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gyáli mi újság

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

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

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

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

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

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

gyáli
mi
újság

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

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

Főszerkesztő: Veres Sándor
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. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

ÉletProgramKörnyezetünkKözérdekű Környezetünk FejlesztésKözéletÁllatvédelem Kultúra SzépKorVallás Kultúra AnyakönyvGyerekszoba Hirdetés

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685

Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099 

Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830

Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598

Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:

Máj. 17 - Máj. 23-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Máj. 24 - Máj. 30-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Máj. 31 - Júni. 6-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Júni. 7 - Júni. 13-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Júni. 14 - Júni. 20-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 

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

Testületi Közbiztonság
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A Gyáli Mi Újság 2021. márciusi számának 22. oldalán található 
„Hogyan segítheted Gyál rászoruló állatait?” című cikkben téve-
sen szerepelt a következő tájékoztatás: 

„Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: 
Gyáli Járási Hivatal”.

A járási hivatalok 2020. március 1-től nem rendelkeznek sza-
bálysértési jogkörrel, így a veszélyeztetés kutyával szabály-
sértési tényállás elbírálásával sem. E szabálysértés elbírálására 
a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létreho-
zott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kije-
lölt szervei járnak el. 

/A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 38. § (1) 
bekezdése, 193. §/

Helyreigazítás

8 év kitartó munkájának eredményeként megszületett az 
a kormányhatározat, amely a gyáli crosspálya területének 
15 hektáros részéből, 10 hektárnyi terület állami tulajdon-
ból, Gyál Város Önkormányzatának tulajdonába kerül.

Korábban ehhez hasonló kitartó munka eredményeként 
kerülhetett a Peremvárosi Horgásztó is a városunk tulaj-
donába, ahol azóta kedvelt pihenőhelyet alakított ki az 
önkormányzat, amely így népszerű kirándulóhely lett a 
családok, civil szervezetek körében.

A területen, ahol jelenleg a crosspálya található, a vá-
rosvezetés tervei szerint a jövőben ifjúsági és szabadidő 
parkot szeretnének létrehozni.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Budapesti 
Agglomerációs Vasúti Stratégiában lefektetett alapelvek 
mentén, az egységes és magas színvonalú városi-előváro-
si kötöttpályás közlekedés megteremtése érdekében el-
indult a lajosmizsei vasútvonal megújításának tervezése, 
amiről a lakosság is véleményt formálhatott az erre a cél-
ra létrehozott kérdőív kitöltésével.

Május 5-én szakemberek bevonásával egyeztetett a gyá-
li városvezetés a Budapest-Lajosmizse vasútvonal fejlesz-
téséről. A településünkre vonatkozó elképzeléseit hama-
rosan elküldi a hivatal a fejlesztést előkészítő Budapest 
Fejlesztési Központnak.

Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk

Szakemberekkel egyeztetett az 
önkormányzat a vasútfejlesztésről

A terület megszerzését jelentős eredménynek értékelte 
Pápai Mihály polgármester, aki május 5-én, közösségi olda-
lán tartott szokásos élő fogadóóráján Dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselővel közösen jelentette be a nagy hírt.

Mint ismert, a fejlesztés keretében a vonal villamosítása, 
új, akadálymentes megállók, P+R parkolók, különszintű 
csomópontok és a sűrűbb vonatközlekedést lehetővé 
tevő, szakaszos kétvágányúsítás is megtörténhet.
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Új, átszállásmentes kapcsolat  
Gyál és Kőbánya-Kispest között

Két év telt el azóta, hogy elindult az 578-as szá-
mú járat Gyál és Vecsés között, amelyet a Volán-
busz Zrt. indított. A járat az akkoriban induló M3 
metróvonal déli szakaszának felújításával egy idő-
ben született, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a 
Gyálról Budapestre utazást, a vecsési vasútállomás 
érintésével ugyanis átszállási kapcsolatot terem-
tett a vasútra.

A járat kihasználtsága átlagon aluli volt, mind a 
metrófelújítás másfél éve alatt, mind pedig az az-
óta eltelt fél évben, azonban az Eleven Gyál Egye-
sület szerint a járatot népszerűbbé lehetne tenni, 
ha megváltoztatva az útvonalát, érintené a vecsési 
Market Central bevásárlóközpontot.

Az érintett települések vezetői egyeztettek a Volán 
Zrt. szakembereivel, amelynek során a civileket is 
bevonták a tárgyalásokba, így született meg az új 
útvonal, amely 2021. április 11-étől átszállásmentes 
kapcsolatot teremt Gyál és Kőbánya-Kispest kö-
zött, érintve a vecsési bevásárlóközpontot is. 

A vecsési 576-os és 577-es autóbuszok változat-
lan útvonalon, az 578-as járatokkal összehangolt, 
új menetrend szerint közlekednek.

Gyál Város Önkormányzata eddig is  
kiemelten fontos feladatának tartotta a 
civil közösségek és a sportélet támoga-
tását, idén azonban a sport támogatásá-
ra fordított támogatási összeget a tava-
lyihoz képest duplájára emelte, így már 
10 000 000 forintnyi támogatást osztha-
tott ki a pályázók között, míg a civil szer-
vezetek részére szánt összeg a tavalyihoz 
képest nem változott, idén is 6 000 000 
forint. A pályázatok benyújtási határideje 
április 1-je volt.

A pályázaton elnyert összeg évről évre nagy segítséget 
jelent az érintett személyeknek, szervezeteknek abban, 
hogy céljaikat megvalósíthassák. 

A kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a képvi-
selő-testület április 29-re tervezett ülését nem lehetett 
megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott sza-
vazatai alapján Pápai Mihály polgármester hozta meg a 
döntést a pályázatok elbírálásáról:

TÁMOGATOTT CIVIL SZERVEZETEK

és a megállapított támogatási összeg

Gyáli Kertbarát Kör 500 000 Ft
Kovács István Pál Dalkör 550 000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 229 000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete Gyál 800 000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub  500 000 Ft
Gyáli Erdélyi Székely Kör 350 000 Ft
Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete 900 000 Ft
Bundás Barát Állatvédő Egyesület 300 000 Ft
Magyar Macskavédő Alapítvány  500 000 Ft
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 450 000 Ft
Peremvárosi Horgászok Egyesülete 350 000 Ft

TÁMOGATOTT SPORTSZERVEZETEK, 
SPORTOLÓK

és a megállapított támogatási összeg

APEX Optimista SE  350 000 Ft 
(sportág: tájfutás)
Fleischer Dóra 100 000 Ft  
(sportág: karate)    
Sanbon Kyokushin SE  600 000 Ft
(sportág: boksz, karate)  
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
- Labdarúgó szakosztály 1 700 000 Ft
- Mazsorett szakosztály 400 000 Ft
- Röplabda szakosztály 160 000 Ft
- Ritmikus gimnasztika szakosztály 450 000 Ft
- Kosárlabda szakosztály 620 000 Ft
- Kézilabda szakosztály 2 000 000 Ft
Juhász-Dóra Richárd 100 000 Ft
(sportág: úszás)   
Tóth Csaba Benjámin 200 000 Ft
(sportág: thai-box)   
Gyál és Térsége Birkózók SE  1 200 000 Ft
(sportág: birkózás)  
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE  600 000 Ft
(sportág: ping-pong) 
GYÖSZE  850 000 Ft
(Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület) 
Tóth Noa Beatrix  60 000 Ft
(sportág: karate)   
Tóth Lea Beatrix  60 000 Ft
(sportág: karate)    
Kulcsár Zalán   100 000 Ft
(sportág: úszás)     
Váczi Dániel  100 000 Ft
(sportág: kézilabda)    
Mester Milán  350 000 Ft
(sportág: birkózás)    

Megvannak az idei támogatási összegek



6 gyáli mi újság www.gyal.hu 7

Közérdekű Környezetünk Állatvédelem Kultúra Vallás GyerekszobaTestületi Közbiztonság ÉletProgramKörnyezetünkFejlesztésKözélet SzépKor Kultúra Anyakönyv Hirdetés

A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetősé-
get ad a településeknek arra, hogy maguk szabá-
lyozzák a közösségi együttélés alapvető szabályait, 
így Gyál város képviselő-testülete is megalkotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásáról szóló 18/2013.(XI.05.) számú ren-
deletét. A szabályozás alapvető célja, hogy a ren-
deleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a 
lakosság által elvárt, a kollektív együttélés sza-
bályainak elősegítése, a közterület rendje, ren-
deltetésszerű használata biztosítottá váljon.

Az együttélés sokszor nem egyszerű, hiszen mind-
nyájunknak máshol van a tűréshatára, de az alábbi 
viselkedési szabályok betartásával sokat tehetünk 

azért, hogy ne kergessük őrületbe szomszédainkat, 
és bosszúból ők se minket.

Néha nehéz eldönteni, hogy meddig is mehetünk 
el: vajon lazábbak vagyunk-e elvárások terén, mint 
a környezetünkben élők, vagy szigorúbbak? Meny-
nyivel? Erre a kérdésre a konkrét választ persze 
csak a közvetlen szomszédaink fogják tudni meg-
mondani, ám mivel egy lakóközösségben jellem-
zően két családnál többnek kell összehangolni az 
igényeit, jó, ha megismerünk és betartunk néhány 
általános szabályt a békés együttélés érdekében. 
Azonban azt se árt tudni, ha a probléma már jelen 
van, és sajnos nem használ a kommunikáció, akkor 
melyik hatósághoz fordulhatunk megoldásért.

Kerti munkák

Gyálon nincs helyi „csendrendelet”, nincs szabá-
lyozva a vasárnapi fűnyírás vagy épp a felújítás-
sal járó kerti munka elvégzése, hiszen mai rohanó 
világunkban sokan örülnek, ha a vasárnapjuk sza-
bad, s ekkor eleget tudnak tenni a ház körüli te-
endők adta kötelezettségeinek. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy nekikezdhetünk a pázsit nyí-
rásának hajnali 6-kor, vagy épp még este 8 után 
is kopácsolhatunk, fúrhatunk. Naptól, napszaktól 
függetlenül mindig tartózkodni kell az indokolat-
lan zajkeltéstől!  A jószomszédi viszony megőr-
zése érdekében – ha mindenképp kitolódik a ker-
ti munka vagy az éppen zajló építési munkálatok 
végzése az esti órákra – érdemes megegyezni a 
környezetünkben élőkkel és egy kis kompromisz-
szumot kötni.

Ha szól a zene…

Minden család életében adódik olyan esemény, 
melyet családi körben, otthonában, kertjében kí-
vánnak méltó módon megünnepelni. Javasolt és 
célszerű ilyen események megrendezése előtt a 
szomszédokat tájékoztatni, s megkérni, hogy le-
gyenek kedvesek kivételesen elnézni nekünk, 
hogy zenével, tánccal járó családi rendezvényt 
szeretnénk tartani. Természetesen ez nem jelen-
ti azt, hogy nem kell figyelemmel lennünk a hang-
erőre és az időtartamra, különben csendháborítás 
szabálysértést valósítunk meg. Az eseti csendhá-
borítás esetén változatlanul a rendőrség köteles 
intézkedni a szabálysértővel szemben. A rendőr-
ségnek tehát továbbra is ki kell jönnie, fel kell szó-
lítani a szomszédot a cselekmény befejezésére, s 
ha ez nem vezet eredményre, akkor helyszíni bír-
ságot kiszabnia.

Az utca nem kocsma!

A legtöbben tisztában vagyunk vele, hogy közte-
rületen tilos az alkoholfogyasztás. Kivételek persze 
vannak, mint például a vendéglátóhelyek teraszai, 
a közterületen engedélyezett alkalmi és ünnepi 
rendezvények, valamint az év első és utolsó napja.

Természetesen vannak, akik nem örülnek ennek a 
szabályozásnak, azonban be kell látni, hogy senki 
nem szeret sörös dobozokkal teli buszmegállóban 
várakozni, vagy épp az ingatlan előtti szikkasztó-
árokból kiszedegetni a röviditalos üvegcséket.

A Gyáli Polgármesteri Hivatal Közterület-felügye-
letének munkatársai járőrözéseik alkalmával foko-
zott figyelmet szentelnek a vendéglátóhelyek és 
kisboltok környezetének ellenőrzésére, és ha vala-
kit közterületen történő italozáson kapnak, az iga-
zoltatás után rendőrségi feljelentést tesznek.

Parkolási szabályok

Sokszor előfordul, hogy az utcában lakók parko-
lónak használják a közterületet, holott a szabályok 
világosak és egyértelműek. A KRESZ pontosan 
szabályozza, hogy nem parkolunk az ingatlanok 
bejárata előtt úgy, hogy ezzel akadályozzuk a ki- és 
behajtást, és nem akadályozhatjuk autónkkal az út-
kereszteződések beláthatóságát sem, ezen túlme-
nően pedig mindenképpen be kell tartani a táblák 
jelezte szabályokat.

Fontos tudnivaló még, hogy gépjárművünk parko-
lásának céljából sem temethetjük be a szikkasztó 
árkokat, nem végezhetünk építési-, bontási mun-
kálatokat közterületen a terület tulajdonosának, 
azaz az önkormányzatnak a hozzájárulása nélkül, 
s nem zárhatjuk le saját használat céljából a közte-
rületet (nem helyezhetünk ki kerítést, termésköve-
ket, vasrudakat).

A szikkasztó árkok betemetése vagy éppen hiánya 
egy másik probléma okozója is lehet, mivel egy- 
egy nagyobb esőzést követően – ami a nyári, őszi 
időszakban elég gyakori mostanában – nincs, ami 
elvezesse az esővizet, ezzel elárasztva mind a sa-
ját, mind a szomszédos ingatlanok telkeit.

Sajnálatos módon gyakori, hogy egy-egy sofőr fi-
gyelmetlenségből vagy akár önzőségből más in-
gatlana előtti rendezett közterületen parkol, ez-
zel elcsúfítva a gondozott zöldfelületet. Fontos, 
hogy a gépkocsi tulajdonosok saját ingatlanu-
kon belül vagy saját kapubehajtójukat használ-
va parkoljanak, vagy ha ez épp valamilyen oknál 
fogva nem megoldható, mindenképp egyeztesse-
nek a környezetükben élőkkel, megelőzve ezzel a 
háborúskodást.

Kertvárosi háziállatok

Budapestről kiköltözve sokan az abszolút nyugal-
mat szeretnék élvezni. Se gyerek, se kutya, se ka-
kas, se ló… 

Ez azonban valljuk be, nem megvalósítható. Ami-
kor zavarja valami/valaki az ember nyugalmát, 
gyakran előtérbe kerül a birtokvédelem. Több 
kúriai döntés született olyan ügyekben, ame-
lyekben a birtokvédelmet kérő fél kérelme ka-
kaskukorékolás vagy épp kutyaugatás ügyében 
elutasításra került, hiszen a kakas fajtájából adó-
dóan kukorékol, a kutya meg ugat. Természete-
sen vannak esetek, amikor a kutya ugatása, vagy 
a haszonállatok tartása a szomszédainkat zavar-
ja, ilyenkor lehetőség van az állattartási körül-
ményeinek kivizsgálására, mellyel kapcsolatban 
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához 
fordulhatnak.

A kertvárosi együttélés írott és 
íratlan szabályai, avagy hogyan 

éljünk együtt békességben?
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A kutyasétáltatást illetően fontos tudni, hogy 
közterületen kutyát csak pórázon lehet sétáltat-
ni, anélkül szigorúan tilos. Minden állattartó kö-
teles továbbá mindent megtenni azért, hogy 
az állat az ingatlanról közterületre, s más ma-
gánterületre se tudjon átjutni. Aki ezt megsze-
gi nem csak szabálysértést követ el, de fokozot-
tan veszélyezteti az utcán sétálókat. Mindenki 
azt mondja, hogy az ő kutyája nem harap, sen-
kire nem veszélyes. Legyen felelős állattartó!  
Ön ismeri egyedül a saját kutyáját.

Az ingatlan előtt is tartsunk rendet

Minden ingatlantulajdonos, vagy használó köte-
les az ingatlana előtti, az útburkolat széléig tar-
tó területet rendben tartani. Tavasszal és nyáron 
a gyomoktól és az allergén növényektől, télen 
a járda hó- és síkosságmentesítésről kell és illik 
gondoskodni.

Fakivágási, gallyazási munkálatok

Helyi önkormányzati rendelet alapján minden in-
gatlantulajdonos/ingatlanhasználó kötelessége 
a fák/bokrok megfelelő metszése. Ez azt jelenti, 
hogy bár gyönyörű, de elég zavaró, amikor a ke-
rítésen kilógó borostyán vagy épp az ingatlanról 
kilógó fák/bokrok ágai zavarják a gyalogosforgal-
mat, vagy amikor az ingatlan előtti zöldfelületen el-
helyezkedő növényzet nyúlik be a közútra vagy a 
járda vonalába.

Ugyanígy fontos figyelni arra is, hogy az ingatla-
non belül ültetett növényzet növekedési paraméte-
rei, a fafajtára jellemző lombkorona mérete évekkel 
később se okozzon problémát szomszédainknak. 
Gondoskodjunk az ültetés során az ingatlanhatá-
roktól szükséges távolság megtartásáról, s a nö-
vény folyamatos gondozásáról.

Ugyanakkor, ha a közterületen lévő fák ágai be-
lenyúlnak a villamos- vagy távközlési vezetékek-
be, lehetőség van arra, hogy ezt a lakosság jelez-
ze az igazgatas@gyal.hu e-mail címen, vagy akár 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft-t is értesítheti, akik elvégzik/elvégeztetik 
a szükséges munkálatokat.

Közterületen álló egészséges, de valamilyen ok-
nál fogva akadályozó, vagy akár veszélyessé vált, 
beteg, korhadt fa kivágásához is minden esetben 
szükséges a tulajdonos, azaz az önkormányzat 
engedélye. Engedély birtokában a fa kivágható, 
vagy kérésre az önkormányzat is elvégzi, azon-
ban fontos tudni, hogy minden kivágott fát pó-
tolni kell.

Az égetés nem játék! Mellesleg tilos is!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2018. januártól rendeletben tiltja az avar és ker-
ti hulladék égetését. A tűzgyújtással kapcsolatos 
szabályok megszegése akár 3 millió forintig ter-
jedő bírsággal is sújtható! Városunkban az FCC 
Magyarország Kft. az év elején közzétett és a ház-
tartásokhoz eljuttatott naptárban megjelölt időpon-
tokban szállítja el az ingatlanok elé kihelyezett zöld-
hulladékot, azonban fontos, hogy az ingatlanonként 
elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz 
nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik al-
kalmanként (zsákos és kötegelt együttesen értve).  
A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket 
az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkeze-
lő központjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig 
díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszer-
ben nyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen.  
Az efölötti mennyiséget a mindenkor érvényes ka-
puáron veszik át (ez 2021.01.01-től 14 Ft/kg +áfa).

Mint az élet legtöbb aspektusának, így a közössé-
gi együttélésnek is legfontosabb eleme a megelő-
zés. Előzzük meg a vitás eseteket, legyünk körül-
tekintőek, figyelmesek, empatikusak és néha-néha 
elnézőek szomszédainkkal szemben, mert közös-
ségben élni jó.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A járványügyi helyzetre tekintettel a gyáli lakossági szol-
gáltatás területén a személyes érintkezést igénylő tevé-
kenységeket az elmúlt 2 hónapra felfüggesztette az FCC 
Magyarország Kft., de most újraindulnak ezek, az aláb-
biak szerint.

Zöldhulladékos zsákok osztása

Az FCC ingatlanonként és naptári évenként 50 db szab-
ványos, lebomló zsákot biztosít az éves zöldhulladé-
kos szezonra, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, 
a rendszerben nyilvántartott ingatlantulajdonosok az 
alábbi zsákosztási időpontokban vehetnek át:

2021. május 15. (szombat) 8-tól 17 óráig
2021. május 21. (péntek) 12-től 18 óráig
2021. május 28. (péntek) 12-től 18 óráig

Helyszín: Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. – a Nevelési 
Tanácsadónak és a FEGY-nek otthont adó épület.

Fontos tudnivaló:
• belépés csak orrot és szájat eltakaró maszkban 

történhet,
• kérjük a higiéniai és távolságtartási szabályok betar-

tását, így már sorban álláskor is lehetőség szerint 1,5 
méter távolságot tartsanak egymástól, az épületbe 
lépve használják a kézfertőtlenítő szert,

• kérjük, hogy lehetőség szerint egy családból csak 
egy ember jöjjön a zsákért, illetve bárkinek elvihető 
a zsák meghatalmazás, személyi igazolvány és lak-
címkártya felmutatásával,

• az emberek hatékony koordinálását elősegítendő a 
fegyelmezett magatartás is fontos, hogy ne a konflik-
tusok elsimítására menjen el az idő. Így tudjuk elérni, 
hogy minél előbb végezzenek a zsákok átvételével.

Akinek a fenti három zsákosztásos nap semmiképpen 
nem felel meg, az 2021. május 17-től a személyes ügyfél-
szolgálaton is (részletek alább) átveheti majd a zsákokat.

Igazgatói döntés alapján a zsákok eljuttatásának idején 
még bármely zsákban kitehetik a zöldhulladékot, 2021. 
június 30-ig el fogják szállítani ezekből is a zöldhulladé-
kot a 10 zsáknyi mennyiségi korlát erejéig. 2021. július 
1-től azonban újra csak a szabványos, emblémás zsákok 
használhatók majd.

Személyes ügyfélszolgálat

2021. május 17-től újra indul az FCC személyes ügyfél-
szolgálata is, így ettől a naptól a régi rend szerint várják 
az ügyfeleket:

Hétfőnként 8-20 óráig,    
helyszín: FCC Magyarország Kft. székhelye 

(Gyál, Kőrösi út 53.)

Keddenként 9-11 óráig,    
helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

(Gyál, Kőrösi út 118-120.)

Fontos információ:
• igazodva a központi szabályozáshoz a közösségi 

házba csak védettségi igazolvány felmutatásával le-
het belépni,

• az ügyfélszolgálatokra belépés mindkét helyszínen 
csak orrot és szájat eltakaró maszkban történhet,

• kérjük a higiéniai és távolságtartási szabályok betar-
tását, így már sorban álláskor is lehetőség szerint 1,5 
méter távolságot tartsanak egymástól, az épületbe 
lépve használják a kézfertőtlenítő szert,

• kérjük, hogy lehetőség szerint egy családból csak 
egy ember jöjjön,

• a zöldhulladékos zsák meghatalmazás, személyi iga-
zolvány és lakcímkártya felmutatásával más számá-
ra is átvehető,

• keddenként a közösségi házban tartott ügyfélszol-
gálaton a zöldhulladékos zsák darabszáma korláto-
zott a raktározási lehetőségek miatt.

Lomtalanítás

A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás 2021. május 
15-én, szombaton indul útjára újra. Vagyis inkább foly-
tatódik ott, ahol elakadt márciusban, hiszen elsőként a 
korábban már lomtalanításra jelentkezett lakosokkal ve-
szik fel a kapcsolatot, leegyeztetik az elszállítás pontos 
idejét, utána tudják sorra venni a frissen beérkező igé-
nyeket. Sorrendben fognak haladni, az első körzettel 
kezdenek, és így haladnak majd tovább.
 
A fentiek megvalósításáért keményen dolgozik az FCC 
minden munkatársa, hogy utolérhessék magukat az el-
halasztott feladatokkal, és ebben számítanak az Önök 
együttműködésére és türelmére is, és bíznak benne, 
hogy minél előbb mindenki sorra kerül akár zsákról, akár 
lomtalanítási igényről, akár egyéb ügyintézésről van szó.

Az FCC ügyfélszolgálata az elektronikus elérhetősége-
ken továbbra is várja megkereséseiket, és ügyintézőik 
segítenek olyan gyorsan és ügyesen, ahogy csak lehe-
tőségük van rá:

Telefon: +36-29/540-265 
Fax: +36-29/540-251 
E-mail: vevoszolgalat@fcc-group.hu

Májusban újraindul a zöldhulladékos zsákok osztása,  
a lomtalanítás és az FCC személyes ügyfélszolgálata is
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A hulladékszállítást végző FCC Magyarország Kft. kollé-
gáinak visszajelzései alapján sokan úgy gondolják, hogy 
az elhullott háziállatuk teteme a kommunális hulladékba 
való. Ez nem így van! Ne dobják az elhullott állatokat a 
kukába, ezzel ugyanis fokozott fertőzésveszélynek te-
szik ki a hulladékszállítókat!

Hogy a megoldások megtalálásában segítségükre lehes-
sünk, picit körüljártuk a témát! Ha házi kedvencünk (ku-
tya, macska, hörcsög stb.) vagy kis testű egyéb háziál-
latunk (pl. baromfi) sajnálatos módon elpusztul, a tetem 
ártalmatlanításáról magunknak, a gazdiknak kell gon-
doskodnunk (jogilag mint állati melléktermék tulajdo-
nosnak ez az állat tulajdonosának kötelezettsége).

A vonatkozó VM rendelet* 9.§-a lehetővé teszi elhullott 
kedvtelésből tartott állatok esetén a következő ártal-
matlanítási lehetőségeket:

• az állattartó saját ingatlanán eltemethet egy-egy el-
hullott kisállatot, ha (VM rendelet 10. §-a szerint) a ta-
lajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél 
nem emelkedik magasabbra, és az elföldelés helye és 
a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 
méter távolság van;

• a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjé-
ben történő elföldelés;

• engedélyezett kis kapacitású (mobil) égetőben tör-
ténő elégetés (a hamvak az állattartó ingatlanán ezt 
követően is elföldelhetők).

Emellett Gyálon működik Települési állati melléktermék 
gyűjtőhely is, amely a Kisfaludy utca végén, a gyepmeste-
ri telep mellett található (Gyál, Kisfaludy utca hrsz: 0177/2).

A telep üzemeltetője a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. A telepre kizárólag Gyál város közigazgatási terü-
letén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkező lakosok által beszállított kis testű 
haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok tetemei 
helyezhetők el díjmentesen. Az átvétel hétköznapon-
ként 8-15 óra között történik. 

Az átvevő távollétében állati tetemet, mellékterméket 
otthagyni tilos!

Fontos, hogy a telepre kizárólag frissen vagy nemrégi-
ben elhullott állati tetemek adhatók le!

A telepen saját fogyasztás céljából levágott állatokból és 
kistermelői- termelés, előállításából származó állati ere-
detű melléktermék elhelyezése jelenleg nem lehetséges.

A telepről az állati melléktermék jogszabályok szerin-
ti biztonságos elszállítását és ártalmatlanítását az ATEV 
Zrt. végzi.

A fentieknél nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb 
egyedi testtömegű állatok testét közvetlenül (az 
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
előírásai szerint) ezek ártalmatlanítására szakosodott, a 
tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező szak-
céggel kell elszállíttatni.

* nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű mellék-
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet.

A cikket köszönjük az FCC Magyarország Kft-nek.

Szomorú téma, de muszáj vele foglalkozni!
Hová kerülhetnek az elhullott háziállatok?

Szerencsére tapasztalataink szerint sokan gyűjtik ott-
honaikban a kupakokat és szorgalmasan el is hozzák 
valamelyik kihelyezett gyűjtőedénybe. De vajon tud-
juk-e, hová kerülnek és a továbbiakban mi lesz a sorsuk?  
Ezt a kérdést szeretnénk őszintén megválaszolni és a le-
hető legteljesebb tájékoztatást adni arról, miért is kérjük, 
hogy gyűjtsék minél többen a kupakokat! Az alábbiak-
ban bemutatjuk Bettinát, a 9,5 éves kislányt, akinek szü-
lei minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy lányuknak 
teljes és boldog életet biztosíthassanak, valamint leírjuk 
azt is, hogyan segíthetnek ebben a kupakok.

Bettina 26. hétre, 950 grammal született gyönyörű, mo-
solygós kislány. Születése után 4. fokú agyvérzést ka-
pott, emiatt még nem tud ülni, járni, beszélni. Lassan 
10 éves, és már egyre több szót mond. A különböző fej-
lesztő foglalkozásoknak köszönhetően már nem lehet őt 
egyedül hagyni az ágyon, mert legurul, hóna alatt meg-
támasztva guggolásból kinyomja magát, azonban a fej-
tartása még mindig nehezített. Pohárból tanul inni, min-
dent darabosan eszik, de a kanállal már saját maga akar 
megbirkózni. 

Az édesapa dolgozik, így édesanyja van otthon vele, a 
nap 24 órájában segíti lánya életét. A rokonság messze la-
kik, így a szülőkre hárul minden feladat. A napjaikat úgy 
kell elképzelni, akár egy csecsemővel, etetni, itatni kell ah-
hoz, hogy elérjék a megfelelő folyadékmennyiséget az in-
fúzió elkerülése végett. Bettina tej-, és gluténérzékeny, 
ennek megfelelően édesanyjának különös figyelmet kell 
fordítania a napi étkezések elkészítésére, arról nem is 
beszélve, hogy ezen élelmiszerek összeállítása sokszor 
többszörösébe kerül, mintha átlag alapanyagokkal dol-
gozna. A kislány epilepsziás is, így az erre felírt gyógy-
szer mellett igyekeznek gyógynövényekkel, vitaminok-
kal és étrendkiegészítőkkel erősíteni az immunrendszerét. 
Jelenleg az aktuálisan futó fejlesztések mellett egy speci-
ális terápián vesz részt, ami jelentősen javíthat az állapo-
tán, azonban sajnos államilag ez nem támogatott.

Bettinát jelenleg kezeli gyógypedagógus és gyógytor-
nász, sokat tornázik a szüleivel is otthon, számos fejlesz-
tésen van már túl, és még rengeteg lehetősége lenne, 
amennyiben az anyagi lehetőségeik megengednék. Ezen 
fejlesztések miatt fogott a család a kupakok gyűjtésébe. 

Hogyan segítenek kupakok?

1 kg kupakot 55 Ft/kg áron vesz át tőlük egy műanyag 
feldolgozó cég. 1 000 kg küröli mennyiség szükséges a 
leadáshoz, ami 50-60 nagy zsákot jelent. Az édesapa a 
cégnél kölcsönkapott teherautóval beszállítja a kupako-
kat, mert ha fuvardíjat számolnának, már nem érné meg 
a gyűjtés. A kupakokat elszállítás előtt a szülők át kell, 
hogy válogassák, ugyanis az oda nem illő dolgok miatt 

előfordulhat, hogy a következő szállítmányt már nem ve-
szik át tőlük. A cégnél ugyanis feljegyzik, hogy mennyi-
re volt „szemetes”  a szállítmány, és ki is zárhatják őket a 
további leadási lehetőségből. Ezért nagyon fontos, hogy 
a gyűjtőedényekben csak, és kizárólag olyan KUPAK ke-
rüljön, amely megfelel a gyűjtés szabályainak!

Mit tehetünk a kupakgyűjtőkbe?

Bármilyen MŰANYAG kupakot. PET palackét, majonézét, 
gyógyszeres fioláét, tusfürdőét, fogkrémét, tejes dobo-
zét. Viszont a vitaminok dobozát, egyéb műanyag „kü-
tyüket”, borotvát, kinder tojást, injekciós tűt, stb. Ne he-
lyezzünk a gyűjtőkbe!

A www.gyosz-egyesulet.hu oldalon megtalálható az 
összes Gyálon elhelyezett kupakgyűjtő fellelhetősége. 
Ne dobják ki, hozzák el valamelyik helyszínre, és segít-
senek Bettinának!

Cséfai Nikolett
A GYÖSZ Egyesület elnöke

Kupakgyűjtés, de mi célból?

Az alábbi bankszámlaszámon Ön is támogathatja 
Bettina családját:

Név: Milinki Géza  
14100574-12150449-01000003 Sberbank 
Közlemény: Milinki Bettina
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GYÁLI 
ISKOLAKEZDÉSI 

PROGRAM
Az iskolakezdés minden család életében nagy mérföldkő,  
az önkormányzat viszont segíti az iskolás korú gyermekeket  
nevelő családokat. 

A Gyáli Iskolakezdési Program keretében az önkormányzat 2017-2019 között 
azon gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez járult hozzá, akik Gyálon mű-
ködő intézményben létesítettek első alkalommal általános iskolai tanulói jog-
viszonyt, vagy nem gyáli intézményben történt az iskolakezdés, ugyanakkor a 
gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel ren-
delkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. 2017 és 2019 között mintegy 750 is-
kolakezdési csomagot osztott ki az önkormányzat az arra jogosult, első osz-
tályt kezdő gyermekeknek, 9 millió forint értékben.

Gyál Város Önkormányzata 2020-ban kibővítette a Gyá-
li Iskolakezdési Programot, így a tavalyi évtől minden gyáli 
általános iskolásnak, 1-8. osztályig ingyenesen biztosítja a 
tanszercsomagot. 2020-ban az arra jogosult 1-8. osztályos 
gyermekeknek mintegy 2 000 darab tanévkezdési csoma-
got adott át az önkormányzat, 24 millió forint értékben. 
Ezzel a Gyáli Iskolakezdési Program indulása óta mintegy 
33 millió forintot takarított meg a gyáli családoknak.

A
E L E M E I

P R O G R A M

•Gyáli Babaköszöntő Program
 
 

•Gyáli Életfa Program

•Gyáli Óvodakezdési Program
 
 

•Gyáli Iskolakezdési Program
 
 
•Gyáli Középiskola Program
 
 
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
 
 
•Gyáli Egyetemista Program
 
 
•Gyáli Szociális Tanulmányi 
  Ösztöndíj Program
 
 
•Gyáli Házasulandók Program
 
 
•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény
 
 
•Gyáli Szépkorú Program

Elfogadásra került a Dabasi Rendőrkapi-
tányság 2020. évi beszámolója

Évről évre megfigyelhető a városban regisztrált 
bűncselekmények számának csökkenése. 
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselek-
mények számának csökkenése érdekében a jövő-
ben továbbra is nagy hangsúlyt kap a bűnüldözői 
szervek, a FEGY Polgárőrség, valamint a közterü-
let-felügyelet munkájának összehangolása.

Elfogadta a Gyál Városüzemeltetési Kft., 
a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. 
2020. évi beszámolóját
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója 5 142 000 
Ft adózott eredményről és 140 397 000 Ft mérleg 
főösszegről szól.

A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója 8 771 000 Ft 
mérleg szerinti eredményt és 74 628 000 Ft mérleg 
főösszeget tartalmaz. 

A Gyáli-Városgazda Kft. 2020. évi beszámolója -40 
758 000 Ft adózott eredményt és 26 492 000 Ft 
mérleg főösszeget mutat.

Lezárta Gyál Város Szabályozási ter-
ve 10. és 11. módosításának partnerségi 
egyeztetését,
egyik esetben sem érkezett vélemény a tervezett 
módosításokkal kapcsolatban.

Idén is támogatják az iskolai 
alapítványokat

A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartal-
mazza az iskolai alapítványok támogatását, amely-
nek keretében 1,5 millió forintot osztott szét a gyáli 
iskolai alapítványok között létszám arányosan, mely-
lyel hozzájárul az iskolákban folyó pedagógiai prog-
ramokhoz és nevelői munkához.

Ismételt megbízatást kapott a Gyáli Lili-
om Óvoda intézményvezetője.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
29/2017. (I.26.) sz. határozatával bízta meg Lendvay-
Kiss Anitát a Gyáli Liliom Óvoda vezetésével. A hatá-
rozat és a megbízás alapján az intézményvezető a fel-
adatokat 2017. február 1. és 2021. augusztus 15. között 
látja el. Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
51/2021. (II.25.) sz. határozatával – a képviselő-testü-
let tagjai véleményének kikérését követően, az óvoda 
dolgozóinak egyhangú szavazata alapján – úgy dön-
tött, hogy a magasabb vezetői feladatok ellátásával a 
jelenlegi intézményvezetőt kívánja megbízni.

Elfogadásra került a Városi Egészségügyi 
Központ 2020. évi beszámolója

Az intézményi beszámoló tartalmazza a háziorvo-
si, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok, va-
lamint az ügyeleti és védőnői ellátás főbb adatait.  
A Covid-19 járvány elleni védekezés, illetve az oltá-
sok megszervezése, és beadása jelentős terhet ró 
a praxisokra. A járványügyi helyzet nagyfokú alkal-
mazkodást igényelt az egészségügyi központ ösz-
szes munkatársától.

Támogatásban részesülnek a civil- és 
sport szervezetek

(Cikk a 4. oldalon.)

Zárt ülésen döntött a 2021. évi Pusztai Lajos Em-
lékdíj, valamint a 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díj 
odaítéléséről.
 
A képviselő-testületi ülésen született határozatok 
megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

TESTÜLETI DÖNTÉSEK ÁPRILISBAN
A kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a képviselő-testület 

áprilisra tervezett ülését nem lehetett megtartani,  
így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján  
Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:

•Gyáli Iskolakezdési Program
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A város kulturális életének lüktető szíve a 
közösségi ház. A 2003-ban átadott  
1 600 négyzetméteres épületben – amely 
a könyvtárnak is otthont ad – az elmúlt 18 
évben 1,1 milló, az elmúlt két és fél évben 
több mint 200 ezer látogató fordult meg. 
Közös értékeink háza otthont ad számos 
eseménynek, programnak, alkotó és ön-
tevékeny csoportnak, minden közös ün-
nepnek. Az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár igazgatóját Bretus Im-
rét, a vezetői megbízásának félidejében 
az eddigi munkáról, a járványhelyzet kul-
turális hatásairól és a jövőbeni tervekről 
kérdeztük. 

- A Közházban – a gyáliak leginkább így ismerik a kö-
zösségi házat – 261 fő befogadására alkalmas színház-
terem, további négy, a rendezvények fogadására alkal-
mas kisebb-nagyobb terem, impozáns aula, különleges, 
mediterrán hangulatú udvari színjátszó és koncerthely, 
emeleti kiállítóterem, ügyfélszolgálati irodák és egy 65 
ezer kötetes könyvtár, külön gyermekkönyvtári térrel áll 
a közönség rendelkezésére. Az épület a település kö-
zepén található, az intézmény pedig kedvelt és ismert 
a városban. Ugyanakkor még ma is van olyan lakos, aki 
soha nem járt nálunk, nem hozza el a gyermekét hoz-
zánk, nem vesz részt a különféle színes és gazdag tar-
talmú programokon. Nincs a 60 éves könyvtárba beirat-
kozva, nem vesz részt közösségi eseményeken. Pedig a 
házban jellemzően napi 8-9 program zajlik, az éves ese-
ményszám meghaladja a 3 000 programot. A távolma-

radást semmi nem indokolja. Mindenki megtalálhatja a 
neki tetsző közös élményt, izgalmas programot. Igaz eh-
hez ki kell mozdulni otthonról, ki kell lépni a tv és az in-
ternet „kényelmes rabságából”. Személyesen meg kell 
tapasztalni, hogy mennyire jó is közösen valami értékes-
nek a részévé válni, milyen jó a közös élményt megbe-
szélni másokkal. Higgyék el nekem, ha egyszer eljönnek 
a Közházba, rajongók lesznek és visszavágynak.

- Több mint egy éve tart a vírushelyzet, ez milyen ha-
tással volt a gyáli közösségi művelődésre?

- A járvány megjelenése soha nem tapasztalt helyze-
tet eredményezett szerte a világban és Magyarorszá-
gon. Aggódunk a szeretteink, barátaink, munkatársaink 
és a saját egészségünkért. A biztonságérzetünk, a hét-
köznapokba vetett nyugalmunk alapvetően megrendült.  
A kényszerű karanténidőszakok miatt a magányosság, 
a kiszolgáltatottság, az elidegenedés terheli a lelkünket. 
Vágyunk a közösségi élményre, de a félelem is nagy, hisz 
nem tudjuk biztosan, ha közösségbe megyünk ott biz-
tonságban vagyunk-e. Ezek nagyon fontos és nem le-
becsülendő lelki terhek, amelyek csak lassan fogják el-
hagyni az életünket. Az ember ugyanakkor társas lény, 
közösségben érzi igazán jól magát, ott találja meg az 
igazi helyét. A kultúra gyógyszer is, legalább olyan ha-
tékonyan gyógyítja a Covid tépázta lelki terheket, mint a 
vakcinák a testi tüneteket. 
A járvány természetesen megtépázta, de meggyengíte-
ni nem tudta a 2018-19-ben új pályára állított közösségi 
házat. A 2020-as és sajnos a 2021-es év eddigi időszaka 
a folyamatos és kényszerű alkalmazkodásról szólt. 2020. 
március közepétől három hónapon át, majd novembertől 
a ház, folyamatosan – a kormányzati intézkedések okán 
– nem fogadhatott látogatókat, nem nyújthatott közmű-
velődési, könyvtári és lakossági szolgáltatásokat. Ez a 
kényszerű helyzet befolyásolta az éves programszámot, 
látogatószámot. Ugyanakkor a közösségi ház nem vesz-
tette el fejlődésének lendületét a korlátozó intézkedések 
hatására sem. A múlt évben az éves látogatószám 53 748 

fő, a könyvtár éves látogatószáma 14 949 fő volt. A kö-
zösségi ház által szervezett és kísért éves programszám 
1 688 volt, ami kivételesnek mondható és a kényszerű ví-
rus körülmények ellenére az együttműködő szakmai, in-
tézményi és civil partnerek, valamint a kiváló munkatár-
saim megfeszített munkájának köszönhető.

- Említette, hogy 2020-ban öt hónapon át zárva tar-
tottak. Változtak ez idő alatt a művelődési szokások?

- Volt egy mára lecsengett, unalmassá vált virtuá-
lis boom, ami a helyzet újdonságából adódott előző év 
márciusában. Nagyszámú programot és hírt kezdtünk 
el gyártani a virtuális tereinkben. A Facebook követő-
ink száma elérte a 3 291 főt, az elért olvasók száma pe-
dig a heti 18 ezret. A weboldal esetében az olvasottsági 
arányok 83%-os növekedést mutattak a Covid megjele-
nését követően. A valódi élményeket és a valóságos kö-
zösséget a virtuális világ ugyanakkor soha nem pótolja.  
Szép egy csinos húsokból, zöldségekből álló bőségtál, 
vagy egy finom torta az interneten, de mit ér, ha nem 
kóstolhatom meg! A kultúra a személyes átélés, a katar-
zis megélése, a közös öröm nélkül nem ér semmit. 

- A közösségi ház több hónapon át zárva volt. Milyen 
munka folyt jellemzően az intézményben?

- 2020-ban hét hónapon át színvonalas programokkal 
vártuk a közönséget. Hét, egyhetes, vidám, tematikus, 
fejlesztő nyári napközis táborban több mint 100 gyerek 
volt vendégünk a házban. Reményeim szerint ez így lesz 
az idén is. Rangos zenei-színházi programokkal vártuk 
a nyár során a bátrabb látogatókat. A Böllérverseny és 
a Szüreti Fesztivál is felejthetetlen volt, mint ahogy az 
első járási Arany János versmondó verseny is. Megünne-
pelhettük a 40 éves Kertbarát Kört és a 60 éves Könyv-
tárat. Nagy siker volt a város Közösségi Karácsonyfájá-
nak fogadtatása is. A programok mellett elvégeztük a 
könyvtár állományellenőrzését. 65 ezer könyvet kellett 
darabonként megtekinteni és leltározni. Ez a munka 4 
hónapot vett igénybe. Emellett jelentős felújítási mun-
kálatokat is elvégeztünk a házban. Megújult a színház-
terem és civil terem 200 négyzetméternyi parkettája, ki-
festettük a könyvtárat, a foglalkoztatótereket. Megújult a 
fogadótér, az aula, a back stage, a színpadtechnika egy 
része. Minden bútort felújítottunk és fertőtlenítő taka-
rítottunk. Nagy örömömre a könyvtár új burkolatot ka-
pott, átalakítottuk a polcrendszert, így tágasabb térben, 
nagyobb tárolókapacitás jött létre, nagyobb térélmény 

mellett. Saját forrásból 3,3 millió forintot fordítottunk a 
könyvtár világítási rendszerének cseréjére. Felépült a 16 
kamerából álló teljes vagyonvédelmi rendszer. A kame-
rák folyamatosan rögzítik és megőrzik az épületen belü-
li történéseket. 
A felkészült szakmai igazgatóhelyetteseknek - Jene Mik-
lósné, Velkei Erika - köszönhetően Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával 910 ezer forintot tudtunk a gyermek-
könyvtári bútorok vásárlására fordítani, 900 ezer forint 
támogatást kaptunk mozielőadásokra, 500 ezer forin-
tot egy rangos, országos konferencia megrendezésére a 
kulturális esélyegyenlőségről. 2018 óta érdekeltségnöve-
lő pályázaton, az önkormányzat támogatásával 14 millió 
forintot fordítottunk a színházterem fény és hangtech-
nikai fejlesztésére, kényelmére. Múlt év decemberében 
„Zenei produkciók létrehozásának és infrastrukturális fej-
lesztésének támogatására a ZPT-B-2020-0023” azonosí-
tó számú pályázaton, a Gyáli Aréna Klubkoncertsorozata 
8,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap-
tunk. A technikai berendezésekre fordítható eszközfej-
lesztési támogatás célja, hogy az idén minimum 12 ma-
gyar, élőzenés, könnyűzenei koncert jöjjön létre Gyálon, 
illetve hosszútávon Gyál legyen az egyik kortárs könnyű-
zenei színtere a magyar pop-rock zenének. 
Az elmúlt két és fél évben 16 millió forintot pályázati for-
rásból, legalább ugyanennyit az éves önkormányzati 
költségvetésből és 6 millió forintot a saját bevételi több-
letből költöttünk az épületre. A tudatos tervezésnek kö-
szönhetően a gyáli közösségi ház mára a dél-pesti régió 
egyik legmodernebb kulturális tere. 

Amit a jelenben teszünk,  
a jövőben visszhangzik!

14 15
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- A járvány előbb-utóbb lecseng, ismét fogadnak láto-
gatókat. Milyen terveik vannak?

- Mint említettem a kultúra gyógyszer, így valóban sok 
tervünk van, hogy elfelejthessük a rossz időket. A prog-
ramévad készen van, tele vagyunk számtalan színvona-
las meglepetéssel, ha nyithatunk, zajosan belecsapunk a 
húrokba. Az idei évnek több kiemelt közművelődési cél-
ja is van. Az egyik és legfontosabb a hét tematikus nyá-
ri gyermektábor megrendezése. Az iskolai távoktatás-
ban otthon is lévő gyermek teli van energiával, vággyal 
a közös játékra, nevetésre, vidámságra. A nagyik türel-
me, ereje is véges, a szülőnek meg nyáron is dolgoznia 
kell. A gyereknek kell a nyári élmény, a kaland. Persze a 
biztonság a legfontosabb, az idén különösen. A közös-
ségi ház nyári képességfejlesztő gyermektáborai – ame-
lyek hangsúlyosan nem gyermekmegőrzők – kiváló meg-
oldást jelentenek. Az idei évben a magyar mozikultúra 
több kerek évfordulót is magáénak mondhat. Ebben az 
évben lesz teljes a gyáli mozi; lesz klubmozi, kertmozi, 
valamint egy mozitörténeti kiállítás is várja majd a ra-
jongókat. Visszatérünk a színházi, zenei sorozatokhoz, a 
nyári-őszi fesztiváludvarhoz. Készülünk egy minden ed-
diginél meghitteb és gazdagabb Adventre. Mindezzel a 
fő célunk az, hogy a gyáli közművelődés és programkí-
nálat tovább fejlődjön. A városban és a járásban lakók 
pedig gazdag és tartalmas szabadidős és készségfej-
lesztő események részesei lehessenek. Akik ismernek, 
ismerik az egyik alapelvemet is: minőségben nem kötök 
kompromisszumot.

- A napi feladatok mellett elindult egy nagyszabású 
tervező munka is, készül Gyál Kulturális Startégiája. 
Miért fontos ez?

- Globális világban, egy kis, de gazdag múltú országban 
élünk. A magyar nyelvet mindössze 15 millióan beszéljük 
7 milliárdból. Minden gondolatnak, erőforrásnak, elkötele-
zett tervezésnek abba az irányba kell hatnia, hogy a ma-
gyar nyelvet 100 év múlva is legalább ennyien beszéljék, 
és legyen kinek akkor is átörökíteni a kultúránkat. Fontos 
a gazdaság, gazdagság, de a legfontosabb a nemzeti kul-
túránk megmaradása és ennek feltételeinek biztosítása.  
Ennek a záloga a minőségi nevelői, oktatói munka és a vi-
lágos jövőképet nyújtó, aktív közművelődés és közélet.  
A nemzeti kultúra megőrzése és gyarapítása mindannyi-
unk feladata és felelőssége. A 2036-ig készülő kulturális 
stratégia egy közös vízió arról, hogy mire vagyunk képe-
sek a jövőnkért és a jelenünk gazdagításáért. A munka-
anyag társadalmi egyeztetése – az alpolgármester úr ve-
zetésével – még az év során, hamarosan megkezdődik. 
Mindenkit – magánszemélyt, nevelési, oktatási, szociális 
és egyéb intézményt, pedagógust, civil, művészeti, egyhá-
zi, sport szervezett, vállalkozást, szolgáltatót arra kérünk 
– aki részt vesz a közösségi értékeink gyarapításában ve-
gyen részt a stratégia véleményezésében, kiegészítésé-
ben, a közvéleménykutatásban. A munkaanyag a www.
gyalikozhaz.hu oldalon is elérhető lesz. A cél az, hogy ké-
szüljön egy olyan alap, amelyre építve az életünk minősége 
több és jobb lesz. Legyen egy olyan életre való vízió, amely 
Gyált, mint járási székhelyt kivételes kulturális és forráslehí-
vási versenyelőnybe hozza. Miért fontos ez? Minden kultú-
rára fordított erőforrás alapot teremt ahhoz, hogy hassunk, 
alkossunk, gyarapítsunk. Minden, amit a jelenben teszünk, 
a jövőben visszhangzik. Ha semmit sem teszünk, vagy csak 
annyit, mint eddig, nem lesz jövő sem. Ez a mai döntésho-
zók, forrásgazdák, szakemberek és minden gyáli közös fe-
lelőssége. A kulturális stratégia pedig erre a nagyon bo-
nyolult kihívásra ad válaszokat, kínál megoldásokat.

A Gyáli Kertbarát Kör a 2021. évi programjában meghirdette a lakosság és a tagság részére  
a legszebb előkert, díszkert, konyhakert, és utcarészlet versenyét.

A program célja:
-a kiskertek intenzív hasznosítására ösztönzés, az esztétikai nevelés, az általános rend és tisztaság biztosítása;

-ösztönözni a lakosokat, hogy kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, ezáltal biztosított legyen a 
zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete;

–rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén permetezési napló vezetése;
–többféle zöldség vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások és a komposztálás;                                                                                                                      

–díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni;
–az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni, és a 2-4 házból álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne 

a meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos!

A SZÉP KERTEK rendszere fontos szerepet tölt be városunk kertkultúrájának fejlesztésében,  
az ízléses, szép kiskertek számának gyarapodását segíti elő.

Jelentkezés: 2021. április 15 - augusztus 15-ig folyamatosan 6 db 10x15 cm fényképpel.  
Saját képnél nincs nevezési díj, ha a kertbarát kör végzi a fényképezést a nevezési díj 500-Ft.  

Kategóriánként az első három nyertest tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk.  
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 2-án 13.00-órakor,  

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.
Bővebb felvilágosítás: a gyalikertbarat@gmail.com e-mail címen, a www.gyalikertbarat.hu honlapon, valamint a 

06-30/859-2662 telefonszámon. Király László elnök

Édenkert Magyarország, építsük együtt!

Személyes köszöntésre a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség, de az önkormányzat elküldte a Gyáli Szépkorú 
Program keretében bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint kézbesítették azt az  

oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.

Szépkorúakat köszöntöttünk

Isten éltesse őket sokáig!

90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Gyál Város Önkormány-
zata Miller Antal Józsefet. Anti 
bácsi Ózdon született, ott is élt 
egészen 2012-ig. Szakmáját te-
kintve géplakatos, az ózdi kohá-
szatnál dolgozott 40 évet.
Egy gyermeke van és két unokája. 
Szabadidejében sokat nézi a té-
vét és hallgatja a rádiót. Korábban 
nagyon szeretett kertészkedni is.

Szintén 90. 
születésnap-
ja alkalmából 
köszöntöt-
te az önkor-
mányzat Szakács Józsefnét, An-
nus nénit, aki Zalabesenyőn 
született, és 1990 óta él Gyálon. 
Népes családja van, hiszen há-
rom gyermekkel, 10 unokával, 
12 dédunokával és 1 ükunokával 
büszkélkedhet.
Manapság kedvenc időtöltése az 
olvasás, ezért az ajándékba ka-
pott könyvnek különösen örült.

Balázs Kál-
mánt szin-
tén 90. szü-
letésnapján 
köszöntöt-
te az önkormányzat. Kálmán bá-
csi Kallosdon született, 1969 óta 
él Gyálon. Géplakatosként dolgo-
zott a Fővárosi Közterület Fenn-
tartó Vállalatnál.
Egy gyermeke van, három unoká-
ja és két dédunokája.
Napjai jelentős részét a kertben 
tölti, nagyon szeret kertészkedni, 
ott mindig van mit csinálni. 
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Mesés kertvárosi utazás családoknak
A Plukkido név ismerős lehet a gyáliaknak, hiszen a 
magyar fejlesztőcsapat IDEKI programja már 2019 
óta színesíti a játszótereket és óvodai hétköznapo-
kat. Mostantól pedig az innováció díjas ÚtraManó 
alkalmazás is elérhetővé válik Gyál utcáin!
Az ÚtraManó applikáció egy GPS alapú meseszö-
vő mobilalkalmazás, ami egyedülálló élményt kí-
nálva mesél a gyerekeknek arról, amit az utazások 
során az ablakon keresztül látnak. Legyen az egy 
úton felbukkanó tárgy, egy távolban meghúzódó 
hegység, vagy épp a kertvárosi környezet jelleg-
zetességei. A profi szinkronszínészek által előadott 
frappáns történetek nem csak a hosszú autópályás 
utazásokat könnyítik meg, de a hétköznapi városi 
autózást is színesebbé teszik.

Az app fejlesztő hatása

Az ÚtraManó képernyőmentes szórakoztatást 
nyújt az egész család számára. Olyan akár egy 
hangoskönyv, azonban a mese díszlete a gyereke-
ket éppen körülvevő táj. A mesélők a kíváncsi se-
gítőmanók, akik utazásaik során a legkülönfélébb 
varázslatok hatására kerülnek az utazó családok 
autójába. A mesés üzenetek kitalálói a Plukkido 
pszichológus meseírói, akik az óvodás és kisiskolás 
gyerekek fejlődési sajátosságait figyelembe véve 
szövik a történeteket. Nem titkolt céljuk, hogy me-
sehallgatás közben észrevétlenül fejlődjön a gye-
rekek szókincse, megfigyelőképessége, sőt a bel-
ső képalkotó képessége is. Hiszen a készen kapott
illusztrációkkal vagy a mozgóképpel szemben az 
audio tartalmat hallgatva, a gyerekek saját maguk 

képzelik el a történeteket, és kapcsolják össze azo-
kat az elsuhanó táj részleteivel.

A manók Gyál utcáin kalandoznak

Az alkalmazás Magyarország összes autópályá-
ja és három budapesti kerület után elsőként Gyá-
lon mesél kertvárosi környezetben. A most indu-
ló bővítésében Gyál központi részein, elsősorban 
óvodák, iskolák, parkok közelében bukkannak fel a 
manók, és húsz helyszínen több, mint huszonöt kü-
lönféle látnivalót szőnek mesébe. Miközben a gye-
rekek felfedezik a város apró szépségeit, olyan me-
sés lényekkel ismerkedhetnek meg, mint Kazimír, 
a vöröspikkelyű sárkány, Gyurmanó, Manóföld hí-
res szobrásza, sőt többek között azt is megtudhat-
ják, mi is az a rejtélyes négylábú beszélő-ülő. Ma-
nóvilág apró lényei egyéniségükkel és humoros 
történeteikkel hamar belopják magukat kicsik és 
nagyobbak szívébe, közben pedig a helyi érdekes-
ségekre is felhívják a figyelmet.

De az otthon maradóknak is üzennek

Az app készítői arra is gondoltak, hogy a gyerekek 
akkor se maradjanak kedvenc manóik történetei 
nélkül, amikor épp nem autózhatnak: a kismanók 
ugyanis már rendszeresen érkező, otthon meg-
hallgatható üzenetekben is beszámolnak a manó-
földi életükről. Időről-időre pedig még varázslatos 
kincskereső játékokba is bevonják a gyerekeket.
Szórakoztató utazást és mesés hétköznapokat kí-
vánunk minden gyáli családnak!

Liza és anya lázasan készülődtek a gyereknapra. Erre a neves 
ünnepre meghívták Liza barátait is. Anya sok-sok finomságot 
sütött és a kertet feldíszítették lampionokkal, színes forgók-
kal szalagokkal.
- Mit szeretnél ajándékba kapni Lizácskám? - kérdezte anya.
- Jaj, anya, úgy szeretném látni a kicsi elefántot!
- Ó drágám még nem mehetünk oda, mert zárva van az állat-
kert! Talán majd később!
- De anya, akkor már nagy lesz és én most szeretném látni, 
amíg picike!
- Tudod mit? Józsi bácsi ott dolgozik, megkérjük, hogy fil-
mezze le és itthon megnézzük.
Anya nagyon sajnálta Lizát, ennél többet nem tehetett.  
A mulatság elkezdődött, még egy bohóc is eljött, hogy szó-
rakoztassa a gyerekeket. Mindenki önfeledten nevetett, észre 
sem vették, hogy Liza bánatos. Ekkor történt egy csoda! Hon-
nan-honnan nem került elő, de egy tündér állt Liza mellett, ke-
zében egy tulipiros lufival.
- Szia Liza! Ezt a lufit neked hoztam, hogy ne légy szomorú.
- Szia tündér! Köszönöm, hogy gondoltál rám, nagyon szép 
lufi, de én másra vágyok!
- Várj csak, nézd meg jobban, nem akármilyen lufi ez!  
Ez egy csodalufi! Ha elmondod a varázsigét, oda visz, aho-
vá akarod!
- Az állatkertbe is?
- Persze! Mondd utánam!

„Csodalufi szállj az égre,
Onnan meg az állatkertbe!

Kicsi Fánit simogatnám,
Neki nótám dúdolgatnám!”

Mire Liza végigmondta, hipp-hopp már ott is volt! Nagy volt 
az öröm, Fáni is boldogan futkosott, bújócskázott. De még ki-
csi volt, egykettőre elfáradt.
-  Jól van, menj csak pihenni, most már én is hazamegyek!
- Az ám! Hol a lufi?
A nagy játékban elfeledkezett róla! Mindenütt kereste, míg végül 
a majmok kezében pillantotta meg. Vígan dobálták egymásnak.
- Kérem szépen a lufimat! -szólt oda nekik.
- Dehogy adjuk, mikor milyen jót játszunk vele!
Hiába kérte szépen Liza, a huncutok annál magasabbra dobálták.
- Kapd el, ha tudod! - csúfolódtak.
Ekkor történt a nagy baj! Egy hegyes tüskére esett és nagy 
durranással kipukkadt a lufi!
- Jaj nekem! Most hogy megyek haza? - sírta el magát Liza.

A majmok elszaladtak, ő meg ott maradt egyedül. Keservesen 
zokogott. Egy néni tipegett a síró Liza mellé.
- Miért sírsz ilyen keservesen?
- Kipukkant a piros lufim és most nem tudom, hogy menjek 
haza.
A néni nem értette ugyan, hogy mi köze a hazamenetelnek a 
lufihoz, de megsimogatta Liza arcát és így szólt.
– Várj csak, mindjárt hozok én neked lufit!
Elsietett és hamarosan egy gyönyörű tűzpiros lufival jött vissza.
- Nézd csak, ezt neked hoztam! - mosolygott rá.
- Köszönöm szépen! - derült fel az arca Lizának.
Gyorsan elmondta a hazavarázsoló versikét, de a lufi semmit 
sem tett, csak táncolt a levegőben.
- Szép lufi, jó lufi, csakhogy nem tud repülni! - csiripelték a 
madarak az ágról.
- Látom már én is! De ti tudtok, nem repítenétek haza?
- Sajnos nem lehet, mert röpgyűlésre várnak bennünket! - 
csiripelték és elhussantak.
Megállt Fániék ajtaja előtt, de Ormányosné asszonyság szo-
morúan ingatta a fejét.
- Szívesen hazavinnélek, de nem hagyhatom itt kicsi Fánikámat!
Megsimogatta Liza fejét és tovább dúdolta az altatót. Most már 
tényleg magára maradt! Súlyos könnycseppek áztatták az ar-
cát. Nem volt se anya, se apa, sem a barátai, akik segíteni tud-
tak volna! Már nagyon sajnálta, hogy olyan szeleburdi módon 
otthagyta őket! Annyira, annyira szeretett volna otthon lenni! 
Mikor letörölte a könnyeit, uramfia! Ott állt előtte a tündér.
- Látom megint szomorú vagy! Ma minden gyereknek bol-
dognak kell lenni! Miben segíthetek?
- Drága tündér, de jó, hogy itt vagy! Kérlek vigyél haza! Ara-
nyos a kicsi Fáni, de nekem csak ott jó, ahol Apa, Anya és a 
barátaim vannak!
- Hunyd be a szemedet és már otthon is leszel! - mondta a 
tündér.
Úgy is lett. Mire pislantott egyet, otthon volt.
- Hát te meg merre voltál? Már mindenütt kerestünk.
Liza csak mosolygott. Hogy hol járt? Az ő titka marad. Talán 
el sem hinnék! Aztán fergeteges fogócskába kezdtek, játszot-
tak, míg el nem fáradtak. Mire mindenki hazaért, a nap is nyu-
govóra készült. Pirosan mosolygott az égen, ilyen vidám, szép 
napot ő is régen látott!

A mesét a Gyáli Mi Újság  
olvasóinak írta:

Karácsonyi Ibolya, író

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Gyermeknapi csöppnyi csoda

www.gyal.hu 1918 gyáli mi újság

Töltse le az 

alkalmazást!
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Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális 
hulladékelhelyezés elleni küzdelem. A szántóföldeken, 
erdőkben, erdőszéleken, köz- és magánterületeken, 
utak mentén lerakott hulladék mennyisége egyre több.  
Az azokat odaszállítók egyre gátlástalanabbak és néha 
már üzletszerűen végzik jogellenes tevékenységüket, 
otthagyva ökológiai lábnyomukat az általuk beszennye-
zett területen.

Márciustól nem az önkormányzatok járnak el 
az illegális hulladéklerakások ügyében

2021. márciusáig az elhagyott hulladék ügyében a tele-
pülési önkormányzatok jegyzői folytatták le a hatósági 
eljárásokat, mint illetékes környezetvédelmi hatóság.

2021. március 16. napján lépett hatályba a Kormány 
124/2021. (III. 12.) számú rendelete a hulladékgazdálko-
dási hatóság kijelöléséről, mely alapján immáron a terü-
leti hulladékgazdálkodási hatóság - Gyál esetében a Pest 
Megyei Kormányhivatal – folytatja le a jogellenesen elhe-
lyezett hulladék ügyében a hatósági eljárásokat.

Ezen jogszabályváltozás a jegyző hatáskörének elvoná-
sát jelenti, vagyis ezentúl a települési önkormányzatok 
nem járhatnak el elhagyott hulladék ügyében.

Közterületről továbbra is elszállíttatja az 
önkormányzat

Gyál Város Önkormányzata továbbra is szorosan ösz-
szedolgozik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemelteté-

si Nonprofit Kft-vel, akik eltávolítják a közterületen talált 
illegális hulladékot, amennyiben annak korábbi tulajdo-
nosa nem beazonosítható, vagy szintén kizárólag közte-
rületet érintően, ha a már eljárásban kötelezett személy 
önkéntesen nem tesz eleget a hulladékmentesítési köte-
lezettségének. A városban széleskörű a hulladékgyűjtés, 
kezelés és leadás lehetősége. Az önkormányzat és lakos-
sági önkéntesek mellett, civil szervezetek, cégek, vállal-
kozások, oktatási- nevelési intézmények is elhivatottak a 
város tisztasága mellett. 

A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2020-as évben 
15 228 000 Ft összegből végezte a közterületi hulladék-
gyűjtők rendszeres ürítését, buszmegállók, közterületek 
takarítását, továbbá a belterületen illegálisan kihelyezett 
hulladék összegyűjtését és elszállítását az ártalmatlanító 
helyre. Ezen tevékenységből a 2020-ban 134 630 kg hul-
ladék került összegyűjtésre és elszállításra.

A fentieken felül külön megállapodás keretében a kft. 
további illegális lerakók felszámolásában is közremű-
ködött. Ezek a hulladékok főleg külterületen voltak 
fellelhetők, amelynek összetétele és mennyisége mi-
att munkagépek bevonása vált szükségessé. Ilyen ille-
gális hulladéklerakók felszámolásakor 319 m3 hulladék 
lett elszállíttatva az erre a célra külön biztosított brut-
tó 9 475 851 Ft összegben.

Lényeges, hogy aki a közterületet, a közforgalom célja-
it szolgáló épületet, vagy a közforgalmú közlekedési esz-
közt beszennyezi, szabálysértést követ el. Feljelentést a 
Gyáli Rendőrőrsön szükséges tenni. 

Magánterületről a terület tulajdonosának kell 
elszállíttatni a hulladékot
A magánterületen található hulladék – el nem kerített 
szántókon, mezőkön, erdőkben, réteken stb. – ügyé-
ben a jegyzői hatáskör változása okán az illetékes me-
gyei kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósági eljá-
rás keretében kötelezi az ingatlan tulajdonosát, vagy ha 
beazonosítható a hulladék korábbi tulajdonosa, akkor a 
hulladék korábbi tulajdonosát a szemét elszállításra. 

Fontos, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-
vény (továbbiakban: Ht.) 1/A. § (2) bekezdése alapján a 
hulladék tulajdonjogát másra átruházni jogszabály sze-
rinti feltételekkel lehet. A feltételeknek nem megfelelő 
hulladék átadás, átruházás nem eredményez tulajdon-
változást, a hulladék eredeti tulajdonosa és az átvevő 
birtokos egyetemlegesen felelős a hulladék kezelésért. 
Ezen bekezdés alapján a lakosok hiába adják át akár köl-
tözéskor vagy lomtalanításkor a feleslegessé vált lomot, 
hulladékot, amennyiben az más ingatlanán „bukkan fel”, 
ugyanúgy felelősséggel tartoznak érte. 

Sajnálatos módon az esetek többségében nincs a hul-
ladékban azonosításra alkalmas dokumentum, így ilyen-
kor jogszabályoknak megfelelően az ingatlantulajdonos 
kerül eljárás alá, kötelezve az ingatlana megtisztítására. 
A tulajdonjog felelősséggel jár, illetve különböző kötele-
zettségeket, terheket is ró a tulajdonosra. Így az ingatlan 
tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklera-
kás vagy elhagyás megelőzéséért.

Magánterületre nem telepíthet sorompót 
vagy kamerát az önkormányzat

Az önkormányzat a magánterületek (jellemzően külterüle-
ti szántók, magánutak, erdők, rétek) védelme érdekében 
nem telepíthet sem sorompót, sem térfigyelő kamerát, a 
hulladékmegelőzés költségei az ingatlantulajdonost terhe-
lik. Magánterületen és a közforgalom számára megnyitott 
magánterületen az elektronikus megfigyelő rendszer alkal-
mazása a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyo-
mozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadóak. Ezek a rendelkezé-
sek nem terjednek ki közterületre, és azt is tudni kell, hogy 
magáncélú megfigyelést nem lehet folytatni közterületen.  
A magánépületekre és azok megfigyelésére telepített ka-
merák látószögébe nem kerülhet más tulajdonában álló in-
gatlan vagy annak részlete sem, valamint nyilvános köz-
terület.  Ugyanezen elv alapján az 1999. évi LXIII. törvény 
alapján a települési önkormányzatok által telepített térfi-
gyelő kamerák csak a közterületet rögzíthetik.

A hulladékgazdálkodási hatóság nem nyomozó hatóság, 
az ingatlan tulajdonosa akkor mentesül a felelősség alól, 
ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a 
hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza 
és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizo-
nyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan 
tényleges használójának személyét.

Szigorodtak a büntetési tételek
Fontos változás, hogy a büntető törvénykönyv eddig csak 
azon hulladékügyekben állapított meg szankciót, amely-
ben maga a hulladék alkalmas az emberi élet, a testi ép-
ség, az egészség, a föld, a víz, a levegő, vagy ezek összete-
vői, illetve az élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. 
Az elkövetési tárgy továbbá – minősített esetben – a hul-
ladéktörvény szerinti veszélyes hulladék volt.

A 2021. március 1-jén hatályba lépett módosítások sze-
rint, aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett 
helyen jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűn-
tett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő, ami bizonyos további súlyosbító feltéte-
lek fennállása esetén akár nyolc évig is növekedhet.  
A Btk. 248. § (2) bekezdése alapján a rendőrség eljárá-
sának megindítása már nem függ attól, hogy a kihelye-
zett hulladék veszélyes hulladék-e, a hulladék mennyisé-
gének ténye befolyásol. Jelentős mennyiségű hulladék 
az 1 000 kg-ot vagy a 10 köbmétert meghaladó meny-
nyiségű hulladék.

Az önkormányzat minden évben megszervezi 
az ingyenes gumiabroncs és elektronikai hul-
ladék gyűjtést
Megkérjük a lakosságot, hogy vegyék igénybe a Gyál Vá-
ros Önkormányzata által szervezett hulladékgyűjtési ak-
ciókat, melyek az idei évben is megrendezésre kerülnek. 
Elektronikai hulladékleadásra két alkalommal, gumiab-
roncs leadásra szintén két alkalommal egy hét időtar-
tamban, továbbá a veszélyes hulladékgyűjtésre is ismét, 
térítésmentesen lesz lehetőség. 

Amennyiben közterületen hulladékot találnak, kérjük 
Önöket, tegyék meg bejelentésüket a hulladeklerakas@
gyal.hu e-mail címen, a hulladék pontos GPS koordinátá-
inak megadásával.

Magánterületen ne gyűjtsenek hulladékot, hiszen azzal is 
jogsértést követnek el!

Magánterületen elhagyott hulladék esetén kérjük, je-
lezzék azt a Pest Megyei Kormányhivatalnak postai 
úton vagy elektronikus formában (ügyfélkapun vagy a 
zoldhatosag@pest.gov.hu e-mail címen). 

Kérjük, legyenek figyelemmel a hulladék önkéntes, tár-
sadalmi munkában történő begyűjtése előtt, hogy ma-
gánterületen továbbra is tilos a hulladék összegyűjtése, 
ezen esetekben kezdeményezzék az illetékes hatóság el-
járását. Amennyiben nem beazonosítható a hulladék he-
lyének besorolása (közterület vagy magánterület) úgy 
forduljanak bizalommal a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
munkatársaihoz, az igazgatas@gyal.hu e-mail címen. 

Tegyünk együtt városunk tisztaságáért!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Jogszabály-
változások 
az illegális 
hulladéklerakás 
elleni küzdelemben
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint áprilisban 
6 haláleset és 28 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

04.09.:
- Zsiros Zsolt és Cseszkó Réka Emília (Zsiros Réka Emília)

- Teket Zoltán és Bene Alexandra Kitti

04.10.:
- Demeter Ákos Róbert és Szakács Irén (Demeter Irén)

- Tukacs Tamás és Lázár Krisztina (Tukacs-Lázár Krisztina)
- Juhász Ádám és Csőke Anikó Patrícia (Juhász Anikó Patrícia)

- Láng Gábor és Kóródi Beatrix (Láng Beatrix)
- Dávid Péter és Holupcsik Tímea (Dávidné Holupcsik Tímea)

04.16.:
- Német János és Geri Barbara

- Törzsök Zoltán Kristóf és Horváth Zsuzsanna (Törzsök Zsuzsanna)
- Őri László és Gombás Brigitta (Gombás László)

04.17.:
- Szőke István és Nagy Katalin (Szőkéné Nagy Katalin)

- Ungvári Márk Tamás és Szente Bianca Edith (Ungvári-Szente Bianca Edith)

04.23.:
- Barakovics Zoltán és Kocsis Éva (Barakovics Éva)

04.24.:
- Golyha Ádám és Muráth Kitti (Golyha-Muráth Kitti)

- Németh Erhard és Jakab Zsuzsanna (Németh-Jakab Zsuzsanna)
- Németh Gábor és Csjef Klaudia (Némethné Csjef Klaudia)

- Teplán Gábor és Gugyella Mercédesz Andrea 
(Teplán-Gugyella Mercédesz Andrea)

04.30.:
- Szomolya András és Raffay Ágnes

- Esze Dániel és Zsoldos Erika (Esze-Zsoldos Erika)
- Kovács Krisztián és Koncz Gyöngyvér

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) össze-
sen 21 050 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék: szombat 18.00 órakor, vasárnap 9.30-órakor. 

Május 23., Pünkösdvasárnap, 10.00: ünnepi szentmise
Május 24., Pünkösdhétfő, 9.30: szentmise

Június 6., Úrnapja, 10.00: ünnepi szentmise, 
utána körmenet.

A szentmiséket és a körmenetet az aktuális járványügyi 
rendelkezéseknek megfelelően tartjuk meg.

A legfrissebb információkat ezzel kapcsolatban honlapun-
kon és Facebook-oldalunkon közöljük.  

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.

Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

A húsvéti idő harmadik vasárnapján imádkoztuk a li-
turgia minden bizonnyal egyik legszebb könyörgését:  
„Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül 
vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. En-
gedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségé-
nek örvendeznek, a biztos remény örömével várják 
a feltámadás napját.”

Az évek múlásával a lélek bizony lassan öregszik a 
sokféle helyzetben megélt tehetetlenség nyomán. 
Nyomasztó megtapasztalni, hogy gyakran nem tud-
juk megtenni azt, amit egy adott helyzet megkíván-
na. A napi tennivalók monoton ismétlődése a lélek 

elkérgesedésével fenyeget, s a kedvetlenség és fá-
radtság érzései is ott ólálkodnak a nyomában. Meny-
nyi álom és nagyszerű elképzelés süllyed folyamato-
san a semmibe! Olyanoké, akik nemrég még annyira 
nagyon akartak élni, és lázasan álmodva szomja-
san keresték, falták az életet. Mostanra viszont csak 
csalódott egykedvűség az osztályrészük. 

Vannak ugyanakkor örökké-fiatal lelkek is, akik 
gyakran egy idős néni vagy bácsi képében élnek va-
lahol feltűnés nélkül, a világ buta-nagy versenyfu-
tásától visszavonultan. Ők nem vesznek tudomást 
arról, hogy a rohanó világ szerint nekik is rohanni-
uk kéne,  hanem amint az a gyermeki lelkekkel len-
ni szokott, önfeledten kikacagják ezt az egész nagy 
hajcihőt.

A húsvéti idő imái és énekei visszhangoznak a lel-
ket fiatalító örömtől. A Lélek-ittas örömtől, ami az 
első Pünkösdkor eltöltötte az apostolokat, és amit 
egyes gúnyosan okoskodó pogányok összekevertek 
a részegséggel. (Ap Csel 2, 13) Talán azért, mert ők 
a maguk részéről csak jelentősebb mennyiségű al-
kohol társaságában tudják ilyen felszabadultnak és 
boldognak érezni magukat.

Ötven napon, a húsvéti időszak egészén át szem-
léljük és énekeljük ezt a valódi csodát: Isten hűsége 
megfiatalítja kérges lelkünket. Azt a mellkasunkba 
dermedt kődarabot, amit mi a szívünknek szoktunk 
nevezni, szeretetében ő hús-szívre cseréli, hogy biz-
tos reménnyel várhassuk a végső feltámadás és be-
teljesedés napjának elérkeztét. 

Az egyház egész közössége pedig, amelynek Isten 
most ilyen nagy örömet okozott, ujjongva mutatja 
be Urának a szentmise hálaáldozatát.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

A nem múló öröm

Közérdekű Környezetünk Állatvédelem Kultúra Vallás GyerekszobaTestületi Közbiztonság ÉletProgramKörnyezetünkFejlesztésKözélet SzépKor Kultúra Anyakönyv Hirdetés
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B Ú T O R K É S Z Í T É S

A KÁ R 
50%
Á L L A M I 
TÁMOGATÁSSAL

- KONYHABÚTOR
- GARDRÓB SZEKRÉNY
- FÜRDŐSZOBA BÚTOR
- SZOBABÚTOR
- POLCOK INGYENES 

FELMÉRÉS

06 20 244 5315
www.fazido-butor.hu

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

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)

-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,

0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)

-FÖLD (termő, töltő)

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

04.13.
Két személygépkocsi ütközött össze a Kőrösi út és 
a Bem József utca kereszteződésében. Személyi sé-
rülés nem történt, de a gépjárművekben jelentős 
kár keletkezett. A helyszínelés ideje alatt járőreink 
a forgalom lezárásában nyújtottak segítséget. Idő-
közben még egy baleset történt ugyanott, egy sze-
mélygépkocsi és egy kamion koccant össze, szemé-
lyi sérülés szerencsére ennél az esetnél sem történt.

04.13.

Az M0-ás autóút gyáli lehajtójánál ütközött ösz-
sze egy személygépkocsi és egy nyergesvontató.  
A kamion az útról lesodródva a rézsűn lecsúszott, 
az üzemanyaga pedig szivárogni kezdett. Tűzol-
tóink a műszaki mentésben nyújtottak segítséget.  
A kamion sofőrjét kórházba kellett szállítani. 
Ugyanezen a napon délután még egy hasonló bal-
eset történt a az M0-ás gyáli szakaszán, ismét egy 
személygépkocsi és egy kamion ütközött össze. 
Tűzoltóink ennél az esetnél is a műszaki mentés-
ben nyújtottak segítséget.

FEGY-napló
04.16.
Hatósági segítségkérésre vonultak polgárőreink 
egy családi házhoz, ahol a bent lakó öngyilkosság-
gal fenyegetőzött és nem engedte be a helyszínre 
érkezőket. Mivel a személyt nem sikerült megnyug-
tatni, járőreink a lakásajtó erőszakos megbontásá-
val szabaddá tették az utat, a mentők pedig meg-
figyelésre kórházba szállították a fenyegetőző 
személyt. Járőreink a személy elszállítását követő-
en az ajtót zárhatóvá tették a helyszín elhagyása 
előtt.

04.18.

A kora délutáni órákban érkezett jelzés, hogy a Kő-
rösi út és a Vecsési út kereszteződésénél nagymér-
tékű olajfolyás miatt csúszós az útburkolat. A kiér-
kező járőreink a helyszínt biztosították addig, amíg 
a balesetveszélyes szennyeződést a közút kezelő-
je megszüntette.

Összeállította: 
Kelecsényi Gábor

HirdetésKözérdekű Környezetünk Állatvédelem Kultúra Vallás GyerekszobaTestületi Közbiztonság ÉletProgramKörnyezetünkFejlesztésKözélet SzépKor Kultúra Anyakönyv

   

    

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
ú j r a t e r v e z é s !!!

A  KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR
rendezésében

Gyálon az Arany János Közösségi Házban
2021-ben tervezett műsoraink:
június 19. szo. 17 óra szabadtéri,

augusztus 14. szo. 17 óra szabadtéri,
szeptember 11. szo.14 óra

október 16. szo. 14 óra színházterem,
november 20. szo. 14 óra színházterem,

december 8. sze. 14 óra évzáró színházterem.

Fellépnek:
vendég énekesek,

meglepetés vendégek
és a dalkör tagjai

Zene: cigányzenekar vagy zongorakíséret
A műsorokról pontos tájékoztatókat adunk 

az újságban és szórólapokon.
Jegyek a helyszínen ea. előtt a Közházban

(1200.-Ft,pártoló 500.-Ft) válthatók.
                                 
                    Mindenkit szeretettel várunk, jó szórakozást kívánunk!
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2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu

Nyitvatartás
hétfő-péntek: 9-18, szombat: 9-13

Minden látásvizsgálat 
tartalmazza a 

computeres vizsgálatot, 
binokuláris látásszűrést 

és szemfenékfotót!

• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
 -karbantartás
• Kontaktlencse
 illesztés, -betanítás
 és -kontroll
• Ingyenes
 szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

Kristályvirág Optika

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AKCIÓK!

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat

és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

• Komplett szemüveg vásárlása 
esetén napszemüveget vagy 
dioptriás napszemüveglencsét 
adunk ajándékba!*

• Szemüvegét megvásárolhatja 
 6 havi kamatmentes részletre is!
 A feltétlekről érdeklődjön
 üzletünkben!

*Raktári tartományon belül 

Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szere-
lést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseré-
jét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez 
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, 
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfel-
mérés. Telefon: 06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szem-
szögből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek 
könnyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, tele-
fonáljon 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, kivi-
telezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felül-
vizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepíté-
se, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készü-
lékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó sze-
relés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás 
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. 
Tel.: 06-70/933-8181.

Apróhirdetés

HirdetésKözérdekű Környezetünk Állatvédelem Kultúra Vallás HirdetésTestületi Közbiztonság ÉletProgramKörnyezetünkFejlesztésKözélet SzépKor Kultúra Anyakönyv

www.gyal.hu
Aktuális hírek  

első kézből, a város 
hivatalos weboldalán.

Az egykori révfülöpi Úttörőtábor (Baji József Ifjúsági és Gyerme-
küdülő) a diákok turnusai után (augusztus 19-től), szeretettel várja 
a nyaralni vágyó családokat, közösségeket, egyéni kirándulókat!

SZÉP kártyát is elfogadunk!

Kétféle komfortfokozatú szálláshely található az üdülő területén:

- Panzió jellegű 2-3-4 ágyas fürdőszobás, klímával, hűtőgéppel, 
valamint TV-vel ellátott szobák (az egykori ebédlő fölötti emeleten).

Egy szoba ára: 4.500,- Ft/fő/éj

- 5-7 fő számára egyszerűen berendezett fürdőszobás kőházak 
(az egykori katonai sátrak, majd faházak helyén).

Egy kőház ára: három főig: 10.000,- Ft/éj, három fő felett: 3.000,- Ft/éj.

A szállástípusoknál a 10 év alatti gyermekek elhelyezése ingyenes!

A szálláshelyen az étkezésekhez tudunk biztosítani helyiséget, valamint 
vízforralót, kávéfőzőt, mikrohullámú sütőt, pirítós készítőt, hűtőgépet.

Érdeklődni és időpontot egyeztetni Gomola Nóránál a 06-70/903-
3595-os, vagy Schulczné Baji Ilonánál a 06-30/218-9680-as tele-

fonszámon lehet munkanapokon 9.00-16.00 óra között.

Képek, illetve további információk az üdülőről a 
www.revfulopitabor.hu weboldalon találhatók.

Nyaraljon családjával

Révfülöpön!




