznosított piacon!
Ha még nem készültünk fel a “papírmentes” életre,
válasszunk olyan termékeket, amelyek részt vesznek a körforgásban! A használt papír másodnyersanyag formájában akár tízszer is feldolgozható. Ebben a folyamatban nem vágnak ki újabb fákat, nem
szükséges hozzá a súlyos környezetterheléssel járó
cellulóz előállítása és klóros fehérítés. A gyártásához fele annyi energia, tizedannyi friss víz szükséges és 2-6%-nyi szennyvízterhelést okoz.

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége
1997-ben kezdeményezte az emléknap bevezetését, Magyarországon először 1998-ban került
sor a megünneplésére. 2016-ban a Magyar Országgyűlés a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe emelte
november 12-ét, mint a szociális munka napját,
amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban
vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap lett.
Pápai Mihály polgármester idén a kialakult helyzetre tekintettel nem tudta személyesen köszönteni a gyáli szociális szférában dolgozó mintegy
50 főt, azonban ajándékcsomaggal és pénzjutalommal köszönte meg azt az áldozatos munkát,
amit a város lakóiért tesznek. A polgármester
az alábbi gondolatokkal köszöntötte a településünkön dolgozó szociális munkásokat:

Recept

Mi történik a tejes és gyümölcsleves
dobozokkal?

Szelektív hulladékgyűjtés, azaz
miből lesz a cserebogár?
Tartsuk észben; a legjobb az, ha nincs mit szelektálnunk!
Cikksorozatunk célja, most elsősorban nem az,
hogy leírjuk, mit és hová kell dobni, hanem az,
hogy bemutassuk az általunk szelektíven gyűjtött hulladék új életét. Ha a kommunális kukába dobjuk ezeket a fontos és hasznos darabokat, nyersanyagot vesztünk el, ami ezáltal kikerül
a körforgásból és a továbbiakban komoly környezetterhelést jelent. Szelektíven gyűjtve azonban fontos másodnyersanyagként hasznosulhatnak, ezáltal az anyag nem vész el, csupán átalakul!
Sorozatunk első elemeként a papírral foglalkozunk, amelyből a magyar háztartásokban a legtöbb hulladék keletkezik.

A papír
Természetes eredetű anyag, viszonylag gyorsan le is bomlik, tehát ebből a szempontból környezetbarátnak tekinthetjük. A gyártása viszont jelentős vízfogyasztással és szennyezéssel
jár, az alapanyaghoz pedig sok fát kell kivágni. A legjobb papír az, ami marad az erdőben, faként. Amelyik fát nem vágjuk ki, abból nem kell
papírt gyártani és a hulladékával vacakolni. Ez a

gyáli mi újság

lényege a megelőzésnek (takarékosságnak), - ami
a környezetvédelem egyik legfontosabb alapelve.
1700 kg fa
417 m3 víz
717 kWh energia
181 kg mészkő
87 kg kén
60 kg klór
Ennyi minden kell 1 tonna papír előállításához. Óriási mennyiségnek tűnhet, de az adatok szerint, ma
egy átlag ember Magyarországon nagyjából 91 kg,
azaz közel 1 mázsa papírt használ évente! Ha végzünk egy egyszerű számítást, a lakosság egészére nézve elkeserítő adatokat kapunk. Ezért (is) érdemes felülvizsgálni szokásainkat, és amit tudunk,
váltsunk ki többször használható, újrahasznosított termékekkel (pl. újraszalvéta, papírtörlő helyett konyharuha, textil kozmetikai korong, textil
szalvéta)!
A papírt a legnagyobb mennyiségben a csomagolóiparban hasznosítják újra. Karton dobozok és
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Ezek a dobozok több rétegből állnak. Nagyjából
75 százalékuk papír, 20 százalékuk műanyag és 5
százalékuk fém. Miután laposra taposva (!) a papírgyűjtő szelektívbe dobtuk, és elszállították, a papírgyári technológia során a papírt kiáztatják, egy
nagy “turmixgépben” pépesítik, majd egy szűrőhenger segítségével külön választják az alumíniumtól és műanyagtól. Az újrahasznosítása megoldható, de nagyon energiaigényes. Sok helyen vannak
már tejautomaták, de termelőktől is van lehetőség
vásárlásra, akár magunk által vitt üvegedényben is.

Tippek a papírfogyasztás korlátozására:
1.

2.

3.
4.

5.

Minden papírlapnak, akár az éremnek, két oldala van. Használjuk a hátoldalt is, a félig betelt
füzetek üres lapjait kitépve, jegyzettömböt készíthetünk magunknak.
Mondjunk nemet a szórólapokra! Nem véletlenül nevezzük ezeket a reklámküldeményeket
szemétpostának, hiszen egyszeri olvasás után
a szemétbe kerülnek. Tájékozódjunk az interneten az aktuális akciókról! A postaládánkra írjuk
ki, hogy nem kérünk az efféle küldeményekből!
Járjunk könyvtárba, a már olvasott könyveinket
számtalan fórumon csere-berélhetjük!
Kerüljük a felesleges csomagolásokat, zacskókat, dobozokat, próbáljunk más alternatívákat
keresni! Az interneten és a boltok polcain már
egyre több csomagolásmentes, vagy környezetbarát csomagolással ellátott termék közül
választhatunk.
Az eldobható dobozok és flakonok helyett – ha
módunkban áll – válasszuk a környezetkímélőbb megoldást; pl. a betétes üvegeket, újratölthető mosószeres flakonokat!

A GYÖSZ Facebook oldalán sok, nemcsak papír
hulladék újrahasznosításával kapcsolatos információt talál! Keressen minket, csatlakozzon hozzánk,
hiszen a JÖVŐ MOST kezdődik!
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Módosításra került a költségvetési rendelet
az elmúlt időszakban meghozott önkormányzati határozatoknak és a központi költségvetésből kapott forrásoknak
megfelelően.

Módosítani kellett a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendeletet,
mivel központi jogszabályi változások bővítették az összeférhetetlen esetek körét.

Bővül a Gyáli Egyetemista Program
Most már a külföldön felsőfokú tanulmányait folytató hallgatók is élhetnek a támogatással, amelynek összege 25.000 Ft/
félév.

Gyáli Életfa Program indul
Az újszülöttek megbecsülésére egy új kezdeményezést indít a testület, amelynek keretében úgynevezett újszülött
bilétafákat telepítenek. Ezek a fák a szülők közötti családi
kapcsolatot, valamint a családnak a várossal való kapcsolatát is erősítik. Az önmagában is egy egyedi képzőművészeti alkotásnak számító fát megterveztették, amelynek ágai az
év egyharmadát jelölik, és minden ág egy hónapot, így minden gyermeknek az adott ág adott napjára lehet akasztani a
bilétáját, így látszódna az is, hogy melyik évben, melyik időszakban volt több gyerek, ahogy a biléták sűrűsége néhol
jobban máshol kevésbé „lombozná” be a fát. A biléták falevél mintázatot, és alakot kapnak, amelyre a megszületett
gyermek nevét és születési dátumát tüntetik fel.

5%-kal emelkedik 2021-ben a helyi köztisztviselői
illetményalap,
és meghatározták a jövő évi igazgatási szünet időpontját a
Gyáli Polgármesteri Hivatalban. Ez alapján 2021. július 1-jén, július 19-30. és december 27-31. között nem lesz ügyfélfogadás
a Hivatalban.

Rendelet a kukamatricákról
Most már a helyi rendeletben is előírták, hogy a lakosok kötelesek a közszolgáltató által kiküldött matricát felragasztani a
kukára annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a szemétszállítási díj megfizetése.

14

Fejlesztés Környezetünk

Recept

Mese

Anyakönyv Közbiztonság

finomat, olcsón, gyorsan

Testületi döntések
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület novemberre tervezett ülését nem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai
alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket
hozta:

Interjú

K É P V I S E L Ő FÁ N K

Elkészítik Gyál 2021/26-os Környezetvédelmi
Programját
A város öt évre szóló Környezetvédelmi Program tervének elkészítése törvény által előírt kötelező feladat. A program irányt
mutat a város klímacéljainak, környezetvédelmi céljainak eléréséhez. A feladatterveket tartalmazó dokumentum több fejezetből áll majd, és tartalmazza a környezetvédelem szempontjából fontos területek fejlesztési programját. Ezek közé tartozik
többek között a csapadékvíz megőrzésének ügye, a közlekedés jövője, valamint a környezet-és tájvédelem.

Felülvizsgálják a Közlekedési Koncepciót
Településünk Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatát
mind a jogszabályi előírás teljesítése, mind pedig az azóta Gyált
is érintő megnövekedett forgalomnövekedés, illetve a lakosság
által is jelzett forgalomcsillapítás iránti igények indokolják.

Az M0-M5 környékén zaj- és
levegőszennyezettségi mérést rendeltek el
A miniszterelnöki kijelölés alapján Gyál várost érintő M5 és M0
autóutak tekintetében a stratégiai zajtérkép, továbbá az intézkedési terv elkészítését a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
elvégezte, a dokumentumot az Önkormányzatnak megküldte.
A tervjavaslatot a lakosság részére nyilvánosságra hozták, mely
során számos észrevétel érkezett. A panaszosok leírták, hogy
az említett autópályák zaja zavarja pihenésüket, levegőszennyezésük hátrányosan befolyásolja egészségüket. Tekintettel arra,
hogy a zajtérkép készítését a KTI a zajforrások és zajterhelés
modellezésének alapulvételével, mérés nélkül végezte, továbbá
mert a terheltséget mérések alapján számszerűsítve volna lehetőség a további szükséges lépések megfogalmazására, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az autóutak vonatkozásában
mind a zaj-, mind a levegőszennyezettségi méréseket el kívánja végeztetni.

Hozzávalók 4 személyre:
Tészta:
• 200 g liszt
• 200 g vaj
• 2 dl víz
• 5 db tojás
• csipet só
• mokkáskanál cukor

2.

Vaníliás krém:
• 1 cs. krémes krémpor
• 800 ml tej
Tejszínhab:
• 2,5 dl habtejszín (behűtve)
• 50 g porcukor
• 10 g habfixáló

Elkészítés:
1.

A sütőt bekapcsoljuk 180 C fokra. Egy edényben a vizet a vajjal,
sóval és cukorral közepes lángon
felforraljuk. Ha már forr és a vaj
is elolvadt (tényleg várjuk meg,
hogy forrjon), beletesszük a lisztet. Állandó kevergetés mellett

3.

addig kevergetjük amíg besűrűsödik és elválik az edény falától
(kb. 3-4 perc). Egy picit leragadhat az alja, de ne égjen le. Nem
kell lepirítani, mint a rántást, csak
párszor átkeverni, átforgatni.
Ahogy ezzel megvagyunk, áttesszük egy másik tálba és
hagyjuk kihűlni. Mikor langyosra
hűlt, akkor egyenként hozzáadjuk a tojásokat. Minden tojással
alaposan eldolgozzuk a tésztát.
Ha nem akarunk elfáradni, akkor ezt a folyamatot robotgéppel végezzük. A végén egy szép
fényes tésztát kell kapnunk. Az
állaga semmiképp nem lehet folyós, mert nem tudunk gömböket sütni belőlük.
Nyomózsákba tesszük és sütőpapírra kis halmokat (3-4 cm átmérőjű) nyomunk kellő távolságra. Kis vízzel lepermetezzük. A
sütés 2 fázisból áll. Először 180
fokon úgy 20-25 percet sütjük.
Ilyenkor nő meg a tésztánk, azaz
felfúvódik. Kívülről megszilárdul
a kérge, de belülről még nyers.

4. Ekkor a sütő ajtaját szigorúan TILOS kinyitni, mert a tészta összeesik. Majd levesszük a sütőnket
160 C fokra és 10-15 percet szárítjuk, hogy belülről is megsüljön
és kívülről is kapjon egy kis színt.
Onnan tudjuk, hogy megsült a
tésztánk, hogy a tepsit, ha megrázzuk, akkor a kis fánkok a helyükről elmozdulnak, gurulnak,
ha megkocogtatjuk az alját, akkor kopog, tehát üreges belülről.
5. Ezután elkészítjük a vaníliás krémet a csomagoláson leírtak
szerint.
6. A habtejszínt kivesszük a hűtőből. Ezután a tejszínt a porcukorral elkezdjük verni, közben
hozzáadjuk a habfixálót is, és az
egészet kemény habbá verjük.
7. Levágjuk a fánkok tetejét, a krémet habzsákba tesszük és először megtöltjük vaníliakrémmel,
majd rá a tejszínhab és a fánkok
levágott kalapja.
Jó étvágyat kívánunk!

Elfogadták a város Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióját,
mely a következő évekre az alábbi feladatok elvégzését irányozta elő:
- gyermekek átmeneti otthonának létrehozása,
- idősek szakosított (bentlakásos) ellátási formájának
biztosítása,
- idősek és demens betegek számára létrehozott nappali ellátást biztosító intézmény férőhelyeinek bővítése.

Jóváhagyták a jövő évi belső ellenőri munkatervet,
és a Képviselő-testület munkatervét is.
Év végi jutalmakat osztottak ki
gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Szívből, szenvedéllyel
Az igazán jó táncok mindig szívből születnek, nem
véletlenül viseli a Gyálon működő tánciskola a
Corazón nevet, melynek jelentése: szív.
Bár a jelenlegi helyzet nem igazán kedvez a társastánc tanfolyamoknak
sem, a Corazón Tánciskola ősszel mégis bezsebelt profi kategóriában egy győzelmet a
Caribbean Dance Cup
salsa és bachata táncversenyen. Az iskola
vezetőjét Bán Lászlót
kérdeztük:
Mióta létezik a tánciskola és milyen táncokat tanulhatnak itt a jelentkezők?
2018 őszén indítottam el a tánciskolámat,
amely jelenleg felnőtteknek biztosít kikapcsolódást a hétköznapok monotonitásából. Salsa és bachata táncokat tanítok a
számukra. Későbbi terveimben szerepel,
hogy a társastánc alapok oktatását is
elkezdem a gyerekek részére.
Kizárólagosan a tánc tanítással
foglalkozik, vagy munka mellett végzi a tevékenységét?
Én is feltöltődésként táncolok és foglalkozom a tanítással, a munkám után.
A tánc számomra egy szenvedély, egy hobbi, egy nyelv, amit a világon bárhol beszélnek.
Helyileg hol tartják a tanfolyamokat? Úgy hallottam nyáron a gyáli forgalmasabb parkokban
is tartottak bemutató órákat. Ezek mennyire voltak népszerűek?

A fotón Bán László
és táncpartnere, Ádámosi Nikolett

16

A tanfolyamokat a gyáli Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár épületében tartjuk.
Igen, jól értesült. A lehetőségeimhez mérten minden
nyáron szabadtéren salsa és bachata zenékkel kedveskedünk a műfaj iránt érdeklődőknek. Biztos látta már a
Dirty Dancing 2 című filmet, amiben Kubában, az utcán
önfeledten táncolnak együtt fiúk és lányok korosztálytól
függetlenül.
Egyre népszerűbbek ezek az események és nem csak az
ingyenesség vonzza a résztvevőket, hanem a felszaba-

gyáli mi újság

dult hangulat és a fantasztikus zenék. Szép számmal érkeznek táncosok Vecsésről, akikkel immáron közösen is
szervezünk programokat. Budapestről, Ócsáról és egyéb
környező településről is látogatják az eseményeket.
Augusztus 8-án volt az utolsó rendezvényünk az új Gyáli
Sportcsarnok épületének hűs árnyékában.
Említettem már a nyáron megrendezett Caribbean
Dance Cup táncversenyt, amelyről profi kategóriában,
az első helyezést hozta el táncpartnerével Ádámosi Nikolettel. Mit lehet tudni a versenyről? Mondana egy pár
szót a verseny élményeiről?
Ezt a versenyt minden évben megrendezik. Salsa és
Bachata táncosok vesznek rajta részt, amatőr és profi
szinten. A zsűri rutinos táncosokból áll, akik nemzetközi téren is elismertek. A verseny egyik sajátossága, hogy
aki két alkalommal megnyeri a profi aranyat, az többet
nem indulhat a versenyen.
A verseny tele volt meglepetéssel a számunkra. Mivel el
volt törve a jobb csuklóm a verseny idején, ezért csak
salsa amatőr szintre neveztünk. Érzésem szerint elég
korlátolt lett a figura készletem a gipsznek hála. A szervezők és a zsűri ezt másképp látták és áttettek minket
a profi kategóriába. Végül a sokévnyi rutin és gyakorlás meghozta az eredményét és elhoztuk az aranyat. Az
arany mellé 2022-ben Spanyolországban megrendezés-

www.gyal.hu

re kerülő Karibi táncos rendezvényre több napos PartyPasst nyertünk. Reméljük addigra sikeresen kezelik a vírushelyzetet és részt vehetünk rajta.
A novemberi szigorítások a tánciskolát is érintik, így
most egészen biztos, hogy nem lehet személyesen
táncórákon részt venni. Sok egyéb foglalkozáshoz hasonlóan a tánciskola is átköltözött az online térbe,
vagy ez nem az a „műfaj” amit webkamerán el lehet
sajátítani?
Jelenleg szüneteltetem a tánc tanítást. Hiszem, hogy
ezeknek a táncstílusoknak az egyik fő célja a kapcsolatteremtés más emberekkel. Megtapasztalni és alkalmazkodni más emberek mozgáskultúrájához, ezáltal fejlesztve a saját táncunkat, saját magunkat.
A lépéseket, el lehet sajátítani online, de az nem a salsa
és bachata valódi oldala.
Ha valaki a későbbiekben kedvet érez hozzá, hol találja meg a tánciskolát, hogyan tud csatlakozni a
közösséghez?
Legegyszerűbb a facebook-on a Corazón Tánciskola oldalra rákeresni, de a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár oldalán is megtalálhatók az
elérhetőségeink.
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Csoda az erdőben
A mókus család az erdőben élt, az öreg tölgyfa kényelmes odvában. Vidáman teltek a napok, az öt csemete
huncutkodása mindenkit felvidított. Orsi, Tercsi, Ercsi,
Karcsi és a kicsi Misike. Anya és apa mosolyogva nézték,
ahogyan ugrálnak ágról-ágra a kis kópék. Anya sokat játszott velük, gyakran énekelt nekik, mindenféle finomságokkal kényeztette őket és az álomtündér sem jött addig, amíg anya nem mesélt. Anya ölelése olyan lágy és
puha volt, mint egy göndör bárányfelhő! Egyszer, úgy
karácsony felé, nagy baj történt! A gyerekek hazajöttek
az oviból és anya nem várta őket kitárt karokkal és a kicsi Misike is sírdogálva állt a járókában.
-Hol van anya? - kérdezték.

Ünnepvárás
Az ünnepek örömteli, pozitív részei az életünknek. Ha megemlékezünk valamiről, vagy meghitt pillanatokat élünk át
együtt, az feltölt mindannyiunkat. Alapvetően az ünnepek célja a megemlékezés, megpihenés, minőségi együtt
töltött idő, szeretetkapcsolatok ápolása, kifejezni egymás
felé a méltánylásunkat, amire a rohanós hétköznapokon
alig-alig jut idő. Ilyenkor összejön a nagyobb család, ami
öröm- és egyben feszültségforrás is sok esetben.
Az idei év történései sajnos az ünnepekre is kihatással vannak, a megszokottnál is nagyobb odafigyelést,
szervezést igényelhet, de ha sikerül tudatosítani bizonyos dolgokat, akkor sikerülhet, hogy az ünnep varázsa
megmaradjon.
Érdemes átgondolni a teendőket, az időnket, és olyan
elvárásokat támasztani (magunkkal és/vagy másokkal
szemben is), amiknek meg tudunk felelni. Töltsünk minőségi időt a családtagokkal és szakítsunk időt saját magunk számára is (én idő!).
Szerencsére a telefon és az internet segítségével akkor is tölthetünk tartalmas időt szeretteinkkel, láthatjuk
őket, amikor nincs lehetőség a személyes találkozásra.
Legyünk kreatívak, rugalmasak! Telefonon keresztül is
játszhatunk együtt, vagy olvashatunk közösen könyvet.
A virtuális térben tehetünk közös sétákat, múzeumlátogatásra, színház-, vagy hangversenyprogramok megtekintésére is van lehetőség, melyeket közben vagy utána
meg tudunk beszélni az ismerőseinkkel, barátainkkal is.
Amikor nincs akadálya a találkozásnak, akkor is beszélgessünk! Mindenkivel, minden mennyiségben!
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Keresték mindenütt, végül a hálóban találtak rá, tűzpiros
arccal feküdt az ágyban.
-Anya, anya! Miért alszol, még nincs is este!

A gyerekek nagyon élvezik a közös beszélgetéseket,
életkortól függetlenül. Szakítsunk időt az aktív és pas�szív pihenésre a családdal együtt. A legjobb élményt,
együtt töltött időt ajándékozni, ezek sokszor sokkal többet jelentenek, mint a csili-vili ajándéktárgyak.
Vonjuk be a családtagokat a készülődésbe, az otthonunk meghitté varázsolásába, az ételek elkészítésébe
- a kisebbeket is! Olvassunk mesét a gyerekeknek, játszunk velük! Lehetőség szerint ne TV és tablet menjen egész nap! Ha a háttérben mindig szól a TV, akkor
olyan, mintha a szobában egyszerre többen lennének,
pedig ilyenkor a családtagok is bőven elegek. Figyeljünk a környezetünkben egyedül élőkre is, ne hagyjuk
őket magukra!
Dönthetünk arról, hogy hogyan osztjuk be az időnket,
hogyan alakítjuk ki az ünnep napjait, ebben lehet egyeztetni a családtagokkal, meg lehet ezekben egyezni. Mindenkinek jobb, ha nem űzött az otthoni légkör, hanem
nyugalom van, van idő beszélgetni, pihenni. Alakítsunk
ki olyan szokásokat, amik megkönnyítik ezt az időszakot, hogy a hajszoltság ne vegye el az ünnep örömét. Legyünk rugalmasak, ha valami nem úgy jön össze, ahogy
terveztük, akkor sincs tragédia, pont a kis hibák miatt
válnak személyessé ezek az alkalmak.

Anya bágyadtan felnyitotta a szemét, de válaszolni nem
tudott. Hoztak vizet, simogatták, de anya észre sem vette.
-Hívjuk Bagoly bácsit! - kiáltott fel Tercsi.
Rohantak, ahogy csak tudtak, és sírva elmondták, hogy
mi történt. Az öreg doktor szomorúan ingatta a fejét:
-Hívjátok azonnal apát! Nem használ a szuri, kórházba
kell vinni anyát!
Szomorú napok jöttek. Anya nélkül üres volt a ház, pedig apa mindent megtett, mikor este fáradtan hazatért.
Karcsi véletlenül meghallotta, mit beszél apa és Bagoly bácsi:
-Mókus úr! Ezt a betegséget nem lehet gyógyítani! Van
ugyan egy gyógyszer, ami talán segít, de nagyon sokba
kerül! Itt már csak a csoda segíthet.
Apa mindenáron meg akarta venni a gyógyszert! Munka után az erdőben a faleveleket gereblyézte, makkot,
mogyorót, diót zsákolt. Amikor az erdő lakói meghallották, ők is segítettek, mindenki adott, amit csak tudott, de
még ez is kevés volt! A gyerekek összeültek tanácskozni.

-Anyának meg kell gyógyulni! Annyira hiányzik!
Van egy ötletem! - szólt Orsi. Ott van az arany mogyoróm, talán odaadják érte a gyógyszert!
-De hiszen azt még megnézni sem engeded!
-Nem baj, odaadom, csak gyógyuljon meg anya!
-Én meg odaadom a turbó kisautómat!
-Én a selyemsálamat!
-Én az ezüst sípomat!
A kicsi Misike mintha értette volna, odahajította a kedvenc cumiját. Mindent batyuba kötöttek és szaladtak a
patikába.
-Elhoztuk a kincsünket, mindet odaadjuk, csak a gyógyszert kérjük érte! - mondták egyszerre.
A gyógyszerész néni szeme könnybe lábadt és csüggedten mondta:
-Sajnos nem adhatom oda, mert még ez is kevés!
-És ha megígérjük, hogy ezentúl jók leszünk?
Ekkor honnan, honnan nem, egy tündér lépett elő. Megsimogatta a gyerek arcát és így szólt:
-Vigyétek haza a kincseiteket és legyetek mindig jók! Az
igazi kincs a szívetekben van, szeretetnek hívják! Ennek
az ereje csodákra képes, ettől meggyógyul az anyukátok!
Azzal eltűnt a tündér, a gyerekek pedig elindultak haza.
Így történt, hogy mire meggyújtották a karácsonyi gyertyát, a mókus család ismét együtt volt. Apa, anya és a
gyerekek együtt énekeltek és a kacagásuk az égig ért.

A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

SZERETETTEL TELI, ÁLDOTT, BÉKÉS,
BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
Tábit Sarolta
klinikai szakpszichológus
tagintézmény-igazgató

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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FEGY-napló
11.01.

11.21.

A Mindenszentek ünnepi forgalom biztosítása érdekében mindkét temetőben 3 fő felnőtt, továbbá 6 fő
ifjúsági tagozatos polgárőr látott el helyszíni felügyeletet. A szolgálat ideje alatt rendbontás nem történt.

Személygépkocsi és kamion balesetéhez vonultak
tűzoltóink az M5-ös autópálya gyáli szakaszára.
A balesetben többen megsérültek, illetve gépjárművükbe szorultak. A káreset felszámolását követően szinte azonnal újabb riasztásra kellett vonulni,
mert Felsőpakonyon egy családi ház kazánházában tűz keletkezett. Egyesületünk 8 fő tűzoltóval
és 2 tűzoltó-gépjárművel vonult a helyszínre és
segédkezett a lángok megfékezésében. A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni.

11.04.
Kora délután érkezett jelzés a Dobó Katica utcából, hogy egy ember az utcán fekszik. Kiérkező
járőrünk az erősen ittas férfit felkeltette és otthonába irányította. A hónap során összesen hét (!)
hasonló esethez riasztották kollégáinkat. A bejelentéseknek és a gyors intézkedésnek köszönhetően a hideg időben akár életveszéllyel is járó esetek
mindegyike szerencsésen végződött.

11.06.

Téli síkosságmentesítés
A tél beálltával számítani kell arra, hogy – várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló
jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák.
Ez feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak, hiszen az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosságmentesítése az ő feladatuk.
A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy
az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt
jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy
a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek,
az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek.
Gyál város közterület-felügyeletének munkatársai
az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosságmentesítését.
Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják a figyelmet az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges
következményeire.
Gyál Város Önkormányzatának a köztisztaság
fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése értelmében a közterületek tisztán tartásáról, télen
a síkosság elleni védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gon-
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doskodni. E rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a
járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban
alkalmazható.
Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a
síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében.
Gyál Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: KER) 7.
§ (1) bekezdése szerint a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben
foglalt előírásokat meg kell tartani.
Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak bármelyikét megszegi, vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja, a
KER. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szankcionálható, bírságolható.
Kérünk mindenkit, hogy kötelezettségeinek betartásával segítse a város járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból
adódó, olykor súlyos balesetek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Hatósági segítségkérés érkezett Felsőpakonyról,
ahol egy idős férfi a lakásában elesett és nem lehet
az ingatlanba bejutni. Tűzoltóink 4 fővel vonultak a
helyszínre, ahol az ajtó kinyitása után az idős személyt felsegítették, majd a kiérkező mentőknek átadták további ápolásra.

11.20.
Balesethez vonultak polgárőreink a Bem József utcába,
ahol egy kerékpáros és egy személygépkocsi ütközött.
A balesetben a kerékpár vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Járőreink a helyszín biztosításában és a forgalom terelésében nyújtottak segítséget.

11.23.
Autóbusz és személygépkocsi ütközött a Kőrösi út
és Bem József utca kereszteződésében. Mivel jelentős forgalmi akadályt képeztek, a helyszínelés
ideje alatt négy tagtársunk vett részt a közúti forgalom elterelésében.

11.28.
Lakossági segítségkérés érkezett a Budai Nagy
Antal utcából, ahol egy aggresszív férfi egy kerítést és egy gépjárművet is megrongált. A helyszínre érkező polgárőreink az erősen ittas elkövetőt
megtalálták és további intézkedésre a Rendőrségnek átadták. Jelentős kár okozása miatt eljárás indult ellene.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor

PDA-t kap a gyáli közterület-felügyelet
A PDA az angol personal digital assistant rövidítése, magyarul személyes digitális asszisztens, –
másként kéziszámítógép, vagy zsebszámítógép –
egy kisméretű mobil eszköz.
Több változata van, a jelen eszköz hatékony segítője lesz a szabálysértési eljárásban, helyszíni bírságolás során a közterület-felügyelőnek.
Az eszköz kezeli a szabálysértési nyilvántartó rendszert, azonnali tájékoztatást nyújt a nyilvántartott
adatokról, mint pld. a gépjármű üzembentartójáról,
vagy éppen a közlekedési előéleti pontrendszerről.

www.gyal.hu
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Advent/Karácsony – másképp (?)
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek
neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. (Máté 1:23)
Sokszor gondoljuk, hogy egy mondat mindig teljesen
ugyanazt jelenti. De az életünk más-más szakaszában
ugyanaz a mondat más ízt kap. Gyerekkoromban semmit
sem tudtam az adventről, a karácsonyról is csak annyit,
hogy téli szünet van, disznót vágunk, fenyőfát díszítünk és
ajándékokat kapunk, és mindig vártuk a hóesést, mert akkor igazán igazi a karácsony, ha fehér. Később, amikor az
evangélium üzenete megszólított a Bibliában, elkezdett
kinyílni számomra az ünnep lelki valósága és a külső hagyományokon belül megjelent a szellemi hagyomány, ami
az ünnep gyökerét adja és lényegét hordozza, és aminek
üzenetét az angyali szózat kihirdeti József számára.
Tavasz óta igencsak felkavarodott és sok szempontból
összezavarodott az életünk. Már a húsvétot is izoláltan
ünnepeltük. Nehéz volt, de valahogy „túléltük”. Az biztos, hogy az adventet korlátozó intézkedések között kell
ünnepelnünk, azt még nem tudjuk, hogy karácsonyra
ezek enyhülnek, vagy tovább szigorodnak, vagy így ma-

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje:
Kedd és péntek 6.00 óra: hajnali roráté szentmise
(december 1-től 22-ig).
Szombat 18.00, vasárnap 9.30.
Ünnepi miserend:
December 25., 10.00 - Karácsony
December 26., 9.30 - Karácsony másnapja
December 26., 18.00 - Szent Család - előesti mise
December 27., 9.30 - Szent Család - mise és borszentelés
December 31., 18.00 - Szilveszter pápa - mise és hálaadás
Január 1., 10.00 - Újévi szentmise
Január 6., 18.00 - Vízkereszt, Urunk megjelenése
Amennyiben a járványhelyzet miatt változnának a biztonsági
intézkedések, ez a tervezet érvényét veszti. Ez esetben naprakész
információért keressék fel a plébánia Facebook-oldalát.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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SZÍVmelengető
Egy kedves barátom felkért arra, hogy egy videóinterjúban
beszéljek arról, hogy az életem során mit jelentett ez az
adventi mondat Máté evangéliumában:

Recept

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint novemberben
3 haláleset és 12 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

radnak. De mindenképpen azt vetíti előre a számunkra,
hogy ez a karácsony más lesz. Más lesz abban a tekintetben, hogy az ünnepeink megszokott formáiból valamit talán megőrizhetünk, de lesz amiről le kell mondanunk, vagy okosabb, ha lemondunk. Itt lebeg a kérdés:
tudunk-e ünnepelni, ha tudjuk, hogy sok minden vagy
talán minden nagyon más lesz?
Az ünnepnek nem kell elvesznie. Lehet, hogy az ünnepi
hagyományaink felső rétegének kényszerűségből le kell
mállania, mert egyszerűen nincs más választásunk, de
előbukkanhat alóla az a gyökér, ami ezt az ünnepet évezredek óta inspirálta, megteremtette és alakította: ember lett az Isten, hogy velünk legyen. Ember lett az Isten, hogy közöttünk legyen és megtanítson szeretni őt
és egymást.
Ady Endre az „Egy régi Kálvin-templomban” c. versében
felidézi, ahogy húsz év után visszatér a falujába. Húsz év
alatt sokat tapasztalt, sok mindent bejárt, sok minden
rakódott az életére és sok mindent elfelejtett. Ahogy pedig visszatér, hirtelen megragadja őt a lényeg:
„…
Templomunk Kálvin-templom,
Nincs benne cifra oltár,
A textus ma is Jézus
Éppen úgy, mint húsz éve:
…”

11.07.:
- Vozár Pál és Almási Gabriella (Vozárné Almási Gabriella)
11.14.:
- Kiss Marcell és Kovács Kitti (Kiss Kitti),
- Boros Pál és Tóth Adrienne (Boros-Tóth Adrienne),
- Balogh Róbert és Sebők Bianka Flóra (Balogh Bianka Flóra).

95 év. Szépkor.
Nagy Gézáné Erzsi néni november 17-én töltötte
95. születésnapját. Erzsi néni kitűnő szellemi és fizikai állapotnak örvend, ahogyan a fotón is látszik.
A Gyáli Szépkorú Program ajándékcsomagját, valamint Orbán Viktor miniszterelnök által küldött
emléklapot, és Gyál város emléklapját a köszöntött születésnapján az önkormányzat kézbesítette, mivel a jelenlegi vírushelyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen a polgármester gratuláljon
az ünnepeltnek.
Isten éltesse sokáig, Erzsike nénit!

A textus ma is Jézus. A lényeg Jézus. Aki szűztől született és aki nekünk és értünk adta magát, hogy velünk legyen az Isten.
Minél több helyen hangzik el karácsony estéjén ez az ősi
beteljesedett prófécia, annál inkább érezhetjük – ha van
is, amit elveszítettünk az ünnepből, vagy máshogy kell
megélnünk, de az ünnep velünk maradt.
							
Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

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 mi újság

Több megkeresés is érkezik a hivatalhoz a
szépkorú köszöntésekkel kapcsolatosan.
A szépkort megélt időskorúakat ötévente köszönti a kormány Magyarország nevében. Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az
adott évben tölti be a 90., 95., 100., 105., 110., 115.
életévét. Erről jogszabály is rendelkezik. Ám sem a
polgármester, sem a jegyző, sem a hivatal dolgozói nem tekinthetnek be a nyilvántartásba, hogy
kinek mikor van a születésnapja. Minden településen, így Gyálon is, akkor köszöntik fel a város vezetői a szépkorú lakost, ha ezt ő kifejezetten engedélyezi és kéri.
A szépkorúak köszöntését kormányrendelet szabályozza. Kerek évfordulókkor (90, 95, 100, 105
stb.) Budapest Kormányhivatala a szépkor betöltése előtt 60 nappal keresi meg az adott személyt és küld részére egy űrlapot, melyen a rendeletben szabályozottak szerint kell válaszolnia
többek között arra, igényt tart-e a személyes köszöntésre, és hozzájárul-e személyes adatai kezeléséhez, ez esetben ugyanis meg kell adnia a
lakcímét és egy számlaszámot, melyre a köszön-

www.gyal.hu

téssel járó juttatás folyósítását kéri. Ennek ös�szege egyébként annyiszor ezer forint, ahány
éves az érintett személy. Tehát a 90 éves időskorú 90 ezret, a 95 éves 95 ezret kap a jubileumi
életévében.
Az időskorúnak írásbeli hozzájárulást kell adnia
ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása céljából adatait egyrészt a nyugdíjfolyósító szerv kezelhesse, másrészt a helyi jegyző
értesítést kapjon arról, hogy ő igényt tart a személyes köszöntésre. Csak adatkezelési hozzájárulás
és a személyes köszöntési igény esetén kap értesítést a jegyző az érintett személyéről és lakcíméről. Ez azért fontos, mert a hivatalok munkatársai
senki személyes adatához nem férhetnek hozzá,
a születési adatok és a lakcím azonban ilyen adat.
Mindenki maga dönthet arról, hogy igényt tart-e a
személyes köszöntésre, vagy sem – ez adatvédelmi
és személyiségi jogi kérdés. Több oka lehet egyébként annak (pl. akár egészségügyi, akár világnézeti) ha valaki nem kéri a személyes köszöntést, ebben az esetben a nyugdíjfolyósító szervtől postán
kapja meg a köszöntő oklevelet az ünnepelt.
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Stresszmentes ünnepek
rup cicáknak, sokszor segítségünkre van. Oliver kutyánk, akit gazdája azért adott le hozzánk,
mert a térkövet is kifeszítette amikor viharpánikba esett, több módszerrel került megnyugtatásra. Első körben sokat segített neki a többi kutyus,
akik nem féltek a vihartól és nyugodtan feküdtek
házukban, másrészt pedig növény alapú tablettát
és cseppeket kapott. Rohamai egy hét alatt teljesen lecsendesedtek.

Sok állattartó rémálma a szilveszteri zajok által
okozott nyugtalanság kezelése házikedvencénél.
A félelem leküzdését, ha nem is minden állat számára, de sajátjainknak könnyebbé tehetjük. Vajon honnan tudjuk, hogy kedvencünk szorong, fél,
stresszes vagy ijedt? Elmondani nem tudják, de
vannak bizonyos jelek, amik erre utalnak. Ilyen a
visszahúzódás, romboló viselkedés, szobatisztaság megszűnése, agresszió más állatokkal, emberekkel szemben, menekülési ösztön, zavart
viselkedés.
Mi okozhatja ezt a stresszt kutyáknál, macskáknál?
A különféle zajok, időjárással járó dörgések, tűzijáték, petárda, utazás, ismeretlen környezet, ismeretlen emberek, idegen állatok jelenléte.
Stressz helyzet alakulhat ki orvosi beavatkozás
után is, főleg, ha több állat él egy háztartásban és
félő, hogy az egyik állat nem hagyja a sérült állatot pihenni. Saját magunk viselkedése, kisugárzása, nyugtalasága ugyanúgy okozhat kedvencünknek is problémákat viselkedésében.
Mit tehetünk azért, hogy enyhítsünk a tüneteken? Több megoldás létezik, mint például gyógyszeres, gyógynövényes és különböző házi praktikák, viszont minden állat más személyiség, így
nincs olyan megoldás, ami minden állatra ugyanolyan hatással lenne. A gyógyszeres megoldást
mindenképp állatorvosunkkal kell egyeztetni, de
vannak olyan gyógyhatású készítmények, melyeket állatpatikában vény nélkül megvásárolhatunk. Ezek általában nagyon jó eredménnyel
használhatóak.
Egyesületünk különböző módszereket használ,
de a növény eredetű tabletta kutyáknak és szi-
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Egy önkéntesünk a nyugicsomóra esküszik, amikor
kutyáján olyan speciális kötést alkalmaz, ami olyan
pontokon érinti a kutya testét, amely biztonságérzetet ad neki, megnyugtatja. Ezt a módszert napi
többször is lehet alkalmazni.
Ha alkalmi esetről van szó, mint egy évvégi tűzijáték, vagy egy-egy vihar, akkor sokat segít, ha egyszerűen beengedjük kedvencünket az előszobába
és hallhatja hangunkat, vagy épp eltereli figyelmét
a tv, rádió hangja.
Amennyiben Ön gyáli lakos, és megtörtént a baj,
kutyája, cicája elveszett vagy rosszul van, úgy érzi
segítségre van szüksége, forduljon bizalommal a
gyáli Bundás Barát Állatvédő Egyesülethez, lehetőségeinkhez mérten segítünk kedvence gyógyulásában, megnyugtatásában, megtalálásában.

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Wolf Dániel, telefon: 0629/544-124, E-mail: wolf.daniel@gyal.hu).
Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal személyesen ügyfélfogadási időben.
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon: 06-70/205-6552. H-P: 16:30-19:00
óráig, hétvégén 8:30-20:00 óráig.
Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület

gyáli mi újság

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

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

hétfő-péntek:

Minden látásvizsgálat
tartalmazza a
computeres vizsgálatot,
binokuláris látásszűrést
és szemfenékfotót!
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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.
Nagytakarítást, ablaktisztítást, piperetisztítást vállalok. Tel.: 06-70/533-6979.

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat
és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

Ünnep

AKCIÓK!
• komplett szemüveg
Ft-tól
már

9 900

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• Inﬂecto és NanoVista keretekbe
a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*
*Raktári tartományon belül

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem,
hogy segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné
Éva mentálhigiénés szakember. 06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai
szervíz Tel.: 30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, 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.
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.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, ács, villanyszerelő, parkettás munkát vállalunk. Tel.: 06-20/324-6186.
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gyáli mi újság

www.gyal.hu
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VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

MOSSUNK KEZET!
VISELJÜK A MASZKOT!
TARTSUK BE A SZABÁLYOKAT!
EGYÜTT ÚJRA SIKERÜL!

