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Juhász Ida vehette át
a Gyáli Közművelődési Díjat
7. oldal

4-5. oldal

Pápai Mihállyal az
idei költségvetésről
beszélgettünk

9. oldal

Gyálon is megkezdődött a legidősebbek
oltása

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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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:
Febr. 15 - Febr. 21-ig:
Febr. 22 - Febr. 28-ig:
Márc. 1 - Márc. 7-ig:
Márc. 8 - Márc. 14-ig:
Márc. 15 - Márc. 21-ig:

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

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztő: Abonyi Tünde
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
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Elfogadták Gyál 2021. évi
költségvetését

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

Pápai Mihály polgármester szerint a város és a közintézmények működtetése hiány nélkül biztosított,
a tavaly megkezdett fejlesztések megvalósíthatóak.
A kormányrendeletben meghatározott iparűzési adó-kedvezmény miatt keletkező kiesést állami
kompenzáció keretén belül a 25 ezer fő alatti települések visszakapják erőforrásaikhoz, melyben
Gyál város is érintett. Ennek pontos számadatai a
későbbiekben kerülnek be a költségvetésbe.

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

5%-kal növekedett a köztisztviselői illetményalap,
ennyivel nőttek az önkormányzati dolgozók bérei,
valamint a Gyál Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok megállapított illetménye.
A béren kívüli juttatások összege bruttó 265 000
Ft-ra növekedett.

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

Röviden ismertetjük, mire számíthatunk idén:
•
•

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

•
•

A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény időtartamának
meghosszabbítása
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormány által a 27/2021. (I.29.)
Kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a 2020. december
6-án hatályba lépett 556/2020. (XII.4.) Kormányrendelet értelmében az e
rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet
megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.
A módosítást minden ügyfélnél automatikusan elvégeztük.
Az új kérelmek benyújtása ettől függetlenül elektronikus úton,
a varga.patricia@gyal.hu elérhetőségen változatlanul biztosított.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Anyakönyv
Sport

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet
miatt a képviselő-testület januárra tervezett ülését nem lehetett megtartani, így a
képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester
január 28-án elfogadta a város költségvetését, amely számos intézményvezetői,
hivatali vezetői egyeztetés után kerülhetett napirendre.
Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a város idei gazdálkodási tervezete.
A költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd
962 millió 447 e forint. Hitelfelvétellel nem számolnak az idei költségvetésben sem. A rendelet adataiból látható, hogy a 2021. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az intézmények,
mind az önkormányzati tulajdonú kft-k, mind pedig a polgármesteri hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a képviselő-testület tagjaitól.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bartók iskola mögötti park kiviteli tervezése
Víztorony alatti terület parkosításának kiviteli tervezése
Gyáli Élet Program önkormányzati támogatás
folytatása
Veszélyes-, elektronikai hulladék és gumiabroncs gyűjtés
Többfunkciós idősek otthona szabályozási tervének elkészíttetése
Gyál vasútállomás teljes felújításának befejezése
Kültéri fittness park továbbfejlesztése
Szúnyoggyérítés
Kamerarendszer bővítése
Klímastratégia elfogadása
Környezetvédelmi program megújítása
Gyermekintézmények környezetének közlekedési felülvizsgálata
Városi rendezvények biztosítása
Eddiginél magasabb támogatás a sportszervezetek részére
Béremelés az önkormányzat és annak fenntartásában álló intézmények dolgozói részére (óvodai, bölcsődei, közművelődési, egészségügyi területen, dolgozók körében)
Ivartalanítási akció

Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy Gyál város idén is kiegyensúlyozottan és mértékletesen működhessen annak érdekében, hogy még szerethetőbb, élhetőbb legyen
városunk.

Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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„A város működtetése hiány nélkül biztosított, a tavaly megkezdett fejlesztések megvalósíthatóak.”
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet
miatt a képviselő-testület januárra tervezett
ülését nem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai
alapján Pápai Mihály polgármester január
28-án elfogadta a város költségvetését.

az év eleji kormányrendeletben meghatározott iparűzési adó-kedvezmény miatt nem tudtunk pontos
számadatokkal tervezni, amelyek a későbbiekben
kerülnek csak be a költségvetésbe. Előzetesen an�nyi információ birtokában vagyunk, hogy a keletkező
kiesést állami kompenzáció keretén belül erőforrásainkhoz visszakapjuk.

Az idei elfogadott, közel 4 milliárd főös�szegű költségvetésről Pápai Mihály polgármesterrel beszélgettünk.

Idén is megtelt feladatokkal a naptárja. Megszoktuk már Öntől, hogy szereti a kihívásokat. Milyen
projektek várhatóak a jövőben?

Nagy gyakorlata van már a költségvetés tervezésben. Milyen volt az idei számvetés folyamata, miben volt más a tavalyi számok meghatározásától?
Minden évben megfontolt és megalapozott döntés a város éves költségvetésének elfogadása.
A városi fenntartású intézmények vezetőivel, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok
ügyvezetőivel és hivatali vezetőkkel évről-évre személyesen egyeztetem igényeiket, ötleteiket. Fontosnak tartom a tervezés ezen részét, hiszen közösen
még több sikert tudunk elérni. Maximálisan megbízom tudásukban, tapasztalatukban, bár így is előfordul, hogy meg kell húznom az anyagi határokat
annak érdekében, hogy a várost érintő minden terület egyenletesen fejlődhessen, a kisgyermekektől
a szépkorú polgárokig mindenki érezze a település
dinamikus haladását. Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy megköszönjem mindenki munkáját, aki részese volt az idei évi költségvetés megalkotásának.

Interjú

Pápai
Mihály
polgármesterrel

A tavalyi év nem várt helyzetet teremtett, a koronavírus-járvány a számításaink egy részét áthúzta. Régen éreztük ennyire kiszámíthatatlannak a jövőt, így
másképpen kellett az idei terveket összeállítanunk.
Pozitívan állunk az idei évhez, a város működtetése
hiány nélkül biztosított, a tavaly megkezdett fejlesztések megvalósíthatóak lesznek. Folytatjuk az idén
ötödik éve nagy népszerűségnek örvendő Gyáli Élet
Programunkat, aminek tavalyi évben több alprogramja is bővült. Ez a munkám egyik leghálásabb része, a program eseményeinek köszönhetően részt
vehetek a gyáli gyermekek óvoda-, iskola- és középiskola kezdésében, lehetőségem van közösen megünnepelni szépkorú polgáraink születésnapját meghitt, családi körben.
A költségvetés tervezése folyamán nem csupán a
járvány kiszámíthatatlanságával kellett számolnunk,
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Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy a Bem József utca és a Bartók Béla utca sarkán lévő 2,5 hektáros területen elhelyezkedő kisvállalkozói parkban
kialakított összes ingatlant bérbe adta az önkormányzat főként helyi és környékbeli vállalkozásoknak. A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent
számukra, hiszen nem kell nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A beköltöző cégek a bérleti díjon kívül az iparűzési adóval is növelik majd a város
költségvetését.
Tavaly megkezdtük egy többfunkciós idősek otthonának tervezését. A tanulmányterv, ami alapján
a minden igényt kielégítő intézmény megvalósulhat 2020. szeptemberében elkészült. A tervezett
helyszín, a volt rendőrőrs épületének helye sajnos
a multifunkciós épületnek nem elegendő, de újragondoltuk és megtettük a következő lépéseket, annak érdekében, hogy megvalósulhasson a beruházás. Idén januárban elfogadta a képviselő-testület
az önkormányzati tulajdonban lévő három hektár
területnyi erdős részből egy hektár terület kiszabályozását, ahol az idősek otthona megépítését tervezzük, továbbá parkosítási munkálatokat hajtanánk végre.
Még múlt évben megkezdtük az önkormányzati finanszírozású Gyál vasútállomás környezetének teljes felújítását, amelynek eredményeképpen mintegy
166 millió forint összegből kiépül az állomást a Kőrösi úttal összekötő szilárd burkolatú út, a mellette lévő járdák, a vasút mindkét oldalán a parkolók
és a parkosított területek. A munkálatok idén folytatódtak, a zöldfelületek kialakítása erősen időjárás
függő, azonban terveink szerint a munkálatok a közeljövőben befejeződnek és a megújult állomás környezetét mihamarabb átadhatjuk.
Megemlíteném továbbá a Bartók iskola mögötti és a
Víztorony alatti üres terület parkosítását. 2020. má-

www.gyal.hu

sodik felében közösségi tervezésre bocsátottuk az
első parkterveket, amelyek alapján tovább folytatódhat a munka, kezdetét veszi a kiviteli tervezés.
Az elkészült két park reményeim szerint színesíti és
tovább fejleszti a városi szabadidős tevékenységek
lehetőségét, örömét leli majd benne minden korosztály, csakúgy, mint a tavaszra elkészülő szabadtéri kondiparkban, amely a tanuszoda mellett kap helyet. Ha már itt tartunk, a tanuszoda újra nyitásával
már egy szauna használatát is élvezhetjük.
Folyamatban van egy a fiatalabb korosztály szabadidős tevékenységét szolgáló helyszín kialakításának
tárgyalása is, erről részleteket egyelőre nem árulhatok
el, legyen meglepetés. Abban viszont biztos vagyok,
hogy nagy örömüket fogják benne lelni.
Köztudott, hogy Polgármester úrnak szívügye a
környezetvédelem. Milyen a témát érintő városi intézkedések várhatóak idén?
Tapasztalataim azt mutatják, hogy az intézmények
felújítása, a közbiztonság fejlesztése, a kulturálisés sportélet bővítése mellett a „gyáliasság” érzését
a közvetlen és tágabb környezetünk rendezettsége
erősíti. A helyi identitásmélyítés része a lakóközösségünk védelme és állapotának megőrzése, ezért
mindig felhívom a figyelmet a lakosság szerepére: fűnyírás a ház előtt, saját kert rendben tartása,
szemetelés teljeskörű elhagyása, lakossági faültetés. Az önkormányzat munkája csak ezzel a lakossági együttműködéssel lesz eredményes.
Mi idén is folytatjuk a Gyáli Faültetési Programot,
amelynek keretében közel 550 db facsemetét ültettünk el, továbbá 200 db ültetése folyamatban van.
Beruházásaink során 1 671 db fa és 27 350 db cserje elültetésére került sor. Továbbra is hozzájárulunk
a veszélyes-, elektronikai hulladék és gumiabroncs
ingyenes gyűjtésével környezetünk védelméhez. Támogatjuk a kisebb-nagyobb szemétszedési akciókat, valamint lehetőségeinkhez mérten felszámoljuk az illegális hulladéklerakási pontokat.
Ezen felül megújítjuk Környezetvédelmi Programunkat és az év elején elfogadott klímastratégia
figyelembevételével üzemeltetjük, fejlesztjük Gyál
városát.
Bízom benne, hogy Gyál a továbbiakban is olyan város lesz, amelynek nevét a hazavezető út menti táblán
olvasva melegség árasztja el a szívüket, mert jó hazatérni, jó itt élni.
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Tisztelt Adózók!
A város honlapján és Facebook oldalán
2020. decemberében, valamint a Gyáli Mi Újság 2021. januári számában tájékoztattuk már Önöket egyes adóváltozásokról, melyek a helyi adóztatást
érintik.

mányzathoz. Változik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő bevallás benyújtási
kötelezettségnek összeghatára 2021.01.01től. Bevallási kötelezettsége akkor keletkezik
iparűzési adóban, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az
éves minimálbér 50%-át meghaladja. Felhívtuk a könyvviteli szolgáltatást végzők figyelmét, hogy a Htv. mellékletében „A helyi
iparűzési adó alapjának megosztása” című
részben változik 2021. január 1. napjától az
eszközérték arányos megosztás módszere,
valamint az építőipari tevékenységet folytató vállalkozások esetében a megosztási
mód. Az a szabály változatlan, hogy a megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely, vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla
forint települési adóalapot eredményezne.

Felelevenítve a változásokat, a már rendelkezésre álló újabb információkat is megosztjuk
Önökkel.

Gépjárműadó változások:
•

•

Amit már eddig tudtunk, hogy 2021. január 1. napjától a gépjárművek adóztatása a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban:
NAV) feladata, a 2021. évi nyitó állomány (és
utána minden havi változás) feldolgozását a
NAV végzi. A NAV a 2021. évi gépjárműadó
kötelezettségéről minden adózót határozatban fog értesíteni.
Ami a korábbi tájékoztatás óta vált ismertté,
hogy a 2021. első félévi gépjárműadót április 15-ig (2021. évet követően a befizetési
határidő március 15. napja), a második félévi kötelezettséget szeptember 15-ig kell
megfizetni a NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlájának javára.

•

Helyi iparűzési adó változásai a
következők:
•
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Amikről eddig már írtunk: hatályát veszti a
helyi adókról szóló törvény (továbbiakban:
Htv.) ideiglenes iparűzési adó fogalma, tehát nem keletkezik ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, viszont a 180 napot
(naptári napot) meghaladó munkavégzés
telephelyet keletkeztet, és bejelentkezési,
bevallási, adófizetési kötelezettség jön létre.
Tekintettel arra, hogy nincs ideiglenes iparűzési adó, annak levonhatósága is megszűnik, a megosztás szabályait kell alkalmazni.
Az iparűzési adóbevallások benyújtása 2021.
január 1-től csak a NAV ÁNYK rendszerén
keresztül lesz lehetséges, elektronikus úton.
E szabály alól csak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételek (pl.: őstermelő, ügyvéd, közjegyző), akik papír alapon
is benyújthatják bevallásukat a helyi önkor-

•

Új, további fontos változás iparűzési adóban a veszélyhelyzetre való tekintettel,
hogy a Htv. szerinti vállalkozók, akik megfelelnek a 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozói
(továbbiakban: Kkv.) minősítés feltételeinek
azzal, hogy a nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint,
azok 2021. adóévre vonatkozó iparűzési adó
mértéke 1%, függetlenül attól, hogy a helyi adórendeletben megállapított iparűzési
adómérték ettől magasabb. Nekik 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes Htv. szerint bevallott, és a 2021. évben
az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50%-át kell
megfizetni az esedékességi időpontokban
abban az esetben, ha 2021. február 25-ig
nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti
önkormányzat felé, hogy Kkv.-nek minősül,
valamint arról is, hogy a külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget igénybe venni jogosult.
A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

gyáli mi újság

Nagy József Elek, Juhász Ida, Lendvay-Kiss Anita, Bretus Imre

„Hát vegyék el tőlem az eltáncolt táncot!”

Juhász Ida kapta a Közművelődési Díjat
A 2020. 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.
A vírushelyzetre tekintettel idén a kultúra napi városi ünnepséget nem lehetett megtartani a szokásos formájában, így a közművelődési díj átadására is a megszokottól
eltérő módon, a polgármesteri hivatal Tanácstermében,
zártkörű eseményen került sor január 21-én.
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 Juhász Ida, nyugalmazott iskolaigazgató vehette át.
Az eseményen Nagy József Elek alpolgármester mondott beszédet:
„''Ha önmagunkból kivetkőzünk, imbolygás lesz belőle'',
az imbolygás pedig tántorgás, bizonytalanság és végül
a szétesés folyamatát indíthatja el – kezdte beszédét Tamási Áron gondolataival. A város építésében elkötelezett emberek, azok, akik az intézmények épületei és a
város falain belül a kulturális élet építőiként dolgoznak,
és közösséget építenek nem veszítették el az elmúlt időszakban sem és a jelen időkben sem a céljukat. A magyar
kultúra napja egy kiváló lehetőség arra, hogy egyrészt
számot vessünk arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban, és egy olyan időszakra készüljünk, amely a vígesztendők korát jelentheti. A magyar kultúra napja alkalmat
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ad arra, hogy megköszönjük azoknak a munkáját, akik kiváló módon a közösség építését végezték, és ez különösen igaz a Helyi Értéktár Bizottság munkájára és a munkát vezető elnökére, akinek az a nemes feladata volt az
elmúlt időszakban, hogy a helyi értékeinket felkutassa,
feltárja, dokumentálja és közkinccsé tegye, a köztudatba még jobban beépítse, és ezáltal szellemi értékeink is
gyarapodjanak.”
Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója, az alábbi szavakkal jellemezte a
díjazottat:
„Juhász Ida példaértékű és értékteremtő munkát végez,
nem csak a kultúra és közélet területén, hanem a Gyáli Települési Értéktár Bizottság munkájában is. A helyi
értékek feltárása, feldolgozása és a széles közönséggel
való megismertetése összetett szakmai feladat. Juhász
Ida tevékenysége e tekintetben példaértékű. Évek óta a
helyi értékek és identitás megőrzéséért dolgozik. Aktív,
együttműködő közéleti-, és közművelődési szerepvállalás és kimeríthetetlen szervező- és életerő jellemzi.
Elismerésével a Gyáli Települési Értéktár Bizottság munkája is széles nyilvánosságot kaphat, amely a további gyáli értékek megőrzése kapcsán lehet fontos szempont.”
A közművelődési díjat Nagy József Elek alpolgármester
és Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke adta át a díjazottnak.
Juhász Ida köszönőbeszédében elmondta, mennyi szeretetet kapott városunktól, mennyi szép emléket őriz
a helyiekről, amiket senki sem vehet el tőle, örökre az
emlékezetében maradnak. Beszédét egy ehhez kapcsolódó argentin mondással zárta, amely így hangzik:
„Hát vegyék el tőlem az eltáncolt táncot!”
Szívből gratulálunk a díjazottnak!
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F E L H Í VÁ S
Gyál Város Polgármestere a 113/2020.(XI.26.) sz. POLGÁRMESTERI HATÁROZATÁBAN döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen
felülvizsgálja és módosítja a Gyál 2215/40 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása
Gyál 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan
• az építési paraméterek kialakítása a 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan a Gksz-12 építési övezet paraméterei szerint
2. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása
után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – állami főépítészi eljárás keretében folytatja le;
3. a környezet védelmének általános szabályairól 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;
4. állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
5. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést
köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az
Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
-vel, mint költségviselővel.
Gyál Város Polgármestere a 127/2020.(XI.26.) sz. POLGÁRMESTERI HATÁROZATÁBAN döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen
felülvizsgálja és módosítja a Gyál 2215/52 és 2215/53 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot
és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása
Gyál 2215/52 és 2215/53 hrsz.-ú területre vonatkozóan
• az építési paraméterek kialakítása a 2215/52 és 2215/53
hrsz.-ú területre vonatkozóan a Gksz-12 építési övezet
paraméterei szerint
2. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása
után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – állami főépítészi eljárás keretében folytatja le;
3. a környezet védelmének általános szabályairól 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;
4. állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
5. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést
köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az
Idomok Kereskedelmi Kft.-vel, mint költségviselővel.
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A két tervezési munka – mivel a területek egymás mellett
vannak - összevonásra került. A tervezés során az érintett
tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA (a Gyál 2215/40, 2215/52
és 2215/53 hrsz.-ú területek övezetének módosítása) munkaközi partnerségi 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
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának
közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben
felsoroltak után
A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a
település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megtekinthető 2021. január 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 2021. február 26. napja 9.00 óra határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus
levélben
történő
megküldéssel
(foepitesz@gyal.hu)
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság

Dr. Németh Ilma háziorvos körzetében az elsők között történt meg az oltás beadása Gyálon

Február első hetében Gyálon is
megkezdődött a legidősebbek oltása
Lapzártánk után, február első hetében megkezdődött
Magyarországon a védőoltásra postai úton, vagy interneten regisztrált legidősebb emberek koronavírus elleni védőoltása. Minden háziorvos megkapta a praxisában
addig regisztrált legidősebbek listáját. A lista egyben
egy prioritási rend is, a praxishoz tartozó legidősebbtől
halad sorban életkor szerint és figyelembe veszi az oltandó idős ember dokumentált krónikus betegségeit is.
Tehát az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak a lista elején, a háziorvosnak
velük kellett kezdeni az oltást.
Az idős kor az egyik legnagyobb kockázat a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyására. Az elhunytak átlagéletkora 76 év. A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a
vírusok okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet a
leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új koronavírus
okozta fertőzésekre is.
A háziorvos a lista sorrendiségét követve értesítette a
praxisához tartozó időseket, hogy ki és mikor számíthat az oltásra. A háziorvos döntött arról is, hogy az oltásra jelentkezett idős ember oltható, vagy nem oltható
(pl.: akut lázas betegség esetén későbbre kell halasztani a védőoltást).
Minden háziorvosnak (ez több mint 5 ezer praxist jelent
az országban) ki kellett választani 6 főt a listáról, akik
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kórházi oltóponton kapták meg az oltást február 4-8.
között. Oda vagy a háziorvos által megrendelt betegszállítóval juthattak el, vagy a család is bevihette őket
autóval.
Ezen felül 1 080 háziorvosnak jutott február első hetében 1-1 db ampulla Moderna-vakcina. Egy ampullából 10
idős embert tudott beoltani a háziorvos a rendelőben,
vagy az idős ember otthonában.
A február 4-8. közötti időszakban tehát nagyjából 30 ezer
regisztrált idős embert olthattak be kórházi oltópontokon, és több mint 10 ezer idős embert a háziorvosok olthattak be.
A kórházi oltópontokon február elején Pfizer-vakcinával
oltottak, amelyből az első oltást követő 21. napon kell
beadni a második oltást.
A háziorvosok ekkor Moderna-vakcinával oltottak,
amelyből az első oltást követő 28. napon kell beadni a
második oltást.
Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Ha a
második oltást a tervezett időpontban valamilyen oknál
fogva nem lehet beadni (pl. akut betegség, akadályoztatás esetén), akkor az oltóorvossal megbeszélt időpontban kell bepótolni.
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Dr. Hrutkáné Molnár Monika nagy örömét fejezte ki
a megvalósult fejlesztéssel kapcsolatban, hiszen a
tankerület az önkormányzattal karöltve mindig törekedett arra, hogy az iskolák állapotát folyamatosan karbantartsa, korszerűsítse.

Filmtörténeti kiállításra
készül a közösségi ház
A magyar film- és mozi világában 2021 a kerek évfordulók éve! Az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár az évfordulókhoz kapcsolódóan egy látványos, személyes élményt
nyújtó kiállítást tervez, melyhez mindazok segítségét várják, akik szívesen átadják a gyáli
mozival kapcsolatos, illetve a magyar film- és
mozitörténettel kapcsolatos relikviáikat, emlékeket, plakátokat, dedikált kincseiket.

A jelenlegi beruházás mintegy 16 millió forintból
valósult meg, amit a Monori Tankerületi Központ
finanszírozott.
Az átadón a tankerületi központ igazgatója megköszönte a kivitelező HIDI-TOP Kft-nek az igényesen elvégzett munkát, illetve a tankerület vagyongazdálkodási osztályának és külön Füles
Józsefnek, aki „jó gazda” módjára végig felügyelte a munkálatokat.

A szervezes@gyalikozhaz.hu címre e-mailben,
illetve a 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. címre levélben várják továbbá a személyes élményeiket, történeteiket, melyeket csokorba gyűjtve
szintén közzé tehetnek.

Ormosné Surányi Katalin a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetője a diákok és a tanári kar nevében is megköszönte a hatalmas segítséget. Kiemelte, nagyon örül annak, hogy mind a
Monori Tankerületi Központ, mind pedig Gyál Város Önkormányzata folyamatosan támogatja az intézmény működését, fejlesztését.

A kiállításra szánt anyagokat 2021. március
31-ig személyesen, hétköznaponként hétfőtől
péntekig reggel 8 és 16 óra között tudják leadni a közösségi házban. Mivel az intézmény a
jelenlegi járványügyi helyzet miatt külső látogatót nem fogadhat, ezért fontos, hogy csöngessen be a közösségi házba, és munkatársunk
átveszi Öntől a kiállításra szánt tárgyakat.

Ormosné Su rányi Katalin, Nagy József Elek, Dr. Hrutkáné Molnár Monika

Teljesen felújítot t vizesblokkokat
adtak át a Zrí nyi iskolában
„Rendhagyó átadáson vehetünk részt a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában. Azért rendhagyó,
mert az átadáson pont azok nem tudnak részt venni, akiknek az egész beruházás szól, vagyis az iskola gyermekei” – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszédét dr. Hrutkáné Molnár Monika a Monori
Tankerületi Központ igazgatója 2021. január 28-án
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában, ahol felújított vizesblokkokat adtak át egy zártkörű rendezvény keretében.
A Monori Tankerületi Központ már indulásakor célul
tűzte ki, hogy az iskolai vizesblokkok állapotát olyan
állapotba hozzák, ami megfelel a 21. század követelményeinek. Az iskolák épületei több tízéves múltra
tekintenek vissza, ez idő alatt a helyiségek állapota
sajnos elhasználódott, tehát megérett a felújításra.

10

Fejlesztés Környezetünk

gyáli mi újság

Nagy József Elek, Gyál város alpolgármestere elmondta, hogy a városvezetés a múltban is és a jövőben is nagy hangsúlyt fektet az oktatási, nevelési intézmények műszaki állapotának javítására,
illetve fejlesztésére, hiszen a környezet, amelyben
a diákok tanulnak, nevelő hatással bír és minden
ilyen újítás, javítás ezt a nevelői környezetet biztosítja. Az önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a város intézményeinek megújulását, így a továbbiakban is együtt kíván működni a tankerületi
központtal.

A Zrínyi iskolában 2020. október 24-én kezdődtek a munkálatok, 2 tanári-, 2 fiú- és 2 lány WC
felújítására került sor. Kicserélték a fali csempéket, a padlóburkolatot, a belső ajtókat, a fülkéket
elválasztó ajtókat, illetve a szaniterek, a fűtési-,
a víz- és lefolyórendszer is cserére szorult, továbbá megszüntetésre kerültek a csőradiátorok.
A fali és a mennyezeti festés után energiahatékony
mozgásérzékelő kapcsolókkal látták el a világítást, és a lámpatesteket is korszerű, LED-es
lámpatestekre cserélték a környezettudatosság
jegyében.
Külön kiemelendő, hogy minden felújított helyiségben megoldott lett a melegvíz vételi lehetőség,
melynek köszönhetően még kedvezőbb feltételek
biztosítottak a higiéniás szabályok betartásához.

www.gyal.hu
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Intézkedések, fejlesztések és észrevételek
a Városi Egészségügyi Központban
Interjú dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezetővel

A koronavírus-járvány számos módon változtatta meg mindennapjainkat. Hétköznapi életünk számos területén tapasztalhatjuk, hogy a csaknem egy éve tartó
időszakban újra kellett értelmeznünk a
vásárlási szokásainkat, szabadidős tevékenységeinket, de az oktatás és az egészségügy területén is új kihívásoknak kell
megfelelnünk ebben az időszakban.

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében
megemelt mennyiségű fertőtlenítőszert, takarítószert, valamint védőeszközöket szereztünk be.

Interjúnkban dr. Szécsényi-Nagy Balázst,
a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét kérdeztük, milyen kihívásokkal kellett megbírkózniuk az utóbbi
hónapokban.

Milyen nem várt problémákat szült a kialakult
helyzet, és hogyan sikerült ezeket megoldani?

A védőnők elektronikus kapcsolattartását és a várandós anyákkal, valamint a gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatait új számítógépek beszerzésével könnyítettük meg, immáron biztosítva,
hogy minden védőnő külön számítógépes munkaállomás segítségével tudja feladatait végezni.

A fent említett intézkedések miatt megemelkedett
a telefonforgalom, ezért – tekintettel a betegek vis�szajelzéseire is – a telefonvonalak számát bővítettük, az egyidejűleg folytatható beszélgetések maximális számát megemeltük.

A különböző fórumokon a lakosság felől érkező
panaszok középpontjában többnyire a háziorvosok telefonos elérhetőségének nehézsége szerepelt. A bevezetett e-mailes elérés segít megoldani ezt a problémát?

Milyen intézkedéseket hozott az intézményben a
koronavírus-járvány miatt?

A betegirányító pultnál dolgozó munkatársak a
betegek tájékoztatásával, a járványügyi feladatok
ellátásával a korábbihoz képest is több feladatot
végeztek, jelentős munkaterhelés mellett. Lehetőségeikhez képest – az intézmény többi dolgozójával, valamint az itt rendelő orvosokkal, as�szisztensekkel és más egészségügyi dolgozókkal
együtt – maximális segítséget nyújtottak a hozzájuk fordulóknak.

Az időközben érkezett észrevételeket, betegpanaszokat kivizsgáltuk és jellemzően rövid időn
belül megválaszoltuk. Az ezekből szerzett információkat, tanulságokat figyelembe véve tettünk
intézkedéseket pl. az előjegyzési renddel, az orvosok e-mail elérhetőségének honlapon történő meghirdetésével, a telefonközpont bővítésével
kapcsolatosan.

A koronavírus-járvány számos kihívás elé állította intézményünket. A fertőzések megelőzése érdekében – összhangban a központi intézkedésekkel – megváltoztattuk az előjegyzés és az épületbe
lépés rendjét, valamint előírtuk a kötelező testhőmérséklet-mérést és kockázatfelmérő kérdőív
felvételét.

Az elektronikus kapcsolattartás elősegítése érdekében a fontosabb információkat honlapunkon
közzétettük, valamint megjelenítettük az intézményben rendelő háziorvosok, házi gyermekorvosok e-mailes elérhetőségét is, biztosítva ezáltal a
lehetőséget, hogy a betegek rendelési időn túl is
fel tudják venni az orvosokkal a kapcsolatot.

A járvány terjedésének megelőzése céljából megtett további főbb intézkedéseink:

Az egészségügyi központ előtt felállított sátor milyen célból került ide?

•

A járványügyi intézkedések miatt korlátozott beléptetés és a téli időjárás viszontagságai miatt, a várakozást elősegítő sátrat állítottunk fel az épület bejárata előtt, amely lehetővé teszi, hogy a megadott
időpontot megelőzően érkező betegek – meghatározott létszámkorlátig – egy jól szellőző, de a csapadéktól védett sátorban tudjanak várakozni a szabad
ég alatt állás helyett.

•
•
•
•
•
•
•
•
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arcot és orrot egyaránt eltakaró maszk kötelező használata,
kötelező távolságtartás,
kézfertőtlenítés az épületbe belépéskor,
az épületbe lépésre csak előjegyzés alapján kerülhet sor,
az intézményben tartózkodók létszámának
korlátozása,
fokozott takarítás, fertőtlenítés,
az intézményben dolgozók
koronavírus-tesztelése,
betegek részére folyamatos tájékoztatás,
távkonzultációk biztosítása.

gyáli mi újság

A védőnői szolgálat, bár külön épületben működik, de szintén a Városi Egészségügyi Központ részeként. A védőnők munkáját hogyan segítették a
kialakult helyzetben?

www.gyal.hu

A háziorvosok elérhetőségével kapcsolatos észrevételek szinte nem is érkeztek az e-mail címek
közzétételét és a telefonvonalak kapacitásának bővítését követően, azonban egy-egy szakorvosi rendelés kapcsán mostanában is találkoztunk ilyen panaszokkal. A megváltozott előjegyzési és beutalási
rend, valamint egyes időpontokban és rendeléseken egyszerre jelentkező szolgáltatási igények miatt a jövőben is előfordulhatnak sikertelen hívások.
A betegvizsgálat idején az orvos az adott páciensre koncentrál, ezért rendelési időben is adódhatnak olyan helyzetek, amikor kicsöng ugyan a
telefon, de nem tudja felvenni azt. Amennyiben
foglaltat jelez a készülék, az orvos valószínűleg
telefonon konzultál egy másik beteggel. A távkonzultációk számának emelkedése miatt az ilyen
helyzetek nem zárhatóak ki.
Szeretnénk kérni kedves betegeink megértését, türelmét, valamint együttműködését az előttünk álló
helyzet megoldása, pácienseink egészségének megőrzése és meggyógyítása érdekében.
Mindenkinek jó egészséget kívánok az új évben is!
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1. számú melléklet (a 20/2007.(X. 03.) számú rendelethez)

A közterület-használatért fizetendő közterület-használati díjak mértéke
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati
díj:

365 Ft/m2/nap
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 
365 Ft/m2/nap
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj hirdető berendezés esetén:
a) 1 m2 alatt:
b) 1 m2 felett:

2 194 Ft/db/hó
2 194 Ft/m2/hó

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor fizetendő közterület-használati díj:
2 194 Ft/hó
a) 1-10 m2-ig:
b) építési engedéllyel végzett munka esetén, 10 m2 felett:
ba) 180 napig:
220 Ft/m2/hó
bb) 180 napon túl, vagy megállapodás hosszabbítása esetén:
438 Ft/m2/hó
c) nem építési engedélyhez kapcsolódó munka esetén, 10 m2 felett:
ca) 30 napig:
cb) 30 napon túl:

220 Ft/m2/hó
878 Ft/m2/hó

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj:


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

14

Posta

Anyakönyv

Kohéziós Alap

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 2021. február
1-től az alábbiak szerint módosult.

Fejlesztés Környezetünk

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén:

43 Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén: 72 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.
VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és kulturális
rendezvények helyszínére fizetendő közterület-használati díj:
a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység esetén:

291 Ft/m2/nap
b) mutatványos tevékenység esetén:
ba) 50 m2-ig:
bb) 50 m2 felett:

438 Ft/m2/nap
220 Ft/m2/nap

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén fizetendő közterület-használati díj:
a) 100 m2-ig:
b) 100 m2 felett:

146 Ft/m2/nap
72 Ft/m2/nap

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett
közterület (pl.: lakodalmas sátor állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterülethasználati díj: 
59 Ft/m2/nap
XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő közterülethasználati díj:
a) alkalmi jelleggel végzett tevékenységnél:

2 922 Ft/nap
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett tevékenység:

110 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. 2020. évben a fogyasztói árindex
103,3% volt. Tárgyév január 31-ig az 1. számú melléklet új díjszabásáról a hivatal közleményt tesz
közzé.

gyáli mi újság

Gazsi András Józsefné, Kovács Norbert, Doma Zsuzsanna Rózsa, Nagy József Elek

Átvették nyereményüket a „Fókuszban a
klímaváltozás” című fotópályázat nyertesei
Gyál Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00141
számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon”
nevű pályázatával közel 20 millió forint Európai Uniós támogatást nyert.
Az önkormányzata olyan költséghatékonyan megvalósítható szemléletformáló programsorozatokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával
és konkrét információk átadásával kívánja elérni céljait,
amelyek a pályázat előírásainak megfelelően hozzájárulnak a környezettudatos magatartás elterjedéséhez, a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi
klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a lakosság,
a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással ös�szefüggő ismeretei, ezzel javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.
A projekt részeként az önkormányzat fotópályázatot hirdetett a felnőtt lakosság körében, melynek központi témája a klímaváltozás volt. A pályaműveket a város közösségi oldalán értékelhette a lakosság, a három legtöbb
kedvelést elérő fotó beküldője díjazásban részesült. Fődíjként egy kerékpárt hirdettek ki a szervezők, a második
és harmadik helyezett pedig ökotudatos, környezetbarát
tisztítószerekből és újrahasznosított termékekből összeállított ajándékcsomaggal gazdagodott.

www.gyal.hu

Az önkormányzat törekedett arra, hogy minél több lakost megmozgasson a fotópályázat, ezért a tervezettnél
hosszabb ideig hirdették a pályázati lehetőséget a különböző platformokon. Végül 95 pályamű érkezett, amelyek közül a legtöbb kedvelést Doma Zsuzsanna Rózsa
„Napelem-lételem” című képe kapta (876 szavazat), második helyezést ért el Kovács Norbert „Kezedben a jövő”
című képével (792 szavazat), a harmadik helyezést pedig
Gazsi András Józsefné nyerte „Ültess fát unokáinkért!”
című fotójával (223 szavazat).
A nyertesek 2021. január 27-én egy zártkörű eseményen
vehették át nyereményeiket a Gyáli Polgármesteri Hivatalban Nagy József Elek alpolgármestertől. A nyeremények átvételénél minden jelenlévő betartotta a vírushelyzet miatt elrendelt jogszabályokat.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Akik pedig lemaradtak az első körben meghirdetett fotópályázatról, de szeretnének értékes nyereményekkel
gazdagodni, azoknak elárulták a szervezők, hogy hamarosan újabb fotópályázatot hirdetnek, amelynek részleteiről a város kommunikációs felületein értesítik majd a
lakosságot.
A Gyáli Klímastratégiai Programról további információkat találnak a www.gyalklima.hu oldalon.
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Gyáli
Egyetemista
Program

1.
2.
3.
4.
5.

felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv kivonat (a 2020. őszi
félévről)
felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói
jogviszony igazolás (a 2021. tavaszi félévről)
bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támogatás utalását kéri)
fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkártya”) bemutatása

A pályázók támogatási igényüket az őszi félév tekintetében 2021. február 28. napjáig, ügyfélfogadási
időben, kizárólag telefonon előre egyeztett időpontban, a fentebb részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítást Varga Patríciától a 06-29/544-138 telefonszámon kérhetnek.
A támogatási igény jelezhető személyes megjelenés
mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok
hiánytalan megküldésével az alábbi e-mail címek
valamelyikére:
• varga.patricia@gyal.hu
• igazgatas@gyal.hu
Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kérjük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail
cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő
kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.
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PAPÍR: tiszta papírhulladék, könyvek, füzetek (spirálkötés nélkül!), kartondobozok;
MŰANYAG: PET palackok, egyéb PET jelzésű műanyag
hulladékok (pl. tisztára mosott egyszer használatos ételes dobozok), tisztára kiöblített tejfölös, joghurtos poharak, külön a fém fóliájuk, egyéb PP jelzésű műanyag
hulladék, HDPE, LDPE jelzésű kiöblített illatszeres, tisztítószeres műanyag flakonok;
FÉM: fém italos dobozok és gáztalanított fém dezodoros
palackok, alufólia;
Továbbá: társított italos kartonok, tejesdobozok.

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató.

A 25 000 Ft összegű támogatásban azok a diákok részesülhetnek, akik az adott (2020. őszi) tanulmányi
félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő (2021. tavaszi) félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése és annak
bemutatása. A támogatás az alábbi dokumentumok
benyújtásával igényelhető:

Posta

MI KERÜLHET A SZELEKTÍV HULLADÉKBA?

Újabb igénylési időszak közeleg

A képviselő-testület tovább bővítette a támogatásra jogosultak körét azáltal, hogy idén már pályázhat
az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézmén�nyel áll jogviszonyban.

Fejlesztés Környezetünk

- Hogyan spórolhatunk a szelektív kukák
helykihasználásával?

A megoldás ot t van előttünk,
csak megfeledkezünk róla
Pápai Mihály polgármester online fogadóóráján a lakosság felől többször felmerült már az igény, hogy a nyári hónapokban, a megnövekedett hulladék
mennyisége miatt sűríteni kellene a szelektív hulladék elszállításának időpontjait a városban.
Horváth Gábor, a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetője, körbejárva a problémát, arra
a következtetésre jutott, hogy a szállítás gyakoriságának
sűrítése helyett gazdaságosabb és célravezetőbb megoldás lehet, ha tudatosítjuk a lakosság körében, milyen
módszerekkel lehet csökkenteni a kukákba kerülő hulladék mennyiségét.
Az FCC Magyarország Kft-t, a hulladék kezelésével megbízott céget kérdeztük, milyen lehetőségeik vannak a
háztartásoknak arra, hogy pénztárcabarát megoldást
találjanak a problémára. A válaszból az is kiderül, sokan
elfelejtkeznek róla, hogy a többletként jelentkező szelektív hulladékot átlátszó zsákban a kuka mellé helyezve,
minden plusz költség nélkül elszállítják.
- A hulladékkezelő cég tapasztalatai szerint, mennyire tartják be a lakosok a szelektív gyűjtés szabályait,
vagyis azt, hogy mik kerülhetnek a kommunális és szelektív kukákba?
- A tapasztalat az, hogy változó az emberek hozzáállása:
• vannak, akik nagyon ügyesen és precízen válogatnak,

gyáli mi újság

•
•

vannak, akik jóhiszeműen próbálkoznak, de még így
is kerül nem hasznosítható hulladék a szelektívbe, és
van, aki úgy gondolja, hogy ami nem fér a kommunális kukába, azt valahogy belerejti a szelektívesbe,
hogy megszabaduljon tőle.

Akik oda nem való hulladékkal szennyezik el a hasznosítható anyagokat, tulajdonképpen nehezítik, ellehetetlenítik a hasznosítást. A hulladéktömeg azon része is átesik
a költséges válogatási procedúrán, aminek nem kellene.
Végül a nem hasznosítható rész pont ott köt ki, ahová
enélkül is került volna mint hasznosíthatatlan szemét.
Sajnos a kommunális kukákba is szokott kerülni olyan
hulladék (főleg PET palack, fém italos doboz), aminek a
szelektív kukában lenne a helye.
- Pontosítsuk, hogy a kommunális kukákba mik kerülhetnek, illetve a szelektív kukákba miket tehetünk!
- Hogy mit lehet, és melyik kukába rakni, a gyűjtési naptár elején pontosan le van írva. Lássuk!

MI KERÜLHET A VEGYES HULLADÉKBA?
Vegyes háztartási hulladék, így például: zsíros, ételmaradékos papír, műanyag vagy egyéb csomagolás; nem
újrahasznosítható műanyag: PVC, kis mennyiségben
polisztirol, folpack, celofán, egyszer használatos több
anyagból készült kávés poharak (papír fóliabéléssel),
hőpapír, használt pelenka, papír zsebkendő, textilhulladék, kávézacc, egyéb száraz, darabos szerves hulladék
(pl. ételmaradék, csont) stb.

www.gyal.hu

- A hellyel bizony úgy lehet spórolni, ahogy bármely más
kuka esetében is, vagyis, hogy a hulladék térfogatát lapítással, tömörítéssel csökkentjük. PET palackok esetében például kupak nélkül, laposra taposva; kartondobozok esetében szétvágva, lapra hajtva dobjuk a kukába.
Környezetvédelmileg az elsődleges cél azért mindig az
legyen, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, tehát például csomagolás nélkül vásároljunk termékeket.
Ez elérhető az egyre több csomagolásmentes boltban,
vagy például piacon, szupermarketben vásárolva saját, tartós használatú szatyorba vagy zöldséges zsákba
tehetjük a gyümölcsöt, zöldséget; de sok helyen (szupermarket, hentes) elfogadják már, ha saját kis dobozba kérjük a felvágottat a felvágottas pultból a papír-fólia
kombinált csomagolóanyag helyett.
Ha mégis csomagolóanyagos terméket kell venni, hát
keressük a visszaváltható csomagolást, ha van erre
lehetőség!
Ha nem tudunk csomagolásmentesen vásárolni, akkor
legalább minimalizáljuk a csomagolási hulladékot azzal,
hogy például többször felhasználjuk a csomagolóanyagot, akár ugyanazon, akár egyéb célra.
És mivel mindig lesz azért valamennyi csomagolási hulladék, válogassuk gondosan, és a helytakarékos tárolás,
szállítás érdekében hajtsuk, lapítsuk azokat!
- Amennyiben valakinek többlet hulladéka keletkezik
a szelektív hulladékokból, ami már nem fér bele a kukába, milyen módon és milyen feltételekkel tudja elszállíttatni azt?
Az újrahasznosítható anyagokból keletkező többlethulladékot átlátszó zsákban, a gyűjtés napján a sárga kuka mellé lehet helyezni, így kollégáink többletköltségek nélkül
elszállítják, ami esetleg már nem fért a szelektív kukába.
A lapra hajtott karton kötegelve is a kuka mellé rakható (pl. költözésből megmaradt több, nagyobb kartondoboz, ha már nincs rá szükségünk).
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Testületi döntések januárban
A kormány által elrendelt veszélyhelyzet
miatt a képviselő-testület januárra tervezett ülését nem lehetett megtartani, így a
képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a
következő döntéseket hozta:
Elfogadta Gyál város 2021. évi
költségvetését
Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a város idei gazdálkodási tervezete.
A költségvetési mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 3 milliárd 962
millió forint. A rendelet sem működési, sem pedig
felhalmozási hiányt nem tartalmaz. Hitelfelvétellel
nem számolnak az idei költségvetésben. Az elfogadott költségvetésről és az idei évi tervekről bővebben a 3. oldalon írtunk.

Klímastratégia készült

Közösségi közlekedés

Elfogadásra került Gyál város 2020-2030. évi klímastratégiája. Ahogyan arról már korábban lapunk beszámolt, Gyál Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia
kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló
programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával közel 20 millió forint Európai Uniós támogatást nyert, melynek részét képezi az önkormányzat
iránymutatásával egy szakmai anyag elkészítése. Az elkészült dokumentum hivatott bemutatni,
hogy a város milyen adottságokkal tud célokat kitűzni közép- és hosszútávon, valamint javaslatokat
fogalmaz meg a célok számszerűségére és megvalósítási területeire.
A pályázatról bővebben a www.gyalklima.hu oldalon olvashatnak.

2021. év végéig meghosszabbításra került a közösségi közlekedési tárgyú megállapodás a Volánbusz
Zrt-vel, amely az 55, 84E, 84M, 89E, 94E, 294E,
294M, valamint 994 buszok biztosítását érinti a korábbi évhez hasonlóan. Gyál Város Önkormányzat 2021. évben havonta 3,2 millió Ft költségtérítési hozzájárulást fizet az elővárosi tömegközlekedés
üzemeltetése érdekében.

Megkezdődhet a tervezett idősotthon megépítéséhez szükséges szabályozási terv módosítás az
Erdősor utcai erdőterület Toldi Miklós utca felőli oldalán.

Módosítani kellett a helyi adókról szóló 21/2015.
(XI.30.) önkormányzati rendeletet, melyre azért
volt szükség, mert jogszabályi változás miatt az
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
megszűnt.

Fejlesztési terv módosítás
Módosításra került Gyál város víziközmű-rendszerének gördülő fejlesztési terve a 2020-as évre vonatkozóan. 2019-ben elkészült Gyál város 20202034. évi víziközmű-rendszer gördülési fejlesztési
terve, amely magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A javaslat alapján a 2020-as évben megvalósult fejlesztések alapján a terv aktualizálására
vonatkozóan született döntés.
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Béremelések
5%-kal emelkedik 2021-ben Gyál Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságok
ügyvezetőinek megállapított illetménye, valamint
a béren kívüli juttatások összege bruttó 265 000
Ft-ra növekedik.
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk a köztisztviselői illetményalap és az önkormányzati dolgozók bérei szintén 5%-os mértékkel növekedtek. A béren kívüli juttatások összege esetükben is
bruttó 265 000 Ft-ra növekedett.

gyáli mi újság

Posta

Anyakönyv

Ilyen is van még
Az alábbi levelet egy kedves, gyáli nyugdíjas házaspártól kaptuk. Mindig nagy öröm számunkra, ha ehhez hasonló történetet hallunk, és mivel kifejezetten kérték tőlünk, ezért megosztjuk olvasóinkkal is a
történetüket:
T. Mi Újság Szerkesztőség!
Szeretnénk (férjem és én) egy olyan történetet elmondani, (ill. leírni), ami a mostani vírusos
helyzetben legalábbis a mi értékítéletünk szerint - nagyon nem jellemző!
A mi postásunk észrevette (beszélgetésünk
alapján), hogy nincs igazán segítségünk.
Kérni nehezen megy így 70 év felett.
Van egy gyermekünk, aki pedagógus, de nem él
velünk, csak telefonon beszélünk.
Ő vásárol nekünk. De beteszi a vásárolt élelmiszert a kapu elé, becsenget, és mivel hátul van a
házunk, integetünk neki.
A történet, amit szeretnénk megosztani, a
következő:

Szabályozási terv módosítás

Rendelet módosítás

Fejlesztés Környezetünk

Elfogadásra került a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről szóló
beszámoló.
www.gyal.hu

Ha postásunk hozta az esedékes nyugdíjat, levelet stb. mindig kedvesen (nem tolakodóan)
érdeklődött, hogy tud-e segíteni valamiben.
Vonakodva ugyan, de megkértük, hogy fizesse
be csekkjeinket, vagy adja fel a postán az esedékes leveleket, és ezt a mai napig megteszi.
A nevét nem szeretnénk közölni, mert nem tudja, hogy írunk Önöknek. Úgy gondoljuk, hogy
Önök ezt a levelünkben lévőket esetleg leközlik, magára fog ismerni, és ha Ő úgy dönt, akkor
jelentkezik.
Azt szeretnénk, hogy egyre többen észre vegyék majd, hogy az idős emberek szemérmesek, ha segítségre szorulnak!
Kívánunk Önöknek jó egészséget, sikerekben
gazdag, békés új esztendőt, és sok érdekes riport megírását!
Szeretnénk azonban felhívni főként az idős emberek figyelmét, hogy mindig körültekintően járjanak
el, gondolják meg, hogy kitől kérnek vagy fogadnak
el segítséget, mert sajnos könnyen csalás áldozataivá is válhatnak. Lehetőleg olyan embertől kérjenek
segítséget, akit régóta ismernek, akár munkájából
adódóan is, de visszakövethető a kiléte.
(a szerk.)
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Anyakönyvi hírek

SZÍVmelengető

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint januárban
6 haláleset és 12 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
01.08.:
- Balogh Tamás és Portik Klaudia (Balogh-Portik Klaudia)
- Nagy László és Asztalos Enikő (Nagyné Asztalos Enikő)
01.09.:
- Kocsis Csaba és Nagy Tímea (Kocsis Tímea)
- Pinczel Csaba és Szaniszló Gabriella (Pinczel-Szaniszló Gabriella)

Teréz anya
gondolataihoz

01.22.:
- Dibáczi Péter és Huszár Viktória (Dibáczi-Huszár Viktória)
- Balog Imre Zoltán és Benke Krisztina Éva (Balogné Benke Krisztina Éva)
- Hegymegi Zsolt és Gyöngyösi Beatrix (Hegymeginé Gyöngyösi Beatrix)
01.23.:
- Szőllősi Zsolt és Bánfalvi Judit Krisztina (Szőllősi Zsoltné)
- Győrik Gábor és Zolnai Ildikó (Győrik Ildikó)
- Drabik Ferenc és Rácz Barbara (Drabik-Rácz Barbara)

“Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy,
hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje:
péntek 7.00, szombat 18.00, vasárnap 09.30.
Február 17., Hamvazószerda, szigorú böjti nap, a nagyböjti időszak kezdete - 18.00 órakor szentmise.
Kérjük, hogy akik 2021-ben kívánnak házasságot kötni,
jelentkezzenek jegyesoktatásra a plébánián.
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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lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!”
Az, ahogyan Teréz anya gondolkodik, egyértelműen csak az istenszeretet horizontján válik érthetővé, noha alábbi soraiban nem beszél Istenről. A mi
tetteink motivációi között legtöbbször ott van a
vágy az elismerésre, a köszönetre, a viszonzásra,
mindig egyre jobb pozícióra törekszünk a többiek
között. Teréz anya olyan cselekvésre hív, aminek
eltökéltsége és lendülete nem függ az emberek jutalmazásától, elismerésétől. Ezzel pedig egy másik, egy isteni rendre mutat, és egy a látható, a
hasznos, a megtérülést kereső világon messze túlmutató célt és értelmet enged megsejtenünk.
Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

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

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül január hónapban 8 pár vált jogosulttá
az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra. Gyál Város Önkormányzata így a program
indulása óta (2017) összesen 19 100 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Sose feledjük,
hogy köztünk éltél!
Eltávozott közülünk az „…AZT A RAGYOGÓJÁT!” dalműsor egyik
ötletadója, Kósa Györgyné Gabika. A nótaműsorokra, versenyekre elkísérte a gyáli énekeseket, és Kovács István Pál második „Ki
mit tud?” győzelme után 2005-ben együtt gondolták ki, hogy
Gyálon is rendezni kellene hasonló műsorokat.
A gyáli újságban megjelent hirdetést - NÓTÁZZUNK EGYÜTT
GYÁLIAK! – követően Gabika a műsorok indításának lelkes híve
volt. Szervezte a nótakedvelőket, a vendég énekeseket. Amíg tehette, részt vett a műsorokon, köszöntötte az énekeseket, hozta
a közönséget. Több vendég énekest az ő kérésére hívtunk meg.
Kedvence volt Tolnai Andris, B. Tóth Magda (a képen őt köszönti),
és a mi énekeseink. Amikor már nem tudott eljönni, akkor is tartottuk a kapcsolatot, mindig érdeklődött a dalkör működéséről.
Gabikám! Sose feledjük, hogy köztünk éltél. Lélekben mindig velünk maradsz, nótaszeretetedet műsorainkban tovább őrizzük:
Aranka és a dalkör énekesei, kedvelői.

www.gyal.hu

Kósa Györgyné Gabika
B. Tóth Magda nótaénekessel
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Hulladékból végtelenített nyersanyag
Mindennapos hulladék, értékes nyersanyag: Az alumínium

2021-ben is a cicákért
2020 az állatvédők számára is nehezebb, több kihívást
jelentő év volt. Így volt ezzel a Magyar Macskavédő Alapítvány (MAVED) is, de szerencsére nem csak negatívumokat hozott azért az elmúlt esztendő: közös ivartalanítási program a gyáli önkormányzattal, országos
terjeszkedés, sikeres adó 1%-os kampány, és találkozó a
frissen kinevezett állatvédelmi biztossal, hogy csak néhány pozitívumot említsünk.
A gyáliak valószínűleg találkoztak már az alapítvány munkásságával. Akár ennek az újságnak a hasábjain, akár a
mindennapokban, hiszen folyamatosan azért dolgoznak,
hogy a rászoruló macskákon segítsenek. A MAVED azonban nemcsak Gyálon, hanem országszerte igyekszik tenni a kóbor állatokért. Daniela és Stefano Trebbi négy éve
hozta létre az alapítványt, hogy megpróbáljanak javítani a
hazai, elég tragikus kóbor macska helyzeten.
A MAVED fő tevékenysége éppen ezért az ivartalanítás,
a kóbor cicák létszámának csökkentése, akiknek többségére egyébként a biztos halál várna. Menhelyük nincs,
igyekeznek az útjukba kerülő beteg, legyengült állatokon
is segíteni, illetve ha erre lehetőség van, a cicáknak ideiglenes befogadót vagy gazdát is találni. Táp és gyógyszer adományt küldenek oda, ahol erre szükség van,
illetve létrehoztak egy weboldalt, ahol bárki ingyen hirdethet örökbeadási céllal, talált, kóbor, árva cicákat. Ez a
www.cicaorokbefogadas.hu.

Többek között a MAVED-del is konstruktív beszélgetést folytatott. Az új, 2021-es év bizakodásra adhat tehát
okot, hiszen a magyarországi állatvédelem talán végre
megkaphatja azt a figyelmet, amelyet megérdemel.
A MAVED pedig folytatja a munkát, ahogy eddig is tette. Ez az év főleg a 27 településen kialakított kapcsolatok, és az ottani jelenlét erősítéséről szól majd, illetve új
önkéntesek toborzásáról. Ha valaki Gyálon szeretné segíteni az alapítvány munkájat, önkéntesnek jelentkezne,
vagy kóbor macskák ivartalanításában szeretne segítséget kérni, azt a gyal@maved.hu e-mail címen megteheti.
A járványhelyzet függvényében a MAVED-nek persze
további tervei is vannak. Amint erre lehetőség nyílik, szeretnének újra rendezvényeken is részt venni, többek között folytatni sikeres és jó hangulatú örökbefogadó napjaik sorozatát.
De bármit is tartogat az új esztendő, az biztos,
hogy a munka nem áll meg:
a MAVED azon fog dolgozni,
hogy minél több rászoruló macskán
segíthessen.
maved.hu
facebook.com/mavedalapitvany

A járványhelyzet persze nekik is számos új kihívást és
nehézséget tartogatott, de szerencsére volt ok örömre
is. A tavalyi évben 1123 ivartalanítást végeztek el; ez azt
jelenti, hogy közel 11 ezer macska nem született meg az
utcára felesleges szaporulatként. Ebből csak Gyálon 107
ivartalanítás történt, ami nagyban köszönhető a MAVED
és a város sikeres együttműködésének is, hiszen a Pápai
Mihály polgármester vezette önkormányzat 500 ezer forinttal járult hozzá a kóbor cicák ivartalanításához. Az
alapítvány folytatta a Pest megyén kívüli terjeszkedést
is, már az ország 27 pontján alakított ki partnerséget állatorvosokkal és ivartalanítja a kóbor cicákat.

Mit jelent az, hogy kikerül az újrahasznosítási körből?
Annak ellenére, hogy már lépten nyomon található egy
szelektív szemetes, az aludobozok felét rossz helyre
dobjuk, mondjuk a sima kukába és így esélyük sem marad, hogy újra feldolgozásra kerüljenek.

Tények, amiket nem gondolnál az
alumíniumról
1.

Globálisan percenként átlagosan 124 000 alumíniumdoboz kerül újrahasznosításra. Percenként!
2. Egy átlagos alumíniumdoboz több, mint fele már újrahasznosított alumíniumot tartalmaz.
3. Egy alumíniumdoboz újrahasznosítása 95%-kal kevesebb energiába kerül, mint az ércből való előállítás.
Azaz a környezetterhelése is jelentősen kevesebb.
4. Egyetlen aludoboz újrahasznosításával annyi energia takarítható meg, amivel akár 3 óráig nézhetjük a
tévében a kedvenc sorozatunkat.
5. Az alumínium végtelenszer újrahasznosítható.
6. 60 napon belül újra a boltok polcaira kerülhet az az
aludoboz, amit ma kidobunk.
7. Nagyjából 500 évig ácsoroghatnánk egy alumínium doboz felett, ha arra várnánk, hogy oxidáció
következtében elenyésszen. Tehát lebomlás útján
„megsemmisüljön”.
Ezek után már nem is kérdés, miért olyan fontos,
hogy hová dobjuk, miután kiürültek:
•
•
•

Természetesen örömmel fogadták a hírt, hogy az állatvédelem saját miniszteri biztost kapott Ovádi Péter személyében, aki kinevezése után rögtön találkozók sorozatába kezdett az állatokkal foglalkozó szervezetekkel.
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Megdöbbentő adat, hogy egy közel 30 000 lelket
számláló kisváros éves áramfelhasználásának költsége is megtakarítható lenne, ha a hulladéklerakókra kerülő alumínium italosdobozok teljes körűen újrahasznosítására kerülnének. Ebből a mennyiségből például
650 000 kerékpárt lehetne gyártani. Ennek az elsődleges feltétele, hogy szelektíven gyűjtsük, ne a kommunális hulladék közé dobjuk ezt az értékes szemetet,
mert napjainkban Magyarországon minden második
alumínium doboz egyszerűen kikerül az újrahasznosítási körből.

gyáli mi újság

aludoboz-gyűjtő automatába
otthon a sárga műanyagos kukába
átadjuk a gyáli víztoronynál a GYÖSZ-nek

www.gyal.hu

•

szorgalmasan gyűjtjük, és leadjuk a legközelebbi fém átvevő helyen, ahol 130-150 Ft-ot kapunk
kilogrammjáért.

Szóval, a hulladékká vált alumínium italosdobozok újrahasznosítása egyszerre gazdasági és környezetvédelmi érdek, hiszen 95%-os energia-megtakarítás érhető
el az elsődleges nyersanyagból gyártott fémhez képest.
Sőt, a folyamat végtelenszer és minőségromlás nélkül
ismételhető.
Ezt felismerve lépett számos nagy, italgyártó cég a környezettudatosság útjára. Összefogásban létrehoztak
egy programot, amely következményeképpen szuper- és
hipermarketekben elhelyezett 200 visszaváltó automatában, több mint 100 millió aludoboz került a Returpack
Kft-hez újrahasznosításra.
A visszaváltó automatán kívül, a házhoz menő szelekítv
hulladékgyűjtés formájában is könnyedén megoldható
a lakosság számára, hogy részt vegyen ebben a körforgásban. Nincs más dolguk, mint hogy a dobozokat lapítva a “sárga kukába” dobják. Ez is egy lépés a környezettudatosság felé! Nem is olyan nehéz, ugye?
Gyál utcáin is elkeserítő mennyiségben hevernek ezek
az értékes alumínium dobozok. A GYÖSZ szemétszedési akciói során ezeket elkülönítve gyűjti, majd egy helyi
átvevő telephelyére beszállítja. Kéthetente a gyáli víztorony lábánál lehetőséget biztosítanak a lakosságnak
a háztartásukban összegyűlt italos dobozok leadására is. Ez több szempontból hasznos, mivel az általuk átvett dobozok bizonyosan visszakerüknek a körforgásba,
másrészről pedig a fémátvevőnél kapott ellenértéket további környezetvédelmi projektjeikre fordíthatják.
Ezentúl gondoljunk értékes nyersanyagként ezekre az
aluminíum dobozokra ahelyett, hogy értéktelen szemétként az árokba, vagy a kommunális szemetesbe dobnánk! Ne feledjük:
A JÖVŐ MOST kezdődik!
A GYÖSZ elérhetőségei:
-06-70/388-9540
gyosz.egyesulet@gmail.com
facebook.com/gyalionkentesszemetszedok
www.gyosz-egyesulet.hu
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FEGY-napló
01.05.

01.08.

Lakossági bejelentésre vonultak járőreink egy lakóingatlanhoz, ahol a szomszédok elmondása szerint a bent
lakó idős hölgy napok óta nem látható, de a ház ajtaja nyitva van. Kiérkező járőreinknek sem sikerült felvenni a kapcsolatot a bentlakóval, ezért rendőrt hívtak és
közösen behatoltak az ingatlanba. A házban megtalálták a zavartul viselkedő, de szerencsére sérülés jeleit
nem mutató lakót, akit a mentők megfigyelésre kórházba szállítottak.

Az éjszakai órákban vonultak járőreink és tűzoltóink
a Virág utcába, ahol egy lakóingatlan tetőszerkezete
lángra kapott. Tűzoltóink a fővárosi hivatásos egységekkel közösen megfékezték a tűz terjedését és eloltották a lángokat. Emberéletben a tűz nem okozott kárt.

01.06.
A Katasztrófavédelem riasztotta tűzoltóinkat a Széchenyi István utcába, ahol egy gépjármű kigyulladt.
Tíz fő tűzoltónk vonult a helyszínre, ahol a tűz már
egy másik személygépkocsira is átterjedt és lakóingatlant is veszélyeztetett, ezért haladéktalanul megkezdték az oltást, továbbá biztonságba helyezték az
ingatlan lakóit. Személyi sérülés nem keletkezett a
tűzeset során.

SÓDER
DEPÓ
GYÁL

01.29.

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

Felelőtlen száguldozás vezetett balesethez a késő esti
órákban a Rákóczi Fernc utca és a Bercsényi utca kereszteződésénél, ahol két személygépkocsi ütközött. A balesetben személyi sérülés is történt, járőreink a helyszín
biztosításában nyújtottak segítséget. Az éjszaka folyamán a XVIII. kerületi polgárőröktől érkezett segítségkérés, mert egy rendőri intézkedés elől menekülő személy
autójával Gyál felé vette az irányt. Járőreink a Deák Ferenc utcában a gépjárművet megtalálták és vezetőjét a
rendőrség kiérkezéséig a helyszínen visszatartották.

-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)

Összeállította: Kelecsényi Gábor

06 30 213 9985
HIRDETÉS
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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.
Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem,
hogy segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné
Éva mentálhigiénés szakember. 06-20/564-0606.

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

Testület

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!

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.
Szaniter, vízszerelés, fűtésszerelést vállalok. Telefon: 06-20/544-4422.
KISKERTEK GYÜMÖLCSFÁIT és SZŐLŐ ültetvények metszését vállalom. Kanizsár János
06-30/248-2133.
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