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2022. január

BÚÉK!

Sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván
minden Kedves Olvasójának
a Gyáli Mi Újság szerkesztősége!

16-17. oldal

Idén ünnepeljük együtt Gyál
város 25. születésnapját!

7. oldal

Vitézy Dáviddal egyeztetett
a FAÖT

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

9. oldal

Örömhírekkel érkezett a térség országgyűlési képviselője
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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 Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Jan. 17 - Jan. 23-ig:
Jan. 24 - Jan. 30-ig:
Jan. 31 - Feb. 6-ig:
Feb. 7 - Feb. 13-ig:
Feb. 14 - Feb. 20-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

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztők: Abonyi Tünde,
Suhajda Yvett
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu
Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

AM

GR
O

ÉS

T

újság

GYÁLI

FAÜ LT E

gyáli
mi

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

PR

I
LENDÜLETBEN

2017

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

Folytatódik a
Gyáli Faültetési Program

rendezvénysorozat

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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Boldog Új Évet, Gyál!
Az újév mindig meghatározó szerepet tölt be életünkben. Tervekkel, új kihívásokkal, fogadalmakkal
teli időszakot élünk meg. Így van ez az önkormányzatiság életében is. Teljesíthető, reális és világos
jövőképet kell meghatároznunk a városvezetéssel.
Annak ellenére, hogy több mint egy évtizedes polgármesteri tapasztalat van a hátam mögött, állíthatom, hogy a költségvetés meghatározásakor
nincs könnyű dolgunk. Számos tervünk, célunk
van, amelyeket szeretnénk mind-mind megvalósítani, ugyanakkor az anyagi keretünk véges. Mindig
csak olyan célokat határozunk meg, amelyek teljesíthetőek. Hiszem, hogy az idei évre tervezett projekteket is meg fogjuk valósítani, hogy egy még
élhetőbb, szerethetőbb otthonunk lehessen Gyál.
Lesz teendőnk bőven, sok a kihívás és a munka!
Ehhez azonban talán a legfontosabb, hogy biztosítva legyen számunkra a megfelelő politikai háttér, ezzel együtt pedig a kormányzati támogatások. Az idei év sorsdöntő szerepet játszik majd e
tekintetben: közösen meg tudjuk-e tartani az eddig megszerzett eredményeket, és tovább tudjuk-e gyarapítani azokat, vagy elindulunk egy ismeretlen úton? Azt gondolom nincs nemesebb,
s nehezebb feladatunk egy újesztendő kezdetén,
mint együtt gondolkozni és dolgozni sikereinkért.
Ezért a célért nagy tettvággyal, és kitartással kell
nekivágnunk az új esztendőnek!
Kedves Gyáliak!
Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is kísérje személyes, családi életüket a szeretet és megértés, a meleg, biztonságos otthon nyugalma, pályafutásukat és céljaik megvalósítását pedig sok siker!
Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok
magam és a teljes városvezetés, a képviselő-testület nevében is minden gyálinak!

Pápai Mihály
polgármester
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Közélet

Fejlesztés

A tavalyi adventet végre ismét a személyes találkozások tették teljessé, hiszen újra lehetővé vált, hogy a várakozás meghitt időszakát együtt élhessük át. A közösségi ház sok-sok
színes programot szervezett, azonban a legfelemelőbb pillanatok az adventi gyertyagyújtásokhoz kapcsolódtak.

Programok

Sport

Anyakönyv Közbiztonság

Egy év kihagyás után december 3-án nyílt
meg a XXX. Gyáli Téli Tárlat.
A tárlatra a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő végzett, vagy művészeti tanulmányokat jelenleg végző alkotók,
illetve Gyálon élő hivatásos alkotók, vagy Gyálon élő, Gyálhoz
kötődő nem hivatásos, autodidakta alkotók is pályázhattak.
Az eseményen Pápai Mihály polgármester tartott nyitóbeszédet, majd Fegyó Béla a zsűri elnöke szakmai megközelítésből
méltatta a kiállítást beszédében.

Advent második vasárnapján a gyáli
katolikus templomban gyújtotta meg
a második gyertyát Gyimesi István
nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára.

A XXX. Gyáli Téli Tárlatra 92 alkotó küldött be 112 alkotást.
A pályaműveket a Fegyó Béla által vezetett zsűri 67 művész 75 alkotását válogatta be a kiállításra.

Végül, december 19-én dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő gyújtotta meg a negyedik gyertyát az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban, a Gyál Városi Fúvószenekar adventi gálakoncertjén.
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Egészség

XXX. alkalommal
nyílt meg a
Gyáli Téli Tárlat

Így teltek az adventi időszak
legfelemelőbb pillanatai

November 28-án advent első vasárnapján a gyáli református templomban Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselő, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke gyújtotta meg az első gyertyát a város adventi koszorúján. Az ünnepi hangulatról Pechtol Csilla és Czövek
István zenepedagógus házaspár
gondoskodott.

Gazdaság

Hagyomány, hogy a tárlatnak helyet adó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a következő év elején, a
magyar kultúra napján nyíló csoportos kiállításon mutatja
be az előző évi Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak munkáit.
Így lesz ez most is, 2022. január 21-én, az ünnepség részeként nyílik a csoportos kiállítás.
A XXX. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:
I. hely:
Drienyovszki János – Időhurok
II. hely:
Tóth Tímea – New York télen
III. hely: Bozsó Zsuzsa – Tűz körül I. – kitaszítva
Különdíj: Pankovics Mária – Korona átadás
Különdíj: Borbély Tamás – Világokon át

December 12-én Nagy József Elek
alpolgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban, a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti
Iskola adventi hangversenyén.

A kiállításmegnyitón Csipkés Sándor előadóművész működött közre, a „Köszönjük Magyarország!” támogatói program
keretében.

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Év végi jutalmak a városban
Az elmúlt évekhez hasonlóan az elmúlt évben is több tízezer forintos
utalvánnyal köszönte meg Pápai Mihály polgármester a Gyálon szolgálatot teljesítő rendőrök egész éves
munkáját.
A városvezetés immár hatodik éve
jutalmazza év végén a településen szolgáló rendvédelmi dolgozókat utalványokkal, amely kezdeményezés a mai napig egyedülálló a
térségben.

2021-ben összesen 645 fő részesült év végi elismerésben Gyálon,
és 173 millió forintot fordított erre a célra az önkormányzat.

Az önkormányzat költségvetése jól
tervezett és stabil, így csakúgy, mint
a korábbi években, 2021-ben is év
végi jutalomban részesültek az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói mellett a városüzemeltetési kft. dolgozói, az iskolák, a
pedagógiai szakszolgálat, a rendőrség és a szociális központ alkalmazottai is.

2022. évi munkaidőnaptár

2021. december 7-én a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében ülésezett a FAÖT (Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás). A társulás megalakulását Pápai Mihály, Gyál polgármestere kezdeményezte
2012-ben azzal a szándékkal, hogy a fővárosi agglomerációs települések együtt-, egységesen képviseljék érdekeiket a fővárossal szemben bizonyos kérdésekben,
illetve, hogy közösen találjanak megoldást azokra. Pápai Mihály korábban hangsúlyozta, a FAÖT pártállástól függetlenül szeretné összefogni az agglomerációs
önkormányzatokat.
A FAÖT tagja jelenleg Alsónémedi, Budaörs, Csömör, Diósd, Ecser, Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Pomáz, Remeteszőlős, Szentendre, Szigetszentmiklós, Tárnok, Törökbálint, Vecsés; Pécel azonban
2022. januártól kilép a társulásból.

Az idei évben összesen öt hosszúhétvége lesz, a szombati munkanapok száma pedig kettő lesz.

Munkaszüneti napok, pihenőnapok:
Január 1. szombat.............................Új Év első napja
Március 14.....................................................................................................Pihenőnap
Március 15. kedd................................1848-as forradalom ................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Április 15. péntek...............................Nagypéntek................................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Április 18. hétfő..................................Húsvéthétfő................................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Május 1. vasárnap..............................Munka Ünnepe
Június 6. hétfő...................................Pünkösdhétfő.............................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
Augusztus 20. szombat..................Államalapítás Ünnepe
Október 23. vasárnap.....................1956-os forradalom
Október 31. hétfő.......................................................................................Pihenőnap
November 1. kedd.............................Mindenszentek napja..............Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
December 24. szombat..................Szenteste
December 25. vasárnap.................Karácsony....................................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)
December 26. hétfő.........................Karácsony....................................Munkaszüneti nap (hosszú hétvége)

A december 7-ei ülésen részt vett Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, aki prezentációjában – amely elérhető a www.faot.hu oldalon – bemutatta az agglomerációs közlekedés dimenzióit, és az
agglomerációs vasútfejlesztésre vonatkozó terveket, valamint az erre épülő agglomerációs kerékpáros stratégiát.
A jelenlévőknek lehetőségük volt elmondani észrevételüket, javaslatukat az ismertetett tervekkel kapcsolatban,
így egy konstruktív párbeszéd alakult ki a Budapest Fejlesztési Központ vezetője és a megjelent agglomerációs
települések képviselői között.
Az ülés második felében a jelenlévők szavaztak a Társulási Megállapodás, illetve a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint jóváhagyták a társulás 2022. évi belső ellenőrzési munkatervét és
megszavazták a szervezet tematikus működésére tett
javaslatot.

Áthelyezett munkanapok:
Március 26. szombat (március 14-i pihenőnap ledolgozása)
Október 15. szombat (október 31-i pihenőnap ledolgozása)
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Vitézy Dávid is előadott a FAÖT ülésén

gyáli mi újság

www.gyal.hu

Konstruktív párbeszéd alakult ki a Budapest Fejlesztési Központ vezetője és a megjelent agglomerációs
települések képviselői között
A december 7-i ülésen az alábbi települések képviseltették magukat:
Budaörs - Bíró Gyula (alpolgármester),
Csömör - Fábri István (polgármester),
Diósd - Spéth Géza (polgármester),
Gyál - Pápai Mihály (polgármester),
Kistarcsa - Solymosi Sándor (alpolgármester),
Nagykovácsi - Kiszelné Mohos Katalin (polgármester),
Remeteszőlős - Szathmáry Gergely (polgármester),
Szentendre - Fülöp Zsolt (polgármester),
Szigetszentmiklós - Jaksa-Ladányi Emma (alpolgármester),
Tárnok - Dr. Lukács László (polgármester),
Törökbálint - Elek Sándor (polgármester),
Vecsés - Szlahó Csaba (polgármester).
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FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2021.(XI.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja Gyál 8000, 8001, 8002,
0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33,
0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti tervét és Szabályozási tervét – a terület fejlesztése érdekében - részlegesen módosítja az alábbiak szerint:
• a Településszerkezeti terv módosítása a 0103/25 hrsz.-ú földrészlet területére vonatkozóan
• a Szabályozásiterv módosítása a 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21,
0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek területére vonatkozóan
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22,
0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 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 - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;
4. 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;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-,
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ
Kft., mint költségviselővel;
7. tárgyi tervezési szerződés aláírásától számított 60 napon belül a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan NMDI HUNGARY INGATLAN FEJLESZTŐ Kft-vel településrendezési megállapodást köt arról, hogy
az érintett belterületbe vonandó ingatlanok tekintetében - a szabályozási terv módosításának jóváhagyása
előtt – az 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 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 hirdetőtáblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után
A partnerségi egyeztetési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként
feltöltjük, megtekinthető 2021. december 20-tól a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.
A lakossági fórum időpontja: 2022. február 3. napja 9.00 óra.
A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott
8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.
Várjuk konstruktív együttműködésüket!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Örömhírekkel érkezett a térség
országgyűlési képviselője
Két jó hírrel érkezett Pápai
Mihály polgármesterhez dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő december 7-én,
hogy élő facebook bejelentkezésben számoljon be a várost érintő fejlesztésekről.
Régóta probléma településünkön a
vasas víz, ami a szakemberek szerint ugyan nem káros az egészségre, de esztétikailag nem túl szép.
A városvezetés dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő segítségét
kérte a probléma megoldásában, aki
a facebook bejelentkezés alkalmával elmondta, hogy a miniszterelnök
úr aláírta azt a kormányhatározatot, amelyben Gyál ivóvízhálózatának tisztítására, felújítására 397 millió forint támogatást biztosítanak
a városnak. Ebből az összegből
a teljes ivóvízhálózat átmosása,
vastalanítása, valamint tolózárak
cseréje és föld feletti tűzcsapok elhelyezése fog megvalósulni.

www.gyal.hu

Gyál ivóvízhálózatának tisztítására, felújítására 397 millió forint támogatást biztosítanak a városnak
A másik örömhír szintén a vízhálózat fejlesztésével kapcsolatos. Gyál,
Vecsés, Üllő, Maglód és Ecser települések vezetői szintén az országgyűlési képviselő segítségét kérték
az ivóvízhálózat hosszútávú fejlesztése és felújítása vonatkozásában.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkezett válasz a témával kapcsolatosan, amely szerint
rövid időn belül megjelenik egy pályázat, amely uniós forrás felhasználásával segíti majd a települések
ilyen jellegű fejlesztését.

Az országgyűlési képviselő mindemellett megemlítette, hogy a magyar állam szintén részt vesz az európai felújítási programban, ezt
egyelőre politikai okból nem sikerült
megkapni, de szerepel bennük ezeknek az infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása.
Mint azt Pápai Mihály polgármester
elmondta, a város a 2022. évi költségvetéséből további 60 millió forintot különít el két új kút fúrására
is a településünkön.
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Gyáli Egyetemista Program
Ne csússz le róla!

•
•
•
•

felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv kivonat (a 2021. őszi félévről),
felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás (a 2022. tavaszi félévről),
bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támogatás utalását kéri),
fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkártya”) bemutatása.

Gazdaság
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Programok

Sport
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Díjazták a gyáli diákokat
A kitüntetett gyermekek a polgármesteri hivatal tanácstermében vehették át a kitüntetéseket Nagy József Elek

A képviselő-testület a 2020. évben bővítette a támogatásra
jogosultak körét azáltal, hogy már pályázhat az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézménnyel áll jogviszonyban.

•

Fejlesztés

Gyál Város Önkormányzata 2003-ban döntött arról,
hogy minden évben jutalmazzák azon személyeket, akik
közösségi munkájukkal, a közéletben való részvételükkel
hozzájárulnak Gyál közművelődési és kulturális színvonalának emeléséhez.

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

A 25 000 forint összegű támogatásban azok a diákok részesülhetnek, akik az adott (2021. őszi) tanulmányi félévet
legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő (2022. tavaszi) félévet megkezdték.
Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése és annak bemutatása. A támogatás az
alábbi dokumentumok benyújtásával igényelhető:

Közélet

alpolgármestertől és Lendvay-Kiss Anita önkormányzati képviselőtől, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökétől. A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei a közösségi házban rendezett zeneiskolai
hangversenyen vették át a díjat. A hagyományoknak
megfelelően, a Gyáli Közművelődésért Díj felnőtt kitüntetettje a következő év januárjában, a Magyar Kultúra
Napján veheti át a díjat.

A pályázók támogatási igényüket az őszi félév tekintetében 2022. február 28. napjáig, ügyfélfogadási időben,
a fentebb részletezett dokumentumok benyújtásával jelezhetik. Bővebb felvilágosítás Varga Patríciától a 0629/544-138 telefonszámon kérhető.
A támogatási igény jelezhető személyes megjelenés
mellőzésével a fentebb részletezett dokumentumok hiánytalan megküldésével elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalba, vagy az alábbi
e-mail címek valamelyikére:
• 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.

Ismét a képviselők vitték házhoz
a karácsonyi csomagokat

Kozma Kitti

Takács Lili

László Csaba

Papp Dorottya

Horváth Júlia

Gyáli Ady Endre
Általános Iskola

Gyáli Ady Endre
Általános Iskola

Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola

Gyáli Bartók Béla
Általános Iskola

Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola

Marsch Cyntia

Jurasits Anna

Csétai Balázs Tibor

Gyáli Zrínyi Miklós
Általános Iskola

Érdi SZC Eötvös
József Technikum

Érdi SZC Eötvös
József Technikum

A képviselő-testület döntése alapján az előző évekhez
hasonlóan, decemberben is karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedett az önkormányzat minden gyáli
szépkorúnak. A csomag – melyben szaloncukor, teasütemény, bor, tea, kávé, diabetikus szörp, virágméz, aszalt
szilva és sós teasütemény is helyet kapott – alanyi jogon
jár minden gyáli szépkorúnak, amelyeket az önkormányzati képviselők kézbesítenek karácsony előtt.
Ez alkalommal Bácsi Péter önkormányzati képviselőt kísértük el az ajándékcsomagok kézbesítésére. A látogatás a vírushelyzetre való tekintettel maszkban és a biztonságos távolság megtartása mellett zajlott.
„Az idős emberek tapasztalatukkal, tudásukkal, a város
múltjának tanúiként, olyan értéket képviselnek, amelyek
méltán teszik őket minden közösség megbecsült tagjaivá” – vallja Pápai Mihály polgármester.
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„Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Szépkorú Program
keretein belül a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
időseket december hónapban legfeljebb 8 000 forint értékű csomaggal támogatja” – szól a rendelet, amelyet a
képviselő-testület szavazott meg.

gyáli mi újság

www.gyal.hu

Uzonyi Kamilla Éva

Vas Éva

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola

Gyáli Kodály Zoltán
Alapfokú
Művészeti Iskola
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Számos adóváltozás lép életbe januártól,
van mire figyelnie a lakosságnak
Talán mondhatjuk, hogy nem hétköznapi év lesz a 2022-es az
adózó polgárok számára, ugyanis plusz juttatásokat, adókedvezményeket várhatnak idén, de nem kizárt, hogy a politikai, vagy a
gazdasági helyzet akár további meglepetéseket is hozhat.
Az adózást érintő 2022-től életbe lépő változásokról íme egy rövid áttekintés.
SZJA változások

25 év alatti fiatalok
adómentessége

szocho-mentesség mellett a korábban jelzett felső határig szja-mentessé is válik.

A 25 év alatti fiatalok jövőre szjamentességet kapnak az átlagkeresetig a bérjövedelmük, illetve további
nem önálló tevékenységből származó, valamint egyes önálló tevékenységből származó jövedelmeik (pl.
megbízási díj, vállalkozói jövedelmek stb.) után. A kedvezmény maximumát a KSH által közzétett teljes munkaidőben foglalkoztatottak
bruttó átlagkeresete (megelőző év
július havi) alapján kell meghatározni. Így 2022-ben akár 5 204 352 forint éves jövedelemig is mentesülhetnek az érintettek az adófizetési
kötelezettség alól.

Az új szabályt munkaviszonyból
származó jövedelem esetében:
• a 2021. december 31-ét követő
időszakra elszámolt,
• a 2022. évet megelőző évre vonatkozó, de 2022. január 10-ét követően kifizetett bevétel (pl. 2021.
évi bónusz, prémium) adókötelezettségére, egyéb esetben pedig
a 2021. december 31-ét követően
megszerzett bevétel adókötelezettségére kell először alkalmazni.

A jogosultság utolsó hónapja az a
hónap, amikor a fiatal betölti a 25.
életévét. Amennyiben a jogosultság
az adóév egészében nem áll fenn,
akkor az adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.
A módosítás következményeképpen az iskolaszövetkezet tagjaként
végzett munka 2022-től akár teljes adó- és járulékmentességet élvezhet, hiszen az eddigi járulék- és
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Minimálbér
változásának
következményei
A bruttó havi minimálbér 2022. január 1-jétől 200 000 forintra történő megemelésének számos területen lesz vonzata, így például az
alábbi területeken:
• Az egyéni vállalkozó alapesetben akkor választhatja az átalányadózást, ha éves bevétele
kevesebb, mint az éves minimálbér tízszerese (24 000 000 Ft).

• Az átalányadózó egyéni vállalkozó
az éves minimálbér felét (1 200 000
Ft - ami 40 százalékos költséghányad esetén 2 000 000 Ft adómentes bevételi szintet is jelent egyben)
meg nem haladó jövedelemig főállásban és mellékállásban nem fizet
szja-t, mellékállásban pedig járulékot
és szociális hozzájárulási adót sem.
• A minimálbér 10 százalékáig adható csekély értékű ajándék (ideértve az utalványokat is),illetve
szórakoztatási célú rendezvényen átadott, legfeljebb a minimálbér 25 százalékát meg nem
haladó értékű ajándéktárgy juttatása az ideinél magasabb értékben is bérnél kedvezőbb adózás
mellett lesz lehetséges 2022-ben.
• A minimálbér emelkedésének
köszönhetően több munkabérelőleget is nyújthat a munkáltató kamatmentesen anélkül,
hogy adót kellene fizetnie.
• Nagyobb értékben lesznek adhatók egyes adómentes juttatások is
idéntől, úgy, mint a veszélyhelyzetben adható távmunka rezsiköltség
térítése, valamint a sportrendezvényre és kulturális eseményekre
szóló belépőjegyek.

Cafeteria, SZÉP kártya
változások
2022. december 31-ig meghosszabbították a SZÉP-kártya egyes alszámlái
közötti átjárhatóságot, továbbá a
SZÉP kártya alszámláin lévő összeg
2022. február 1-től 2022. május 31-ig
élelmiszervásárlásra is elkölthető lesz.
Forrás: portfolio.hu

gyáli mi újság

Januárban folytatódik az oltási akció
Januárban ismét időpontfoglalás nélkül fel lehet venni a koronavírus elleni első, második vagy harmadik, megerősítő oltást a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon 12 éves kortól.
A járásközponti Oltási Akciónapokat szakmai szempontból a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház szervezi. Oltásra előzetes bejelentkezés nélkül, helyszíni regisztrációval a
helyszínen – a Városi Egészségügyi Központ I. emeletén
lehet jelentkezni.

Oltási Akciónap időpontok
2022. január 6-7-8.
2022. január 13-14-15.
2022. január 20-21-22.
2022. január 27-28-29.

csütörtök, péntek, szombat
csütörtök, péntek, szombat
csütörtök, péntek, szombat
csütörtök, péntek, szombat

Az oltást csütörtöki és pénteki napon 14-18 óra között,
szombaton 10-18 óra között lehet felvenni. A lehetőség
kiterjed az első, második és az emlékeztető harmadik
oltásra is.
Elérhető vakcinák:
• Comarnity (Pfizer) vakcina
• Spikevax (Moderna) vakcina
• Sinopharm vakcina
• Janssen vakcina
• AstraZeneca (Vaxzevria) vakcina

Oltási Akciónapok a háziorvosoknál
Az előbbiek mellett a háziorvos kollégák is végeznek
oltást elsősorban a saját körzetükhöz tartozó betegek
körében, az alábbi időpontokban:
Háziorvos
Oltási akciónap
Dr. Bíró Zsolt................................ 2022.01.14-15.
Dr. Bodnár Anita......................... 2022.01.14-15.
Dr. Hadházi Éva........................... 2022.01.21-22.
Dr. Jelinek Zsuzsa...................... 2021.01.07-08.
Dr. Ködöböcz László................. 2022.01.21-22.
Győriné Dr. Mező Beáta........... még nem ismert
Dr. Molnár Tímea........................ 2022.01.07-08.
Dr. Németh Ilma.......................... 2022.01.21-22.
Oltásra előzetes bejelentkezés nélkül, helyszíni regisztrációval a helyszínen – a Városi Egészségügyi
Központ földszintjén, az érintett háziorvos rendelőjében –lehet jelentkezni.
Az oltást pénteki napon 14-18 óra között, szombaton
10-18 óra között lehet felvenni. A lehetőség kiterjed az
első, második és az emlékeztető harmadik oltásra is.

Az oltásokkal kapcsolatos általános szabályok – nyilatkozat kitöltése, egészségi állapotra vonatkozó szabályok –
az Oltási Akciónapokon is irányadók, ugyanígy a Városi Egészségügyi Központban a járványügyi védekezés érdekében foganatosított védelmi intézkedések is betartandók, különösen:
• az épületbe csak az orrot és szájat egyaránt jól fedő, megfelelően felhelyezett maszkban lehet belépni és azt
az épületben tartózkodás alatt folyamatosan viselni kell,
• kötelező a kézfertőtlenítés,
• megtartandó a legalább 1,5 m távolság más személyektől.
Városi Egészségügyi Központ
Lapunkban minden meghirdetett időpontot közzé tettünk, azokat is, amelyek a lap megjelenését megelőzték, ezekről sajnos a decemberi számban még nem tudtunk tájékoztatást adni, mert a megjelenés után váltak ismertté. Mivel az újság minden hónap 15-én jelenik meg, és a kihordás
is kb. egy hetet vesz igénybe, ezért értelem szerint lesznek időpontok, amik aktualitásukat vesztik. (a szerk.)

www.gyal.hu
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Fotó: pestmegye.hu

Fotó: Hámori Zsófia / voroskereszt.hu

Közérdekű

Pest megyei médiadíjban részesült
a Williams Televízió
A mai Pest megye jogelődje Pest-Pilis-Solt vármegye 362
évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye
Közgyűlése az évfordulót Megyenappá nyilvánította.
A Megyenap különleges jelentéssel bír, a megye újjászületésére emlékezteti azt a 187 településen élő embert
és mindazokat, akiket különleges kapcsolat fűz össze.
Jó alkalom arra, hogy Pest Megye Közgyűlése és Önkormányzata díjakkal és elismerésekkel mondjon köszönetet mindazoknak, akik a hivatásukban, vagy a mindennapokban képesek voltak a példamutató tettekre, az
átlagon felüli teljesítményekre.
A közgyűlés, a Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének
és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért, Pest Megyei Médiadíjat
adományozott a Williams Televízió részére.
A Williams Televízió 2000 óta foglalkozik televíziós műsorok készítésével. Jelenleg két stúdióban készítik hétről hétre adásaikat, melyek a 29-es telefonkörzeten belül
történt eseményekről számolnak be.
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Elismerte a Magyar Vöröskereszt a
gyáli közösségi ház tevékenységét
November 27. a Véradók Napja Magyarországon. A jeles
napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából, 1988 óta ünnepeljük hazánkban. A Magyar Vöröskereszt és az Országos
Vérellátó Szolgálat a véradók tiszteletére december 3-án
tartotta véradók napi központi ünnepségét a fővárosban.
Az évente megrendezett eseményen sokszoros véradók,
több éve a véradásszervezésben tevékenykedő önkéntesek, véradóbarát munkahelyek és a véradó-mozgalom támogatói részesültek elismerésben.
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat felterjesztése alapján a 19 fő kiemelkedő véradásszámot elért véradó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által adományozható Pro Vita díját vehette át a Magyar
Vöröskereszt elnökétől és főigazgatójától.

2012. novemberében elindították saját online rádiócsatornájukat, míg 2019-re elérték, hogy a televízió műsorai az ös�szes szolgáltatónál elérhetők legyenek a nap 24 órájában.
A csatorna mára közel 60 településre bővítette a vételkörzetét. Ezzel a Williams Televízió a térség meghatározó szereplőjévé vált. A televízió vezetése a régiós vételkörzet eseményein túl Pest megye életére is koncentrál.
– olvasható a méltatásban.
A díjat Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke adta át Kortye Vilmosnak, a televízió tulajdonosának.
Gratulálunk az elismeréshez!

gyáli mi újság

Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere
és Bayerné Dr. Matusovits Andrea az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója videóüzenetben köszöntötte a
rendezvény résztvevőit.
Kiemelkedő önkéntes véradásszervezői munkáért 20-an
kaptak „Véradó Mozgalomért” Ezüst Emlékérem kitüntetést. A Véradóbarát Munkahely díjat 16 olyan hazai munkahely érdemelte ki, amelyek rendszeresen teret adnak
a munkahelyi véradásoknak, és dolgozóikat is arra ösztönzik, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a
társadalmi felelősségvállalás ezen formájában. Emellett
5 fő véradásszervezést segítő egészségügyi dolgozó pedig elismerő oklevelet vehetett át.

www.gyal.hu

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nevében Bretus Imre, az intézmény igazgatója vehette át a
Véradó Mozgalom Támogatói Oklevelet, amellyel a vöröskereszt a rendszeres véradások szervezéséért, valamint a kiemelkedően sok résztvevőért mondott köszönetet. A gyáli közösségi ház és a városvezetés évek óta
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehető legtöbbet megtegye annak érdekében, hogy a városban évente 4 alkalommal szervezett véradásokon minél többen részt vegyenek.
A pandémia egyik legnehezebb időszakában, 2021. márciusában megtartott véradás mellé állt például a város polgármestere Pápai Mihály, aki azzal próbálta növelni a véradók
létszámát, hogy kezdeményezésére az önkormányzati
fenntartású intézmények dolgozói egy szabadnapot kaptak, amennyiben részt vettek a véradáson. A kezdeményezésnek és természetesen az emberek segítőkészségének
köszönhetően a márciusi véradáson minden eddiginél többen, 99-en vettek részt, ami térségi szinten is kiemelkedő.
Hidvégi Balázs a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes vezetője elmondta, Gyál évről évre kiemelkedően
magas létszámmal vesz részt a véradásokon, 2021. márciusában 99-en, júniusban 78-an, szeptemberben 91-en,
decemberben pedig 57-en adtak vért a városban.
A számokat összeadva és figyelembe véve, hogy egy
személytől levett vérrel átlagosan 3 ember életét mentik
meg az orvosok, elmondható, hogy a gyáliak 2021-ben
csaknem ezer ember életét mentették meg. Hálás köszönet ezért mindenkinek!
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PROGRAMOK:
1.

Január 21.............................................. Gyál 25. Ünnepi rendezvénysorozat megnyitója,
a Magyar Kultúra Napja Gálaprogram,
a XXX. Gyáli Téli Tárlat díjnyertes alkotóinak kiállítása

2.

Február 12. .......................................... IX. Böllérfesztivál

3.

Február 13-20. ................................... Házasság és család hete, szerelmesek napja

4. Március 2. ............................................ “…Ember lenni mindég, minden körülményben.”
- II. Arany János versmondó verseny

Isten éltessen, Gyál!
Kedves Gyáliak!

5.

Március 15............................................ 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc, Nemzeti Ünnep

6. Április 12. 14 óra ................................ A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub Költészet napi programja
7.

Április ................................................... „Lakodalmas hagyományok” a Pörög a Gyáli Szoknya Néptánccsoport
és Pintér András köszöntő vőfély néphagyomány gálája, Táncházi program

8. Április.................................................... I. Gyál-Eisberg Országos Futógála
9. Május 28. ............................................. Gyál Város Gyermeknapja
10. Június 4-5. .......................................... Pünkösdi Utcazene Fesztivál, benne térségi ifjúsági néptáncfesztivál a
Gyáli Arany Néptáncegyüttes és meghívott néptánccsoportok fesztiválja,
táncházi program. Etnozenei nagyszínpadi meglepetés programok

Idén ünnepre készül a város!

11. Június 4. .............................................. Nemzeti Összetartozás Napja, Kárpát-haza Napja Gyálon

Néhány évvel a rendszerváltás után, amikor még csak kezdtük ízlelni a demokrácia, az önkormányzatiság lehetőségeit, melyek önmagukban is kihívást jelentettek, egyik napról a másikra papírunk
lett arról, hogy város lettünk, ami nem kis feladatot és nem kis felelősséget rótt valamennyi gyáli polgárra.

13. Június 18. ............................................. 20 éves a Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Gála

12. Június-szeptember ......................... Gyáli Udvarházi Nyári Fesztiválprogramok, 20 éves a Közház
14. Június ................................................... II. Gyáli-wood Mozifesztivál
15. Június 18. augusztus 13. ................ „AZT A RAGYOGÓJÁT!”, Városköszöntő Gálaműsor
16. Augusztus 20. ................................... Államalapítás, Szent István Király és az új Kenyér ünnepe

Az elmúlt húszonöt évben sokat tettünk településünk fejlődéséért.
Építettünk szennyvízhálózatot, utat, uszodát, bölcsődét, óvodát, iskolát, játszóteret, felújítottuk, korszerűsítettük az egészségügyi és
a sport létesítményeinket. Számtalan programot, rendezvényt szerveztünk. Testvérvárosunk lett,
Élet Programunk, és saját horgásztavunk is. Az évek alatt megtanultam, hogy egy várost nem a
kövek, s nem az azok mögött álló évek száma, hanem a benne élők személyisége tesz naggyá.

17. Augusztus 26-27. ............................. Születésnapi Utcabál, Összművészeti és Közösségi Fesztivál

Településünk az elmúlt évtizedek alatt sokat változott. Minden kor, minden nemzedék hozzátett
valamit ahhoz a képhez, amely ma mindannyiunk számára Gyált jelenti. Különös tisztelet és köszönet illet mindenkit, aki részt vállal vagy valaha részt vett a város formálásában.

22. November ........................................... Sportágválasztó és családi nap - Városi Sportfesztivál, mindent, ami sport

Gyál várossá avatásának 25. évfordulóját ünnepeljük az idei esztendőben. Emellett több intézményünk, szervezetünk is jubileumi évfordulóhoz érkezik. Egészéves rendezvénysorozattal kívánjuk
megünnepelni ezt a jeles alkalmat, koncertekkel, gyermekprogramokkal, vásárral várjuk a város
lakóit, és a városba érkező vendégeket.
Most a miénk a feladat, hogy hozzátegyünk településünk történelméhez egy hasonlóan sikeres
húszonöt évet, mint amilyen az előző volt. Ehhez kívánok elszántságot, hitet, következetességet,
jó egészséget Mindannyiunknak az idei ünnepi évre!

Pápai MIhály
polgármester

18. Szeptember ....................................... Kertbarátok ünnepe, 40. terménykiállítás, bor és pálinkaverseny
19. Szeptember 17. .................................. Gyáli Szüreti Mulatságok
20. Október 23. ........................................ 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja
21. Október ............................................... Gyáli Őszi Tökéletlenkedés
23. November 11. ..................................... Márton napi mulatságok, vigaszságok, lámpás felvonulás
24. November 18-19. .............................. Tánc, zene, fény látványünnep. Táncszínházi produkció
25. November 24 – december 18. .... Gyáli Advent: az együtt töltött értékes idő ünnepe
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Ingyenes idegen nyelvi képzés
indul a gyáli Eötvös iskolában
Március 15-ig lehet jelentkezni

Ingyenes idegen nyelvi képzés indul az ÉRDI SZC Eötvös József Technikumban. A nemzetgazdaság fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésre álljon a
megfelelően képzett, idegen nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező “humán erőforrás”. A felsőoktatásban tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22
százaléka a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapja meg az
abszolutórium és a záróvizsga után diplomáját, jelentős részük pedig később sem szerzi meg az oklevelet.
A pályázat célja elsődlegesen a nyelvvizsga hiányában
diplomával még nem rendelkező, államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de hallgatói jogviszonyban már nem álló uniós polgárok államilag támogatott
nyelvi képzésbe vonása a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében. A támogatás
közvetett célja, hogy a diploma megszerzését követően a célcsoport végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedjen el.
Milyen választható idegen nyelvekből indul képzés?
Angol és német nyelvből, de igény esetén további élő
nyelvekkel is bővülhet a képzési kínálat.
Milyen szintű oktatás indul nyelvenként?
A1, A2, B1, B2 szintű képzések lesznek.
Milyen időpontokban tartják majd a képzéseket?
A tervek szerint 120 óra lesz a képzés időtartama, ami
heti 8 tanítási órát jelent, összesen kb. 4 hónapig. A képzés esti munkarendű, középiskolásoknak szervezett képzés esetén az intézmény saját időbeosztása szerint is lehet a 120 órát tervezni.
Mik a jelentkezés feltételei?
A képzésre munkaképes 16 és 65 év közöttiek jelentkezését várják, legfeljebb középfokú iskolai végzettséggel,
lakcím kártyával igazolható budapesti vagy pest megyei
állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel.
Fontos, hogy a jelentkező jelentkezéskor nem vehet
részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésen.
Közoktatásban, felsőoktatásban és felnőttoktatásban
fennálló tanulói/hallgatói jogviszony (nappali, levelező,
esti) nem kizáró ok, és az sem kizáró ok, ha jelenleg nincs
tanulói/hallgatói jogviszonya vagy munkaviszonya.
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Belépési feltétel a jelentkezési feltételek teljesítésén túl:
• A2-B2 szintre jelentkezéskor a képző tagintézmény
által meghatározott időpontban és helyen online tudásszint-felmérés megírása, rövid felvételi beszélgetés a jelentkező nyelvtudásának felméréséhez.
• Jogszabályok szerinti felnőttképzési szerződés megkötése a képzésre, amelyben a jelentkező vállalja,
amennyiben a képzést elfogadható indok nélkül idő
előtt befejezi, illetve saját hibájából a tanúsítvány kiadásához szükséges feltételeket nem teljesíti, a képzési költségeket időarányosan visszafizeti. A képzési
szerződést olyan jelentkező esetében, aki elmúlt 16
éves, de még nem töltötte be a 18. életévét, a szülőnek vagy gondviselőnek is alá kell írnia.
• A képzés alatt a megengedett hiányzás a teljes óraszám 20 %-a, 24 óra.
Mi lesz a képzés kimenete?
A képzés tanúsítvány kiadásával végződik, a tanúsítvány
kiadásának feltétele a megszerzett tudás alapján online teszt kitöltése megfelelőre, illetve szóbeli vizsgán a
megfelelő szint elérése.
Mely településeken indítják a képzéseket?
Azok a települések, ahol az Érdi Szakképzés Centrum tagintézményei működnek, vagyis Dabason, Érden, Gyálon,
Kiskunlacházán, Százhalombattán és Szigetszentmiklóson.
Hány fős csoportokban történik majd az oktatás?
Adott képzés, akkor indítható, ha a választott nyelvből
és a felmért szintből (pl. angol A2) egy képzési helyszínen az indítandó csoport létszáma eléri a 14 főt.
Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?
Kizárólag az online jelentkezési lap kitöltésével, a jelentkezési lap kitöltése után a “KÜLDÉS” gombra kattintva
véglegesítheti jelentkezését, a sikeresen elküldött jelentkezési lapjáról a rendszer az Ön által megadott e-mail
címre visszajelzést küld. Ezt követően a megadott elérhetőségek valamelyikén (e-mail cím vagy telefon) rövid
időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják
a továbbiakról.
Kérjük, hogy az online jelentkezési lapot akkor töltsék ki
és küldjék el, ha a pályázathoz tartozó adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, annak tartalmát megismerték és
elfogadták.
További információ a képzésről:
www.eotvos-gyal.edu.hu

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Fleischer Dóra

„A sors is
azt akarta,
hogy elkezdjem”

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 gondoskodni.
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Fotó: Perger László

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.

Fleischer Dóra 16 éves karatéka sikereiről már korábbi számainkban is beszámoltunk. Az ígéretes hazai versenyző sikereit
a képviselő-testület is elismerte 2020-ban, megkapta a Kiváló Gyáli Sportolói Díjat.

A Polish Openen 2. helyezést ért el,
erős küzdelmet vívott a 35 fős mezőnyben. Végül a döntőben 1:0-ra kikapott ellenfelétől. A Hungarian Openen szintén ezüstérmet hozott el.

Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében.

Fleischer Dóra (MTK) a Budapest
Openen, az egyik legrangosabb hazai versenyen aranyérmet szerzett,
majd a Polish Openen és a Hungarian
Openen 2. helyezést ért el.

A jövőre nézve nem kisebb tervei
vannak, mint eljutni a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő felnőtt vébére. Addigra betölti a tizennyolcat, és mindent megtesz, hogy a
résztvevője legyen. Ahogy mondja,
ha a karate újra szerepelhet az olimpián valamikor, ott akar lenni.

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 mi újság

A Wado szakágban négyszer is Európa legjobbjának bizonyult, a WKFben pedig diákolimpiai bajnoki címmel nyitott, volt magyar bajnok és a
budapesti Eb-n a hetedik helyig menetelt a kadétok között. Gyermekkorában tetszett meg neki a sportág.
„Nyolc éves voltam, amikor Gyálon
anya-lánya napot tartottunk, és a közösségi házban megnéztünk egy
karatebemutatót. Egyből mondtam
anyának, hogy nekem ez nagyon tetszik és ki szeretném próbálni, de akkor
csak annyit válaszolt: majd meglátjuk. Két héttel később egy szórólapot
dobtak be hozzánk, amelyen az állt,

www.gyal.hu

hogy karateedzések indulnak Gyálon.
A sors is azt akarta, hogy elkezdjem.
Kipróbáltam, egyből beleszerettem.
Nem tudom pontosan megmondani,
hogy mi fogott meg benne. Először
a közeg, aztán a versenyek légköre is
rabul ejtett.” - meséli Dóra.
A gyáli IC Tatamiból a KONO Karate
Klubba került, majd az MTK-hoz igazolt, amelynek kötelékében mindmáig sportol. Már az MTK szárnyai alatt
sikerült aranyérmet szerezni idén
nyáron, amelyre így emlékezik vissza:
„A Budapest Openen felszabadult
voltam. Örültem, hogy hosszú idő
után jöhettek nézők, a lelátón szoríthatott értem a családom, sőt még a
legjobb barátnőm is. Mentem körről
körre, élveztem, és az elődöntőben
még a világranglistavezetőt is legyőztem. Emlékezetes nap marad.”

Dóra egyébként amilyen harcias a
tatamin, olyannyira szelíd a hétköznapi életben. Magát visszahúzódónak vallja, de ha úgy érzi, ki kell állnia az igazáért, akkor azt megteszi.
A 18. kerületi Karinthy Frigyes Gimnáziumban tanul, a tanulmányi átlaga 4,5 feletti. Média szakon tanul,
sportkommentátorként, vagy sportriporterként tudja elképzelni a jövőjét. Szabadidejében a kutyájával és a
családjával szeret időt tölteni.
Forrás: nemzetisport.hu
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A Gyáli BKSE kézilabda szakosztályánál a 2021/22-es
idény egyik nagy célja, hogy az ott sportoló gyermekek
szemléletét megváltoztassák. A vezetőség célja, hogy
aki a Gyáli BKSE kötelékébe tartozik, tudja, hogy egy
nagy családba került, a gyerekek tanuljanak meg csapatban gondolkodni.
A szakosztály 2015 őszén indult. A vezetőség akkori
egyik célja egy olyan utánpótlás bázis kialakítása volt,
ahol egymásra épülve lépésről-lépésre tudnak dolgozni
a gyerekekkel, amely célt 2021-re el is érték.

Mozgalmas évet zártak
a BKSE szakosztályai
A 2021-es év számos korlátozásának ellenére eredményes évet zárt a
Gyáli BKSE labdarúgó, kézilabda és mazsorett szakosztálya.
képességeikhez és a korosztályukhoz mérten edzőbővítésre is szükség volt. Immáron 10 edző dolgozik a gyerekekkel nap mint nap. A csapatok versenyeinek száma is
duplájára emelkedett, így a gyerekek több lehetőséget
kapnak, hogy megmérettethessék magukat.
2021. júniustól a BP. Honvéd FC. Magyar Futball Akadémia partner klubja lett a szakosztály. Az együttműködés
egyik nagy sikere annak a három játékosnak a helytállása, akik meghívást kaptak az akadémiára.

Júliusban a Gyáli sportcsarnokban több táborban is részt
tudtak venni a gyermekek, ami sokat segített a fejlődésükben. A tavalyi évben 8 edző 160 gyermekkel foglalkozott.
A női felnőtt csapat feljutott a megye 1. osztályába, a férfi felnőtt csapat a megye másodosztályában kézilabdázik. 2021-ben már 15 gyáli kézis csapat indult a gyermekbajnokságban, 2-2 fiú és lány ifjúsági és serdülő csapat
pedig a korosztályos bajnokságokban. Nagy sikernek
könyvelhető el, hogy a fiú serdülő csapat 1. helyen, a lányok pedig a harmadik helyen állnak a bajnokság feléhez
érve, ebben a két csapatban többnyire azok a gyerekek
versenyeznek, akik a kezdetektől a BKSE-nél edzenek.
A szakosztály évek óta tart óvodásoknak is foglalkozást,
2022. januártól ezt már a Gyáli Sportcsarnok kistermében tartják, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Augusztusban egy hetes balatonszemesi edzőtáborban
is részt vehettek a gyerekek térítésmentesen.
Kertész Mátyás a labdarúgó szakosztály vezetője 2021.
év elején vette át a szakosztály irányítását Boda Imrétől,
a Gyáli BKSE nyugalmazott elnökétől. Az elmúlt esztendőben az utánpótlásban történő létszámemelés volt a
vezetőség célja, aminek köszönhetően 150 főre, kétszeresére nőtt az egyesületi labdarúgók száma. Annak érdekében, hogy a gyerekek megfelelő képzést kapjanak a

22

A legnagyobb hazai versenyen, a XX. Magyar Mazsorett
Bajnokságon Vada Virág-Varga Ágnes: Senior bot duótrió kategóriában 1. helyezést értek el. Krizsán Mercédesz:
Senior bot szóló kategóriában 5. helyen végzett. Senior bot
csapat kategóriában pedig bronzérmesek lettek a lányok.
A Mazsorett-sport világbajnokságon Vada Virág-Varga
Ágnes: Senior bot duó-trió kategóriában arany minősítést
értek el. A senior bot csapat 4. helyen végzett. Krizsán Mercédesz: Senior bot szóló kategóriában 5. helyen végzett.
2021 szeptemberében újult erővel indultak el az edzések.
Az edzői stáb 2 fővel is bővült, így jelenleg 4 tréner irányítja a munkát. Átalakították a csoportokat, így egy versenyzői, illetve egy szabadidős csapata van a szakosztálynak.
Előbbiben kötelező versenyezniük a gyerekeknek, utóbbiban pedig a kezdők kapnak helyet, akik természetesen, ha
szeretnének és szépen fejlődnek, átmehetnek majd a versenyző csapatba, de rájuk főleg a fellépések, és a kisebb
megmérettetéseken számít a vezetés.

A szakosztályvezető idei céljaik között említette a sportolók létszámának növelését, valamint a gyáli intézményekben a sportolási lehetőségek bővítését a szakosztály népszerűsítésével. Várhatóan az edzői stáb is
növekedni fog, aminek köszönhetően minden korosztálynál legalább két edző fog dolgozni azon, hogy a gyerekek minél több impulzust kapjanak edzés és mérkőzés
formájában.

gyáli mi újság

A mazsorett szakosztály 2021-es évét sajnos a Covid
határozta meg. Három szövetség tagjai: ezek a Magyar
Majorette Szövetség, a Magyar Twirling Szövetség és a
Pest megyei Mazsorett Szövetség. Utóbbinál teljesen elmaradtak a szokásos megmérettetések, az első két szövetség pedig online formában rendezte meg versenyeit.
Az aktuális járványügyi intézkedések miatt nem volt egyszerű a felkészülésük sem a csapatoknak. Több helyszínen, online is zajlottak az edzések a gyerekeknek, hogy
folyamatosan fentartsák a motivációt, edzettségi szintet.
A nehézségek és a sokszor bizonytalan edzéshelyszín ellenére nagyon szép eredményeket értek el a 2021-es évben.

További hírek: www.gyalibkse.hu

www.gyal.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint decemberben
5 haláleset és 27 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
12.04.:
- Tóth József és Somorjai Fanni Karolina (Tóthné Somorjai Fanni Karolina)
- Murányi Mihály és Kecskés Eszter (Murányiné Kecskés Eszter)
- Sándor Róbert Ferenc és Farkas Regina
- Szilágyi Ádám József és Horváth Judit (Szilágyi Judit)

A Bundás Barát Állatvédő Egyesület
2021-es évi összefoglalója
2021-ben különösen fontos évet zártunk az állatvédelem és a Bundás Barát Állatvédő Egyesület életében.
Az elmúlt évben közel 10 millió Forintból gazdálkodhatott
egyesületünk, amit ezúton is köszönünk támogatóinknak.
Összesen 280 gyáli állattal kerültünk kapcsolatba, 97
állatot adtunk örökbe. Segítséget nyújtottunk 32 gyáli család állatainak gyógyításában, élelmezésében, oltásában/chip beültetésben. Kiemelkedően sok, 38 kutya került úgy gondozásunkba, hogy Gyál utcáin szedtük
össze vagy épp hatósági eljárás útján kellett gazdáitól
megválnia. A gyáli ebrendészeti telepről 6 kutya került
ki segítségünkkel.
Gyál Városa 1 550 000 forinttal támogatta ivartalanítási programunkat, orvosi költségeinket és eszközeink
fejlesztését. Ezáltal 113 állat került ivartalanításra és lehetőségünk nyílt olyan eszközök beszerzésére, mint például
a 90%-os biztonságot nyújtó macskabefogó kesztyű, vad
macskák számára kialakított szállító ketrec, praktikus újszerű szállító boxok, biztonságos nyakörvek, pórázak.
Kiemelkedően fontos előrelépés életünkben, hogy megalakult cicás csapatunk, akik több éves tapasztalattal hátuk mögött erősítik a csapatot.
A 2021-es év az országos állatvédelemben is fontos szerepet játszott, hisz új állami szerv kezdte meg munkáját Magyarországon, a Nemzeti Állatvédelmi Tanács. Kiemelkedő célja, hogy a magyar állatvédelem Európa
élmezőnyébe tartozzon. Állatvédők tapasztalatait felülvizsgálva, állatvédőkkel való konzultációk sorozatának
eredménye, hogy több állatvédelmi törvényben is változások léptek és lépnek a jövőbe életbe.
•
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Súlyosabban büntetik a jövőben az állatok mérgezését. Már a mérgezés előkészület is bűntetendővé vált.
Szigorúbban lépnek fel a szaporítók ellen, és az állatviadalokon való részvétel is bűncselekménynek számít.

•

12.11.:
- Eszli Balázs és Virág Regina
- Umführer Richárd és Ozsváth Klára
- Holecz Péter és Györe Klaudia (Holecz-Györe Klaudia)

Az állatok tartásában lévő fontos változás, hogy
2022.01.01-től TILOS állatot láncon tartani. A törvényben leírt feltételekkel, csak igazolt egészségügyi vagy veszélyes eb esetében lehetséges a láncon tartás, de ezt igazolni kell a gazdának. Lovak
megkötése alkalmanként nem haladhatja meg a
60 percet. Viszont kérjük, senki ne eressze el azonnal kutyáját a láncról, hanem ha a kutya azért van
megkötve, mert szökik, vagy nem megfelelő tartási körülményei vannak kérjenek tőlünk segítséget!

•

Fontos szigorítások léptek életbe az ebrendészeti
telepek működésében. A jövőben az ebrendészeti
telepről örökbefogadott állatok például csak ivartalanítva vagy ivartalanítási kötelezettséggel /
örökbeadási szerződéssel kerülhetnek kiadásra.

•

Esélyt kapnak azok az állatok, akik eddig az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő megállapítása nélkül kerültek altatásra, vagy azért kellett elaltatni, mert lejárt a törvényben előírt ebtelepi
kötelező tartásuk. Az ebtelepek sokkal szorosabban fognak a jövőben az állatvédelmi szervezetekkel
együtt dolgozni és igazi lépéseket tehetünk a fejlődésért, az állatok jólétéért.

Egyesületünk a jövőben is törekedni fog Gyál állatainak
életszínvonalának növelésére és megkérünk minden lakost, hogy forduljanak bizalommal hozzánk segítségért.
Ha nem is azonnal, de minden esetben segítségére vagyunk minden segítségkérőnek.

12.17.:
- Domján Sándor és Sipos Hajnalka (Domján-Sipos Hajnalka)
- Tóth Gergő és Horváth Erika
- Szabó Mihály és Nagy Brigitta (Szabó-Nagy Brigitta)
- Fejős Róbert és Kerecsen Fanni
- Bötykös Bertalan és Gyurkó Nikolett Mária
12.18.:
- Kovács Zoltán és Pelsőczi Erika
- Babos Áron István és Csontos Gabriella (Babosné Csontos Gabriella)
- Károlyi Zoltán Rudolf és Paraszti Krisztina (Károlyiné Paraszti Krisztina)
- Szántó Dávid János és Hubert Zsófia (Szántó-Hubert Zsófia)
- Dura András és Egedi Krisztina (Dura Krisztina)
A Gyáli Házasulandók Program keretén belül december hónapban
14 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
26 000 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

A tavalyi évet összefoglalva
2021-ben városunkban:
• 301 esküvő, és
• 2 névadó ünnepség volt,
• 5 pár ünnepelte a házassági évfordulóját az Idősek Világnapja
alkalmából,
• 12-en tettek állampolgársági
esküt,

Boldog Új Évet Kívánunk!
Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület, Gyál

gyáli mi újság

www.gyal.hu

•
•

2 gyermek született (a településen születtek, nem a lakcímmel
rendelkező újszülöttek száma),
85 haláleset volt (ez a szám a
Gyálon történt halálesetek számát
mutatja, nem a gyáli lakcímmel
rendelkező elhunytak számát).
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Motoros és személygépkocsi ütközött a Kisfaludy utca és az
Erdősor utca kereszteződésében. Kivonuló járőreink visszajelzése alapján két személy - egyikük egy gyermek - megsérült, őket a kiérkező mentők kórházba szállították. Polgárőreink a helyszín biztosításában, a terület lezárásában
nyújtottak segítséget a mentés és a helyszínelés ideje alatt.

Vízkereszt,
vagy amit akartok

Figyeljük meg a keresztények magatartását. A meglévő, és az emberekre nagy hatást gyakorló pogány ünnepeket közösségeikben saját ünnepekkel helyettesítik,
ugyanakkor a világnézetükbe nem illeszkedő teológiai

Gyáli Református Templom
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vagy erkölcsi tartalmaktól távol tartják magukat. Valójában tehát nem a pogány, illetve eretnek ünnepekből
alakítják ki saját ünnepeiket, hanem épp ellenkezőleg:
azokat kiszorítandó, illetve helyettesítendő ünnepelnek.
Pont úgy, ahogy a szocializmus alatt a Mikulásból ideológiai alapon Télapót, Karácsony ünnepéből pedig Fenyőünnepet akartak csinálni. Meglepődünk, amikor ma
ugyanezt folytatják a világcégek öles reklámplakátjaikon
és az Unió politikusai is a politikai korrektség nevében?
A keresztényeknek mindennél fontosabb volt az a tény,
hogy saját elképzelésük volt az életről, annak értelméről,
saját értékrendjük volt, ami világosan megkülönböztette
őket kortársaiktól. Életük középpontjában Jézus Krisztus
személye és az ő örömhírétől való érintettségük állt, ami
számukra nem elméleti fejtegetés vagy vallástörténeti
adat, hanem életük legmeghatározóbb alapélménye volt.
Mi, mai keresztények ugyanígy vagyunk ezzel. Ez a meggyőződésünk fejeződik ki és erősödik meg újból és újból
közösségi imádságaink és ünnepeink megtartása által.
Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

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

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Március 2-án, Hamvazószerdán kezdődik a nagyböjti idő

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

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

gyáli mi újság

Járőrünk a helyszínen megállapította, hogy beton falazóelemek szóródtak szét az úton, mennyiségük miatt
balesetveszélyt jelentenek, ezért haladéktalanul megkezdte az eltávolításukat. Az út megtisztításában egy
teherautó vezetője nyújtott segítséget, aki látva tagtársunk tevékenységét megállt segíteni.

12.10.

12.05.

Vízkeresztnek ugyanakkor vannak pogány párhuzamai
is. Alexandriában ezidőtájt Eon, az Idő és Örökkévalóság
Istenének tisztelői ilyenkor ünnepelték istenük születését, amelyhez a Nílus vizénél végzett ünnepélyes vízmerítő szertartások kötődtek.

Sport

FEGY-napló
12.02.

Ha közelebbről megnézzük Vízkereszt, azaz Epifánia ünnepének vallástörténeti hátterét, annak első nyomait a
Kr.u. III. századi Egyiptomban találhatjuk meg. Alexandriai Kelemen megemlíti, hogy egy gnosztikus szekta január 6-án Jézus megkeresztelését ünnepli, ami az ő felfogásukban Jézus istenfiúi születését jelentette. A többi
kereszténytől eltérően ugyanis azt vallották, hogy az
Atyaisten a keresztségben adoptálta volna az ember Jézust, aki ezáltal vált volna Isten Fiává. Valószínűsíthető,
hogy a nagy egyházi közösségben egyfajta reakció gyanánt erősödött meg a január 6-i saját ünnepük fontossága: az apostoli közösség egy eretnek tartalmú ünneppel
szembehelyezte a saját hitvallását megtestesítő ünnepet.

Programok

Felsőpakonyra vonultak tűzoltóink a hajnali órákban,
ahol egy családi házban tűz keletkezett. Kiérkezésünkkor
a tetőszerkezet már lángokban állt, tűzoltóink az időközben a helyszínre érkező fővárosi hivatásos egységekkel
közösen a lángokat megfékezték. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált.
Balesethez vonultak polgárőreink a Jókai Mór utcába,
ahol két személygépkocsi ütközött. A balesetben senki
nem sérült meg, de az egyik résztvevővel szemben felmerült az ittasság gyanúja, ráadásul a helyszínről el akart
hajtani, ezt tagtársaink megakadályozták. A rendőrség
kiérkezése után derült ki, hogy a baleset okozója járművezetéstől eltiltás alatt, ittas állapotban okozott balesetet ezért előállításra került.

12.09.
Lakossági jelzést kaptunk, hogy a Vecsési út folytatásában található körforgalomnál jelentős mennyiségű
betonelem szóródott az útra egy ismeretlen járműből.

Lakossági segítségkérésre vonult járőrünk a gyáli vasútállomásra, ahol a bejelentő szerint egy férfi feküdt az árokban. Járőrünk a személyt felismerte és értesítette hozzátartozóit, akik a helyszínre érkeztek és otthonába vitték.
Fontos, hogy közterületen fekvő, magatehetetlen személyt sose hagyjunk sorsára, minden esetben hívjunk segítséget, mert a hideg időben a kihűlés rövid idő alatt tragédiát okozhat.
Összeállította:
Kelecsényi Gábor
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

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

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

Új családi bölcsőde Gyálon
A Huncut Lurkó Nonprofit Kft. Magyarország Kormányának VEKOP
6.1.1-21. kódszámú felhívására beadott Huncut Lurkó Családi Bölcsőde- Bölcsődei ellátás fejlesztése új
családi bölcsődei férőhelyek kialakításával Gyálon című támogatási kérelme 195 545 263 forint összegű támogatásban részesült.
A projekt keretén belül Gyálon egy
meglévő épület bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével alakítottak ki egy 3 csoportos családi
bölcsődét 21 férőhellyel. Az épület
felújítása az energiatudatosság jegyében történik. Az ingatlan kön�nyű megközelíthetősége és a nagy
kert ideális terepet biztosít a jelen
fejlesztés megvalósításához.

www.gyal.hu

A bölcsőde új épülete, a korszerű berendezések és játékok, tornaszoba és
sószoba, valamint a mintegy 300 m2
játszóudvar alapterülete lehetővé teszi a gyermekek egészséges és biztonságos körülmények közötti tevékenységét, együttjátszását.
A településen és a kistérségben tapasztalható bölcsődei férőhely kapacitáshiányát és a hozzáférhetőség területi
különbségeit a jelen projekt megvalósításával nagy mértékben csökkenteni fogják. Céljuk, hogy a szolgáltatást
igénybe vevő szülők számára lehetővé tegyék, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak,
vagy olyan képzésen vegyenek részt,
ami elősegíti a munkaerő-piacra történő visszatérésük esélyeit.

A bölcsőde 5 fő állandó gondozóval
fog működni. A bölcsőde fenntartója
a Huncut Lurkó Nonprofit Kft., ügyvezetője Szilágyiné Ambros Ildikó,
óvodapedagógus,
mozgásfejlesztő elmondta: „A bölcsődében célom
megteremteni az optimális személyi
és tárgyi feltételeket, melyek együttesen képesek biztosítani az ellátott
gyermekek, szüleik és a bölcsődében dolgozók megelégedettségét.
A bölcsődei gondozásunk-nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú,
harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai
és érzelmi biztonság megteremtése
szeretettel, elfogadással.”
A projekt megvalósítás tervezett ideje: 2021. december - 2022. augusztus.
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PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha gyermeke „tanulási problémára”, vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt.

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó
tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes
jogsegélyszolgálatunkat!

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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SÓDER
DEPÓ
GYÁL
Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!
-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,
0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)
-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

www.gyal.hu
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek kön�nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonáljon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember.
06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

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

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

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