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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
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. 

Lapzárta: minden hónap 25. napja. 

ÉletProgramRövid hírekFejlesztésKörnyezetünk Egészségünk Oktatás EgészségünkSport SportKözbiztonság Anyakönyv

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:

Nov. 15 - Nov. 21-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Nov. 22 - Nov. 28-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 
Nov. 29 - Dec. 5-ig: Fagyöngy Gyógyszertár 
Dec. 6 - Dec. 12-ig: Aranyág Gyógyszertár 
Dec. 13 - Dec. 19-ig: Gyál-Liget Gyógyszertár 

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

Rövid hírek Vallás
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Meghívó

Fejlesztés

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás ideje: 2021. november 26. napja 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár - Színházterem (Gyál, Kőrösi út 118-120.)

A közmeghallgatás napirendi pontjai:

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztéseiről
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó terveiről
4. Közérdekű kérdések és bejelentések

 
 Pápai Mihály
 polgármester

1956-os forradalom és szabadságharc a magyar törté-
nelem meghatározó és fényes eseménye volt. 65 év-
vel ezelőtt a diktatúra ellen fellázadva, egyetemi és civil 
tüntetéssorozat kezdődött, amely forradalmi ellenállás-
ban folytatódott. A nemzeti tiltakozást a szovjet had-
sereg fegyveres beavatkozása törte meg. Gyálon – eze-
ken a napokon – a Pribék János vezette Nemzetőrség 
az egész közösséget cselekvésre bírta. A közösségi ház 
elődjében, a mozi épületében gyűlt össze a helyi lakos-
ság, hogy megalakítsák a Nemzeti Bizottságot, a Nem-
zetőrséget. Az évforduló alkalmából ugyanezen a „tör-
ténelmi” helyen az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében tartotta ünnepi megemléke-
zését Gyál Város Önkormányzata 2021. október 22-én.

A megemlékezés keretében ünnepi beszédet mondott 
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, majd a Gyá-
li Bartók Béla Általános Iskola tanulóinak megemlékező 
színpadi műsorát láthatták, közreműködött Bakos-Kis 
Gábor, Jászai Mari-díjas színművész.

A színházi programot követően a megemlékezők a ha-
gyományok szerint fáklyákkal vonultak a Templom térre, 
ahol elhelyezték a tisztelet és kegyelet koszorúit az 1956-
os emlékműnél, Barth Károly szobrászművész, Gyál dísz-
polgárának alkotásánál.

Az eseményen részt vett Pápai Mihály polgármester, 
Nagy József Elek alpolgármester, Gyimesi István nyu-
galmazott polgármester, városunk díszpolgára, Kovalik 
Józsefné városunk díszpolgára, továbbá önkormányzati 
képviselők, intézményvezetők, civil szervezetek vezetői.

Tisztelet a Hősöknek!

Közérdekű Közélet

Az ünnepi műsort követően a városvezetés is lerótta 
kegyeletét az 56-os hősök tiszteletére
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Polgármester Úr! Mi indokolja Gyálon, egy ilyen fej-
lesztés megvalósítását?
A modern kor hozománya, hogy a lakosság egyre na-
gyobb hányadát teszik ki az idősödő, jó egészségnek 
örvendő lakók. Ez betudható annak is, hogy az embe-
rek egyre inkább ügyelnek egészségükre, egyre tudato-
sabban élnek, de a fejlett orvostudománynak is köszön-
hető, hogy egyre magasabb életkort érünk el. Azonban 
szintén a modern kor számlájára írható az is, hogy na-
gyon sokan nem tudnak kellő időt és figyelmet fordí-
tani idős szeretteikre, mert minden idejüket lefoglalja 
a mindennapi munka, rohanás, gyermeknevelés, ezért 

számos olyan idős él városunkban és a régióban, akik 
nem számíthatnak gyermekük, unokájuk támogatásá-
ra, egyedül viszont már nem tudják ellátni mindenna-
pi teendőiket.

Az önkormányzat felismerte a lakossági igényt, ezért 
egy saját, többfunkciós idősek otthona megépítése mel-
lett döntött. Az idősek otthona azoknak nyújt elhelye-
zési lehetőséget, akik otthonukban már nem tudnak 
önmagukról megfelelően gondoskodni, vagy akik nap-
közbeni ellátásra szorulnak, de olyan lehetőséget is kíná-
lunk, amelynek köszönhetően rehabilitációra, mentálhi-
giénés terápiára is sor kerülhet.

Eredetileg a régi rendőrőrsnek helyet adó telken sze-
rették volna megépíteni az otthont, azonban hamar 
világossá vált, hogy az a terület adottságaiból kifo-
lyólag nem alkalmas egy ilyen volumenű beruházás 
létrehozására. 
Valóban, már az előzetes tervekből kiderült, hogy másik 
helyszínt kell keresnünk. Így esett a választás egy szin-
tén önkormányzati tulajdonban lévő területre, amely az 
Erdősor utcai – Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti erdő – 
4856/6 helyrajzi számú ingatlan. 

Úgy tudjuk, az új területtel kapcsolatban érkeztek ész-
revételek, vannak, akik ellenzik, hogy ott épüljön meg 
a beruházás, szerkesztőségünkhöz is érkezett egy cikk 
az Eleven Gyál közösségtől, amit hirdetés formájában 
megtalálnak majd éppen ebben az újságban. 
Igen, hozzám is eljutottak ezek a hangok, és engedje 
meg, hogy most reagáljak rájuk. Az említett közösség 
egy politikai csoport mögé állt be azzal, hogy erdőir-
tást emlegetve foggal körömmel ellenzik a beruházást. 
Aki régebb óta él Gyálon, az tudja, hogy egy olyan er-
dős területet próbálnak megóvni, ahol évek óta semmi 
sem történik, az emberek a közelébe sem mennek. Most, 
amióta megtudták, hogy milyen beruházást tervez ide 
az önkormányzat, rendkívül álságos módon úgy állítják 
be, mintha a területet gazdag élővilág jellemezné, csalá-
dok használnák piknikezésre, a fákra pedig madáretető-
ket telepítenek.

Mit kell tudni a beruházással érintett területről?
Mindenek előtt szögezzük le, hogy nincsen szó erdő-
irtásról, hiszen az erdő legnagyobb része továbbra is 
megmarad. Nekünk is az a célunk, hogy az idősek ott-
hona fás, ligetes környezetben épüljön meg, hogy az 
ott lakók nyugodt, árnyas környezetet élvezhessenek. 
Aki ismerős Gyálon, az tudja, hogy az Erdősor utcán a 
Bem József utcától elindulva, egy 100 méteres erdő-
sáv húzódik 1 km hosszan, egészen a Bacsó Béla utcáig. 
Ez összesen csaknem 10 hektáros területet jelent, amit 
nem nevezhetünk összefüggő erdőterületnek, hiszen a 
Toldy Miklós utca és a Kisfaludy utca három részre da-
rabolja. Az idősek otthonát az egyik ilyen területen fog-
juk megépíteni, a Erdősor utca – Toldy utca – Kisfalu-
dy utca által határolt 3,2 hektáros terület 1 hektárján. 
Ez az egy hektár sem lesz lebetonozva, hiszen maga az 
épület alapterülete csupán egy bizonyos részét foglal-
ja majd el. Ugye mindjárt máshogy hangzik egy 10 hek-
táros terület egy tizedét kiszabályozni, mint az erdő ki-
irtásáról beszélni? 

Ez az a része a városnak, ahol megfelelő méretű ön-
kormányzati terület áll a rendelkezésünkre és kellő inf-
rastruktúrával is rendelkezik. Megfelelő az út, a közmű-
ellátottság és a közösségi közlekedés is adott. Az idős 
embereket megilleti, hogy tisztelettel és megbecsüléssel 

forduljunk feléjük, és méltó helyen élhessék életük utol-
só szakaszát. Nem fogjuk őket kitaszítani a város szélé-
re, azt szeretnénk, hogy az életünk részei maradjanak. 
Ahogy korábban, úgy a jövőben is nagy hangsúlyt fekte-
tünk a városban élő idős emberekre.

Ami pedig a környezetvédelmet illeti: úgy gondolom, 
hogy az önkormányzat semmiképpen sem nevezhető a 
fák ellenségének. Elég, ha csak a Gyáli Faültetési Prog-
ramra gondolunk, amelynek keretében 1 000 fát ültet-
tünk el az elmúlt években, vagy ha megnézzük milyen 
sok zöld felületet hoztunk létre, de minden szónál többet 
mond, ha egyszerűen csak végig nézünk a településen, 
mindenhol zöldet látunk, amerre csak nézünk. 

Térjünk vissza a beruházásra! Hol tart most a projekt?
A legutóbbi testületi ülésen kiválasztottuk az idősek ott-
hona tervezésének közbeszerzőjét. Erre azért volt szük-
ség, mert a beruházás meghaladja azt az értékhatárt, ami 
alatt egy egyszerűbb eljárásra lenne lehetőség. Rövide-
sen kiírjuk a tervezésre a pályázatot, és reményeim sze-
rint jövő évben elkezdődik az idősek otthona tervezése. 

Köszönjük az interjút! A beruházással kapcsolatos fej-
leményekről a jövőben is beszámolunk.

Hamarosan elkezdődik  
az idősek otthona tervezése

Pápai Mihály polgármester 2019-es választási programjában  
találkoztunk először azzal a tervvel,  

hogy Gyálon idősek otthonát szeretnének építeni.  
A választók 68.66%-a támogatta azt a programot,  

amelynek része többek között az idősek otthonának megépítése is.  
A polgármestert a beruházásról kérdeztük.

Környezetünk Egészségünk Sport KözbiztonságRövid hírek VallásFejlesztésKözérdekű ÉletProgramRövid hírekFejlesztés Oktatás Egészségünk Sport AnyakönyvKözélet

A térképen látható a csaknem 10 hektáros erdős te-
rület, és az 1 hektáros telek, amelyre az idősek ott-
honát tervezik

Ahogy korábban, úgy a jövőben is nagy hang-
súlyt fektetünk a városban élő idős emberekre.
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Gyál Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete október 28-án tartotta meg 
az összesen tizenhét napirendi témával 
kapcsolatos ülését. Az ülés elején a tes-
tület elfogadta Pápai Mihály polgármes-
ter beszámolóját a legutóbbi rendes ülés 
óta történt fontosabb eseményekről, va-
lamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontos döntéseket hozták:

Elfogadták a bölcsőde és az óvodák 
beszámolóit

Az intézményvezetők minden évben elkészítik az in-
tézmények szakmai beszámolóját, amely kitér az intéz-
ményen belül folyó munka minőségére, szakmai célok 
megvalósítására. A három óvoda és a város egyetlen 
bölcsődéje beszámolóit elfogadta a testület.

Gyógypedagógiai csoporttal bővülhet a 
Gyáli Liliom Óvoda

2022. szeptember 1. napjától autizmus spektrumzavar-
ral küzdő óvodáskorú gyermekek számára, (akik szakér-
tői véleményében szerepel, hogy „integráltan nem vagy 
részben nevelhetők”, és kiscsoportos nevelésük ajánlott) 
maximum 8 fős csoportot kíván indítani az intézmény, 
amennyiben a véleményezési eljárásban résztvevők ez-
zel egyetértenek. Így a városban összesen 16 gyermek, 2 
intézményben vehet igénybe ingyenesen speciális nevel-
tetést, ezzel is segítve családjuk mindennapjait. 

Elfogadták Gyál Város ivóvízellátó és 
szennyvízelvezető víziközmű rendsze-
re gördülő fejlesztési tervét 2022-2036 
időszakra vonatkozóan

Minden évben kötelező elkészíteni a következő tizenöt 
évre vonatkozóan a vízközmű-rendszer gördülési fejlesz-
tési tervét, amely magába foglalja a városi ívóvíz ellátási és 
szennyvíz-elvezetési rendszer felújítását, korszerűsítését is.

Kiválasztották az idősek otthona terve-
zésének közbeszerzőjét

Az intézkedésre szükség volt, mivel a tervezésre beérke-
zett ajánlatok mindegyike, így a legkedvezőbb ajánlat is 
meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, így már a ter-
vezésre is közbeszerzést kell kiírni.

Gyál Város Önkormányzata csatlakozik a 
Vízügyi Fejlesztési Alaphoz

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság Közgyűlése úgy döntött, hogy 
Vízügyi Fejlesztési Alapot hoz létre a DPMV által ellátott 
szolgáltatási területen belüli víziközmű fejlesztési, felújí-
tási és rekonstrukciós munkák forrásainak biztosításá-
ra. Az alap létrejöttével a csatlakozó önkormányzatok 
közösen biztosítják a részükre járó bevételeket annak ér-
dekében, hogy a nagy forrásigényű fejlesztések, felújítá-
sok is megvalósulhassanak a műszaki szükségesség sze-
rinti időpontban akkor is, ha egy településnek éppen az 
adott évben nincs elegendő forrása a finanszírozásra.  
Az elvégzendő munkákat az önkormányzatok által benyúj-
tott elképzeléseket alapul véve közösen határozzák meg.

Rövid hírek a testületi döntésekről Meghosszabbították a központi orvosi 
ügyelet feladat-ellátási szerződését

Az ügyeleti ellátás 2022. évi biztosítása érdekében az Inter-
Ambulance Zrt.-vel kötött megbízási szerződés újabb mó-
dosításra került, akképpen, hogy a szerződés hatálya 2022. 
január 1. – 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik, és le-
hetőség van a szolgáltatás igénybevételére egyoldalú nyi-
latkozat alapján 2022. december 31-ig is.

Döntés született a Kis-szélső utcából 
nyíló zsákutca burkolására

A rövid útszakasz mart aszfalttal történő burkolását, il-
letve a csapadékvíz-szikkasztás megoldását a legked-
vezőbb ajánlatot adó Útkorona Kft. fogja elvégezni  
390 140 forint+ÁFA összegért.
 
A képviselő-testületi ülésen született határozatok meg-
tekinthetők a www.gyal.hu oldalon.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének mun-
karend szerinti soros ülését 2021. november 25-én tartja 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

A Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatá-
sok egyik hangsúlyos eleme a gyáli egyetemisták tá-
mogatása, mely 2020-ig összekapcsolódott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
rendszerrel.

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 Ft/
félév támogatásban részesülhet minden gyáli állan-
dó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató. 
A képviselő-testület tovább bővítette a támogatásra 
jogosultak körét azáltal, hogy idén már pályázhat az 
is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézménnyel áll 
jogviszonyban.

A 25 000 Ft összegű támogatásban azok a diákok ré-
szesülhetnek, akik az adott tanulmányi félévet leg-
alább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan telje-
sítették és a következő félévet megkezdték. Végzős 
hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma 
megszerzése és annak bemutatása.

A 2021/2022 tanév első felére 115 hallgató igényelte a 
25 000 forintos támogatást, ami új rekordnak számít.

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Egyetemista Prog-
ram indulása óta csaknem 12 millió forinttal támogat-
ta a felsőoktatásban tanuló gyáli diákokat.

Ismét rekordot 
döntött a Gyáli 

Egyetemista 
Programra jelentkező 

hallgatók száma

A Gyáli Egyetemista Program évről évre népszerűbb

Környezetünk Egészségünk Sport KözbiztonságRövid hírek VallásFejlesztésKözérdekű ÉletProgramRövid hírekFejlesztés Oktatás Egészségünk Sport AnyakönyvKözélet

ÁLLÁSHIRDETÉS
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„Újratervezés, avagy élet a pandémia után. Ki-
hívások és megoldások.” – Ezzel a címmel tar-
totta meg szokásos éves szakmai konferenci-
áját a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
(PMPSZ) Gyáli Tagintézménye az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban október 
15-én.

Gyál Város Önkormányzata kifejezetten fontosnak tart-
ja a jövő nemzedék megfelelő fejlődésének biztosítását, 
amelyben igény esetén az intézmény aktív segítséget 
nyújt mind a szülőknek, mind a gyáli pedagógusoknak 
nevelőmunkájukban, valamint a köznevelési intézmé-
nyek feladatainak ellátásában.

De néha a segítőknek is elkél némi segítség. Az elmúlt 
időszakban a szakszolgálat gyáli tagintézményében is 
megnövekedtek az adminisztrációs feladatok. 

A szakszolgálat fenntartója ugyan nem az önkormány-
zat, mégis mindig igyekszik segíteni a szakemberek 
munkáját, idén tavasszal például két lézernyomtató 

megvásárlásával segítette az ott dolgozókat a minden-
napi feladatellátásukban.
Az október 15-ei eseményen megemlékeztek róla, hogy 
a gyáli tagintézmény az idei évben ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját. A kerek évforduló alkalmából Nagy Jó-
zsef Elek alpolgármester Gyál Város Önkormányzata ne-
vében születésnapi ajándékkal lepte meg az intézményt. 
Egy díszoklevél mellett jelképesen átadta a város ajándé-
kát Tábit Saroltának, a PMPSZ Gyáli Tagintézmény veze-
tőjének, amelyet az önkormányzat vásárolt az intézmény 
részére: egy darab nyomtatót, egy darab projektort, va-
lamint egy darab laptopot összesen bruttó 498 094 fo-
rint értékben.

Az eszközök nagy segítségére lesznek az intézmény dol-
gozóinak mindennapi munkájuk során, használatukhoz 
sok sikert kívánunk!

Az egynapos szakmai konferencia meghívott vendége 
volt Dr. Hrutkáné Molnár Monika, a Monori Tankerület 
igazgatója; Pinterics János, a PMPSZ főigazgatója; továb-
bá a Pest Megyei Pedagógiai szakszolgálatok intézmény-
vezetői, munkatársai; gyerekorvosok; védőnők; gyáli ok-
tatási- nevelési intézmények vezetői és munkatársai.

20 éves a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (a gyermek 
óvodában maradása / eljárásrend)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a 
gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal (a továb-
biakban: Hivatal) ezt támogató döntése alapján további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség 
megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy 
nevelési évre lehet kérelmezni.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos 
nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett 
vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 
határidőn belül (2022. január 18. napjáig) szakértői vélemé-
nyében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtásá-
ra nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában 
kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvo-
dában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében 
(KIR).

Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett 
vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig törté-
nő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény 
kiállítására 2022. január 18. napjáig nem kerül sor és amennyi-
ben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai el-
látásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet szükséges 
benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis leg-
később 2022. január 18-a éjfélig.

A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a ha-
tározat és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye egyaránt 
kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő ké-
relmének, illetve, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bi-
zottsága a törvényi határidőn belül javasolja a gyermek ese-
tében az óvodában maradást, ezek alapján a gyermek egy 
tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a 
gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellá-
tásban fog részesülni. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül 
sem a Hivatal határozatát, sem a Szakértői Bizottság szakér-
tői véleményét, és azzal ellentétes módon nem dönthet úgy, 
hogy mégis iskolába íratja gyermekét.

A kérelem benyújtása

a) A benyújtás határideje
A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. ja-
nuár 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az 
Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátu-
mát jelöli.)

A határidő jogvesztő, azaz a határidő után a hatályos jog-
szabályok értelmében semmilyen módon nem kérelmezhe-
tő, hogy a gyermek később kezdje meg tankötelességének 
teljesítését.

b) A kérelmező
A tankötelezettség korábbi megkezdése iránti kérelmet a 
szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság 
nyújthatja be.

Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyako-
rolják, a kérelmet benyújtó szülő nyilatkozik arról, hogy a kére-
lemben foglaltakkal a másik szülő egyetért.

c) A kérelem benyújtásának módja, kapcsolattartás
A kérelmet ügyfélkapus tárhelyszolgáltatás igénybevételé-
vel (ügyfélkapus azonosítást követően kitöltött és bekül-
dött kérelem) vagy postai úton is be lehet nyújtani.

• Az ügyfélkapu segítségével előterjesztett kérelmek ese-
tében a Hivatal az eljárásban meghozott döntéseket ki-
zárólag a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére küldi meg.

• A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kell 
beküldeni: Oktatási Hivatal, Budapest 1982

A postai úton feladott kérelmet javasolt ajánlott könyvelt pos-
tai küldeményként feladni annak érdekében, hogy a levél útját 
a feladó a Magyar Posta nyomkövető szolgáltatásán keresztül 
nyomon tudja követni.

Postai kapcsolattartás esetén a Hivatal az eljárásban megho-
zott döntéseket kizárólag postai úton küldi meg a kérelemben 
megadott postacímre.

Az e-mailben benyújtott kérelmeket a Hivatal nem fogadja be. 
Az e-mailben beküldött dokumentumok alapján a tankötelezett-
ség megkezdésének halasztására irányuló eljárás nem indul meg.

A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2021. december végé-
től itt lesz elérhető: https://ohtan.oh.gov.hu

Az eljárás ügyintézési határideje

a) Amennyiben a kérelem és a kérelemhez csatolt dokumentu-
mok alapján a tényállás tisztázott, a Hivatal a kérelem beérkezé-
sét követően 8 napos határidővel (postai kapcsolattartás ese-
tén postai úton, ügyfélkapus kapcsolattartás esetén a kérelmező 
ügyfélkapus tárhelyére elektronikus úton) megküldi a döntést.
b) Amennyiben szakértő kirendelésére, egyéb dokumentu-
mok, adatok beszerzésére van szükség a döntés meghozatalá-
hoz, a Hivatal a kérelem beérkezését követően 50 napon belül 
(postai kapcsolattartás esetén postai úton, ügyfélkapus kap-
csolattartás esetén a kérelmező ügyfélkapus tárhelyére elekt-
ronikus úton) megküldi a döntést.

 
Forrás, és bővebb tájékoztatás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Tankötelezettség megkezdésének halasztása
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2018. szeptember 8-án első alkalommal a Peremvárosi 
Horgásztó partján, Császár Kata és férje Olti László, a 
Facebook által egy találkozót hirdetett meg, azzal a re-
ménnyel, hogy a Gyálon élő, korábban a határon túli te-
rületekről elszármazott embereket összehozza. Az el-
múlt évek során a tálkozót hagyományként, minden év 
szeptember elején, nagyobb és nagyobb sikerrel tartják 
meg. A csoport azóta az egyik legnagyobb gyáli szerve-
zetté nőtte ki magát és a Gyáli Erdélyi Székely Kör nevet 
viseli. Ápolják hagyományaikat, és a városi rendezvénye-
ken az egész várossal megosztják azokat. Rendszeres 
résztvevői a Gyáli Böllérversenyeknek, ahol kimagasló 
eredményeket érnek el. Céljuk a határon túl maradt em-
berek segítése, továbbá a figyelemfelhívás Székelyföldre 
és a Trianoni Magyarországra.

A legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvény a Gyá-
li Erdélyi Székely Bál, ahol idén, a harmadik bálon, már 
350 fő vett részt. A jó hangulatról a székelyföldi zenekar 
és az Erdélyből származó néptáncosok gondoskodtak.

Október utolsó hétvégéjén, a székely autonómia napján 
őrtűzgyújtást szerveztek a víztorony alatt.

Gyál Város Önkormányzata elkötelezetten támogatja az 
egyesület programjait, amelyekre mindig örömmel fo-
gadja el a meghívást Pánczél Károly, a Magyar Ország-
gyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke; Dr. 
Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő; Pápai Mihály pol-
gármester és Nagy József Elek alpolgármester is.

Három éves a Gyáli Erdélyi Székely Kör
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A tél közeledtével egyre többen égetik el 
a háztartási, ház körüli hulladékot, fűtő-
anyagként felhasználva azokat. Sok eset-
ben mindezt büntetlenül, hiszen az ille-
gális hulladékégetést elszenvedők nem 
tudják, hogy igenis fel lehet lépni a jog-
szabályokat sértő cselekmények ellen.

A hulladék égetése mindenkinek szigo-
rúan tilos!

Az illegális hulladékégetés negatív következményei rend-
kívül kiterjedtek, ugyanis élettani és környezetkárosító 
hatásuk van. A légkörbe jutó mérgező gázok szív- és ér-
rendszeri (infarktus, trombózis), valamint légzőszervi meg-
betegedést (tüdődaganat, asztma), immunrendszer káro-
sodást, hormonháztartási rendellenességet, meddőséget, 
impotenciát, fejlődési rendellenességet, bőrgyulladást és 
emésztőszervi problémát is okozhatnak. A házi szemét 
égetésekor nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok ve-
szélyeztetik az ember egészségét, hanem a talajba bejutva 
a növényeken és állatokon keresztül a táplálékláncba beke-
rülve és ott felhalmozódva is kifejtik káros hatásaikat.

Mit tehet, ha a szomszédja hulladékot 
éget?

Ne féljen a szomszéddal való konfrontációtól, hiszen az ő 
érdeke is, hogy egészségesen éljen.
A jószomszédi viszony megtartása érdekében először 
baráti jelleggel mondja el neki, hogy ezzel mérgezi a kör-
nyék levegőjét és veszélyezteti saját és családtagjai, házi 
állatai egészségét is.
Ha nem használ a jó szó, akkor bejelentést kell tenni. Fordul-
jon a Gyáli Járási Hi-
vatal Hatósági Osz-

tályához! Tel: 06-29/544- 100, e-mail: gyal.jarasihivatal@
pest.gov.hu A bejelentés illetékmentes és írásban történik. 
Ide vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) 
bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. A hatóságok 
munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvéte-
lekkel dokumentálja a kialakult helyzetet.
Aki hulladékot éget legtöbb esetben tudatlanul teszi. 
Ezért kérünk mindenkit, aki csak teheti hívja fel a figyelmet 
minél több helyen az illegális hulladékégetés veszélyeire.

A kerti zöldhulladék égetése is TILOS!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
januártól rendeletben tiltja az avar és kerti hulladék ége-
tését. A tűzgyújtással kapcsolatos szabályok megsze-
gése akár 3 millió forintig terjedő bírsággal is sújtható! 
Városunkban az FCC Magyarország Kft. az év elején köz-
zétett és a háztartásokhoz eljuttatott naptárban megje-
lölt időpontokban szállítja el az ingatlanok elé kihelyezett 
zöldhulladékot, azonban fontos, hogy az ingatlanonként 
elhozandó zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagy-
jából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként 
(zsákos és kötegelt együttesen értve). 
Ahogy arról lapunk előző számában is írtunk, a koráb-
bi évek tapasztalatai és igényei alapján Gyál város veze-
tése 2021-ben a közszolgáltatás keretein túlmutatóan 
további zöldhulladékgyűjtési alkalmat rendelt meg, 
amely a szokásos kétheti ciklusban 2021. november 29 
– 2021. december 10. között valósul majd meg a gyűjtési 
naptárban kiadott utcalistát követve.
A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket az 
ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő köz-
pontjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig díjmen-
tesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben nyilván-
tartott, szerződött és tartozása nincsen. Az efölötti 
mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik át 

(ez 2021.01.01-től 14 
Ft/kg +áfa).Közös érdekünk a tiszta levegő, hiszen a FÜST-ÖL!

Ne ússzunk mérgező füstködben télen! 
Az illegális hulladékégetés kockázatairól
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A Szépszivárvány Néptáncegyüttes gyakran fellép a 
Gyáli Erdélyi Székely Kör összejövetelein.
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A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte az immár 
V. BOR- és a II. PÁLINKAVERSENYT amatőr szinten.  
A szervezők örültek, hogy a környező városokból (Ve-
csésről és Monorról) is voltak jelentkezők. 

Az eseményt Nagy József Elek alpolgármester nyitot-
ta meg. Vendégek voltak: Gemela Elvira a Kertészek és 
Kertbarátok Országos Szövetségének Pest megyei elnö-
ke, a Pilisvörösvári Kertbarátok elnöke és Weiszer Éva el-
nökhelyettes, Nagy Tibor és Nagy Tiborné a Gyáli Gaz-
dák boltja vezetői. Gratulálunk a nyerteseknek!

A NYERTESEK: Vörös bor kategória: Nagy Arany: Petz Márton, Vecsés
 Arany: Petz Márton, Vecsés Ezüst: Balogh Péter, Gyál Ezüst: Sabata Tamás, Monor Különdíj: Sabata Tamás, MonorFehér bor kategória: Arany: Sabata Tamás, Monor Ezüst: Szászik János, Monor Ezüst: Petz Márton, Vecsés Különdíj: Szászik János, MonorRosé kategória: Arany: Szászik János, Monor

PÁLINKA: Szőlő: Champion: Szegedi István, Vecsés
 Arany: Bartha Ibolya, Gyál Ezüst: Szegedi István, VecsésSzilva: Arany: Kozma Gyuláné, Gyál Ezüst: Szegedi István, VecsésBirs: Arany: Szegedi István, VecsésMeggy: Arany: Szászik János, MonorBarack: Arany: Szász Gyuláné, GyálMeggy: Különdíj: Szászik János, MonorSzilva: Különdíj: Szegedi István, Vecsés

A bor- és 
pálinkaverseny 

eredménye

Az Ócsa Természetvédő Vadásztársaság, va-
lamint a Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztár-
saság tájékoztatása szerint a 2021-2022 va-
dászati szezon Gyál külterületét is érintő 
apróvadvadászatai az alábbi beosztás sze-
rint történnek:

– 2021. november 6. szombat
– 2021. november 20. szombat
– 2021. november 21. vasárnap
– 2021. december 11. szombat
– 2021. december 18. szombat
– 2021. december 19. vasárnap
– 2021. december 31. péntek
– 2022. január 8. szombat
– 2022. január 15. szombat
– 2022. január 23. vasárnap

A feltüntetett napokon tehát vadászati tevé-
kenységre lehet számítani a településünk kö-
rüli erdőkben, mezőkön, ezért arra kérjük a 
lakosságot, hogy ezeken a napokon, ha tehe-
tik, akkor egyáltalán ne, vagy ha mégis, ak-
kor a szokásosnál is körültekintőbben tartóz-
kodjanak ott, vagy sétáltassanak kutyát.

Ezeken a 
napokon érdemes 
elkerülni a gyáli 
külterületeket

Környezetünk Egészségünk Sport KözbiztonságRövid hírek VallásFejlesztésKözérdekű
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

DÍJKEDVEZMÉNY
Az önkormányzat kérelemre mentességet biztosít a közszol-
gáltatási díj megfizetése alól azon, 65. életévüket betöltött 
egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a 
háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmér-
tékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. 

Nem jogosult a mentes-
ség igénybevételére az, 
akinek háztartásában a 
házastársán kívül más 
személy is él. A mentes-
ség az arra jogosultat a 
65. életéve betöltését 
követő negyedév 1. nap-
jától illeti meg.

Gyál Város Önkormányzata a Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Díjkedvezmény keretén belül 2012 óta 
több mint 76,2 millió forinttal támogatta a gyáli időskorú 
polgárokat.

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
 
 

•Gyáli Szépkorú Program

•Hulladékgazdálkodási köz-
  szolgáltatási Díjkedvezmény

ÉletProgramRövid hírekFejlesztés Oktatás Egészségünk Sport AnyakönyvKözélet



18 gyáli mi újság www.gyal.hu 1919

Személyesen 
mondtak köszönetet 

a város jubiláló 
közalkalmazottjainak

Ahhoz, hogy jól működjön a város, fontos, hogy az in-
tézményekben dolgozó emberek elkötelezetten vé-
gezzék munkájukat, ehhez pedig elengedhetetlen, 
hogy érezzék a megbecsülést a városvezetés részé-
ről. Manapság, amikor az emberek többsége gyakran 
váltogatja a munkahelyét, rendkívül ritka, hogy valaki 
több évig, akár több évtizedig is hű maradjon a mun-
kaadójához, és ha ez mégis így történik, amire a gyáli 
intézményekben bőven láthatunk példát, az azt jelen-
ti, hogy örömmel végzik a munkájukat.

Magyarország Kormánya jubileumi jutalommal ismeri 
el a közszférában dolgozók munkáját minden 25., 30., 
40. ledolgozott évben. Ez egy szép gesztus az ország 
vezetése részéről, amely pénzjutalommal jár.

Gyál Város Önkormányzata ezen felül törzsgárda jut-
tatással is elismeri a városi közintézmények dolgozóit, 
minden 5., 10., 15., 20., az adott intézményben töltött év-
ben. A törzsgárda juttatás szintén pénzbeli juttatással 
jár, ezen felül pedig az idei évtől Pápai Mihály polgár-
mester és Nagy József Elek alpolgármester személye-
sen is felkereste az intézményeket, hogy emléklappal, a 
jubiláló hölgyeknek egy csokor virággal, az uraknak pe-
dig egy üveg borral köszönje meg az áldozatos és kitar-
tó munkát, amit a városért végeznek.

A városvezetők idén összesen 12 intézménybe látogat-
tak így el, és 82 jubiláló közalkalmazott munkáját kö-
szönték meg személyesen. A jubilálók névsorát a www.
gyal.hu honlapon lévő cikkben olvashatják.

Emelkedő esetszámok, az oltás és 
a komplex védekezés a megoldás

Ennek kiemelten fontos eszköze az oltások felvétele, ide-
értve a még nem oltottak részére az első oltási sorozat fel-
vételét a védettség kialakulásához, valamint a már régeb-
ben oltottak számára a harmadik oltás felvételét. Egyre 
több publikáció jelenik meg, amelyek az oltások idő eltel-
tével csökkenő hatását mutatják ki. A jelenlegi ismereteink 
szerint az alapimmunizálást követően 4-6 hónappal már 
indokolt az ismétlő (jellemzően harmadik) oltás felvétele.

A védekezés főbb eszközei:

• a koronavírus elleni oltás (teljes oltási sorozat) fel-
vétele, ideértve az ismétlő oltást is,

• járványügyi intézkedések, szabályok betartása, 
különös figyelemmel az orrot és szájat egyaránt 
eltakaró, szabályosan felhelyezett maszkra,

• higiéniás előírások betartása (az előírt helyszíne-
ken túlmenően is zárt térben a maszkok használata, 
távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés, stb.),

• tömeg kerülése, különös figyelemmel a zárt térben 
nagy számban egyszerre jelen lévők által képzett 
tömeget,

• felelősségteljes egészség-magatartás (a már em-
lített tömeg kerülésével összhangban pl. optimális 
időben végrehajtott bevásárlás, találkozók felelős-
ségteljes szervezése, stb.),

• egészségtudatos életmód (egészségesebb táplál-
kozás, mozgás, stresszfaktorok csökkentése, króni-
kus betegségek gyógyszereinek pontos szedése, ká-
ros szenvedélyek leküzdése, stb.), melynek célja más 
megbetegedések megelőzése, jobb egészségi álla-
pot elérése (a koronavírus-fertőzés kimenete szem-
pontjából az általános egészségi állapot jelentős 
tényező),

• hiteles forrásokból tájékozódás, a források ellen-
őrzése – a nem hiteles információk, tévhitek terjedé-
se gátolhatja a járványügyi védekezést.

Mivel az oltások hatékonyságával kapcsolatosan kevés 
konkrét adat került bemutatásra a magyar sajtóban és 
egyesek az általánosabb, oltásokat támogató felhívásokat, 
tájékoztatásokat kevésbé tartják meggyőzőnek, így konk-
rét, Ausztriából származó adatokkal  szeretném bemutat-
ni, hogy az oltást felvettek körében lényegesen keve-
sebb a tüneteket is eredményező koronavírus-fertőzés.

Tünetes koronavírus-fertőzések Ausztriá-
ban a 39. és a 42. naptári hét között

Az oltások hatékonyságát több kutatás is vizsgálta, ezek 
közül az AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit 

und Ernährungssicherheit GmbH) által közzétett ered-
ményeken keresztül szeretném bemutatni a koronaví-
rus elleni oltások Ausztriában mért hatékonyságát. A ta-
nulmány az oltási áttöréseket vizsgálta, azaz azokat az 
eseteket, amikor a teljeskörűen beoltott személy tünete-
sen és laborvizsgálat által megerősítetten koronavírusos 
volt. (A klinikai tünetek nélküli fertőzéseket nem tekin-
tették oltási áttörésnek, mivel az oltásokat a megbete-
gedések megelőzésére fejtették ki.)

Ausztriában a 12 éves és idősebb lakosság 67,83%-a  
5 359 599 fő volt teljeskörűen beoltott 2021.10.27-ig. Kö-
zülük a vizsgált időszakban - 39. és 42. naptári hét között 
- oltási áttörés (oltott személy tünetes fertőzése) 13 956 
fő esetén történt. Ez az időszakban mért összes tünetes 
fertőzés (37 821 fő) 36,90%-a volt.

A teljeskörűen beoltottak 0,26%-a fertőződött meg tü-
netesen a vizsgált időszakban, míg a nem oltottak (vagy 
nem teljeskörűen oltottak) között ez az arány 0,94% 
volt. A tünetes fertőzöttek aránya a nem (vagy nem 
teljeskörűen) oltottak esetében az oltottakhoz ké-
pest a teljes vizsgált populációban kb. 3,6-szoros volt.  
Ez 12-17 évesek között majd 10-szeres, a 18-59 évesek kö-
zött kb. 3,3-szoros, a 60 évesek és idősebbek körében 
pedig mintegy 2,5-szörös értéket jelentett.

Tünetes fertőzések aránya a 39-42. naptári hét között

Forrás: AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
internetes kiadványa: Impfdurchbrüche (27.10.2021.) Elérhetőség: https://www.ages.at/
themen/krankheitserreger/coronavirus/ (letöltés ideje: 2021.11.01.)

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs
a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője

Ausztria lakossága
(12 éves és idősebb)

Tünetes fertőzések Ausztriá-
ban a 39-42. naptári héten

teljeskörűen beoltott
nem oltott, vagy nem teljes körűen oltott

teljeskörűen beoltott
nem oltott, vagy nem teljes körűen

32,17% 36,90%

67,83% 63,10%
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Aktuális járványügyi intézkedések

A járványügyi helyzet alakulására figyelemmel országo-
san új intézkedések kerültek bevezetésre. 2021. novem-
ber 1-től kötelező a tömegközlekedési eszközökön, a 
pályaudvarok, állomások, megállóhelyek utasforga-
lom számára megnyitott részein kötelező a maszkvi-
selés oly módon, hogy az az orrot és a szájat folyama-
tosan elfedje.

A munkáltató a munkavégzés feltételeként a védőoltást 
még fel nem vett foglalkoztatottja számára – az egész-
ség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör 
sajátosságaira is figyelemmel – a koronavírus elleni vé-
dőoltás felvételét a munkavégzés feltételeként állapít-
hatja meg. A részletes szabályokról és a kivételekről az 
598/2021. (X.28.) Korm. rendelet rendelkezik. A járvány-
ügyi védekezés részeként a kormány előírta egyes ál-
lami és önkormányzati intézményekben foglalkoztatott 
munkatársak számára a védőoltás kötelező felvételét. 
(599/2021. (X.28.) Korm. rendelet)

Aktuális járványügyi helyzet

Jelentősen megnőtt a fertőzések száma. A 2021. novem-
ber 8-i hírek szerint a megelőző 3 napban 17 834 új fer-
tőzöttet igazoltak, 214 beteg hunyt el, miközben 3 980 
koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 
434-en kapnak gépi lélegeztetést.

MAGYARORSZÁGON ÖSSZESEN
fertőződöttek száma 909 998

elhunytak száma 31 398
beoltott személyek száma 5 974 514

AZ EGÉSZ VILÁGON ÖSSZESEN AZ UTOLSÓ 
28 NAPBAN

fertőződöttek száma 249 965 390 11 964 389
elhunytak száma 5 051 390 196 200

beadott oltások száma 7 253 985 060 695 568 638
Az adatok forrása: 
Kormányzati koronavírus tájékoztató oldal: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/5-millio-
975-ezer-beoltott-17-834-az-uj-fertozott-elhunyt-214-beteg (legutolsó frissítés időpontja: 
2021.11.08. 08.59, az adatok letöltéséneki deje: 2021.11.08. 11.32)
John Hopkins Coronavirus Resource Center honlapja: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
(legutolsó frissítés időpontja: 2021.11.08. 10.21, az adatok letöltésének ideje: 2021.11.08. 11.30)

Sajnos – az októberben írtakhoz hasonlóan – most is fel-
ívelő szakaszában van a járvány negyedik hulláma, azon-
ban a hazai esetszámok az egy hónappal korábbihoz ké-
pest lényegesen magasabbak. E járványügyi helyzetben 
a védekezés csak elkötelezett állampolgári részvétellel 
lehet igazán hatékony.

Aktuális járványügyi intézkedések

Aktuális járványügyi helyzet
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Büszkeséggel tölt el minket, hogy immáron több al-
kalommal hívták meg az egyesület két játékosát az 
U11-es körzet-központi válogatottba. Szegi Gergő 
másodszor, Pándi Dávid harmadjára vehette kéz-
hez a válogatott meghívót!
A két játékos a Bozsik tornák alkalmával hívta fel já-
tékával magára a figyelmet. A válogatott edzések 
alkalmával is bizonyították rátermettségüket, és a 
futball iránti elkötelezettségüket.
Gratulálunk a srácoknak és felkészítő edzőinek, Je-
nei Attilának és Kertész Péternek!

Hajrá srácok! Hajrá Gyáli BKSE!

Október 14-én délután partnerklubunk a Budapest 
Honvéd FC. vendégei voltunk az akadémián, U7/
U8/U9/U10-es korosztályban mérték össze erejü-
ket csapataink. Nagyon nagyokat játszottunk, ren-
geteget tanultunk, igazi futball ünnep volt!

Köszönjük a meghívást!

Válogatott meghívót ka-
pott két labdarúgó játékos

Gyáli gyerekek a  
Magyar Futball Akadémián!

Október 12-én, a Gyál és Térsége Birkózó Egyesület csar-
nokában, a Magyar Birkózó Szövetség megalakulásának 
századik évfordulója alkalmából díszoklevelet vett át Pá-
pai Mihály polgármester Ancsin Lászlótól, az MBSZ fő-
titkárától és Bácsi Pétertől, a szövetség szakmai igazga-
tójától, önkormányzati képviselőtől. A Magyar Birkózó 
Szövetség ezzel a gesztussal mondott köszönetet Gyál 
városnak a sportág támogatásáért. Az eseményen részt 
vett Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor olimpikon, valamint 
Vinnai Tibor önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sort 
Bizottság elnöke.

A polgármester közösségi oldalán is köszönetet mon-
dott: „Kívánom, hogy városunkban minél több tehetsé-
ges birkózó nevelkedjen az egyesület kötelékében. Kö-
szönöm mindenkinek, aki ezért dolgozik Kiss Sanyi, 
Gombos Gábor edzőknek, Tarpai Rolandnak az egyesü-
let elnökének.” - írta a városvezető.

Elismerés a 100 éves  
Magyar Birkózó Szövetségtől

Gyáli bkse hírek Gyáli bkse hírekGyáli bkse hírekGyáli bkse hírek
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gyáli mi újság

Október 4. nagy nap volt a Gyáli BKSE BLSZ III. osztályá-
ban szereplő Gyáli Öregfiúk csapatának életében. Az a 
megtiszteltetés érte ugyanis az „öregeket”, hogy a jelen-
legi és egykori képviselőkből, országgyűlési dolgozókból, 
hivatalnokokból álló Parlament SE otthonába, az ELMŰ 
sporttelepre látogathattak, ahol felkészülési mérkőzésen 
léphettek pályára az Országgyűlés csapata ellen.

A jó hangulatú, gólgazdag, barátságos mérkőzésen vé-
gül három góllal bizonyultak jobbnak a gyáliak az 5-10 
évvel idősebb átlagéletkorú országgyűlési csapatnál.

A hazaiaknál – többek között – pályára lépett dr. Kövér 
László (az Országgyűlés elnöke), Pánczél Károly (az Or-
szággyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke, 
1993 és 2014 között Gyál alpolgármestere), dr. Bácskai 
János (egykori országgyűlési képviselő, 2010 és 2019 
között Ferencváros polgármestere), dr. Papcsák Fe-
renc (egykori országgyűlési képviselő, 2010 és 2014 kö-
zött Zugló polgármestere, a Magyar Nemzeti Bank Fe-
lügyelőbizottságának elnöke), Szabó László (a Magyar 
Paralimpiai Bizottság elnöke) is.

A találkozónak külön pikantériát adott, hogy két átfedés 
is volt a csapatok között, hiszen dr. Sándor Tamás (az Or-
szággyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának titkár-
ságvezetője) és Szondi László (az Országgyűlési Őrség 
egykori tagja) a Gyáli BKSE mellett 2014 óta az Ország-
gyűlés válogatottjának is tagjai, így az első félidőben az 
egyik, míg a másodikban a másik csapatban rúgták a bőrt.

A találkozót a helyszínen tekintette meg Véber György, 
az Újpest kétszeres magyar bajnok, Magyar Kupa- és 
Szuperkupa-győztes játékosa, illetve Prukner László, a 
Kaposvári Rákóczi FC, a Ferencváros, illetve a Zalaeger-
szegi TE korábbi vezetőedzője.

Parlamenti Sportegyesület – Gyáli BKSE     5-8     (1-4)

Az Országgyűlés válogatottjának 
vendége volt a Gyáli Öregfiúk!

A gyáli városvezetés eltökélten támogatja a spor-
tot és az egészséges életmódot
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint októberben 
3 haláleset és 15 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

10.02.:
- Bodnár Tibor és Adóba Gabriella (Bodnár Gabriella)

- Szaniszló Péter és Kovács Ágnes (Szaniszló-Kovács Ágnes)
- Gálvölgyi Márton és Siket Viktória Viola (Gálvölgyiné Siket Viktória Viola)

10.08.: 
- Gróf Roland és Mihály Petra (Grófné Mihály Petra)

10.09.:
- Balogh Sándor és Batyi Alexandra (Balogh Sándorné)

- Kovács Péter és Sallós Luca (Sallós-Kovács Péter és Sallós-Kovács Luca)
10.15.:

- Szemán László és Farkas Enikő (Szemán-Farkas Enikő)
10.16.:

- Renkec Csaba és Zsákai Edina (Renkec-Zsákai Edina)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
24 900 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Anyakönyv

www.gyal.hu

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék időpontja templomunkban:

péntek 7:00, szombat 18.00, vasárnap 9.30.

Csütörtökönként 18:00 órától szentségimádást tartunk.

November 30-tól az adventi időszakban rorate miséket 
tartunk reggel 6:00 órától.

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

„Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője, add, 
hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképen tiszteljük 
fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés for-
rassza eggyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által.„

A jámborság szavunk általában nem tartozik a legnép-
szerűbbek közé, már ami az általános szóhasználatot il-
leti. A hétköznapi használatban leggyakrabban talán 
állatra szokták azt mondani, hogy jámbor, és ezzel azt ál-
lítják, hogy nagyon türelmes, nyugodt jószágról van szó.  
A szó vallásos értelmét tekintve egy fokkal bonyolultabb 
a helyzet. Az általános felfogás szerint ugyanis a jámbor-
ság olyan tulajdonság, amit a vallásos típusúak, az amo-
lyan jámbor fajták velük született hajlamból eredően vagy 
esetleg túlbuzgón gyakorolt vallásosságuk révén birto-
kolnak. Ebből következően a nem egyházi használatban 
a jámbor szavunk gyakran magán hordozza a szemforga-
tó, a bárgyú vagy az életképtelen jelentésárnyalatokat is.

Könyörgésünk azt fogalmazza meg, hogy az igaz jámbor-
ság nem genetikai meghatározottság vagy emberi erőfe-
szítés eredménye, hanem Isten ajándéka. Sőt nem is csu-
pán jámborságról beszél, hanem igaz jámborságról. Ez a 
megkülönböztetés a fentiek fényében arra utalhat, hogy 
jámborságból, vagy még inkább jámborkodásból létez-
het hamis is, olyannyira, hogy némely fajtája gyakorlatilag 

megegyezik a hitetlenséggel. Emlékezetes Hamvas Béla 
vitriolos megjegyzése a „Szent Hormony vizeletéről kraj-
cáros füzeteket áruló” bigottan vallásoskodó „hívő” szá-
nalmas materializmusáról. Ha ismerjük az egyháztörté-
netet és a vallásos jámborkodás időnként tapasztalható 
kinövéseit, Hamvas iróniája nem is tűnik túl meredeknek. 

Az igaz jámborság ezzel szemben ajándék, amit Istentől 
kaphatnak az őt szeretők. Jámborság szavunk latin megfe-
lelőjét, a pietas kifejezést az ókorban az alá-fölérendeltek 
egymás közti jó kapcsolatának megjelölésére használták, 
míg a keresztény egyházi hagyományban az érzelmekkel 
is áthatott bensőséges vallásosságot, jóságot jelölték vele.

Az igaz jámborság által az ember tudja a helyét ebben 
a világban, és ennek megfelelően él. Az igaz jámbor-
ság jellemzői a teremtményi érzés, a bűnbánat, amit bel-
ső meghasonlottságunk fájdalmas megtapasztalása mi-
att érzünk, a kiválasztottság boldogító tudata, a bizalom 
és az önátadás, valamint a vágyakozás Isten akaratának 
bensőséges ismeretére. A léleknek ebből az állapotából 
születnek a jámbor cselekedetek, amelyek az Isten és a 
többi ember iránti odaadó szeretetünk igaz tettei.

Évközi 23. vasárnapunk felajánlási könyörgésében ab-
ban a tudatban fordulunk Istenhez, hogy még áldozati 
adományunkat is csak akkor tudjuk Neki tetsző módon 
bemutatni, ha Ő megadja nekünk az igaz jámborságban 
való növekedést. Csak akkor ébred vágy bennünk arra, 
hogy a mise puszta hallgatása, lealibizése helyett bemu-
tassuk Neki saját töredékes életáldozatunkat, és Krisztus 
testét magunkhoz vegyük a szentáldozásban, mely által 
Ő igazi békét és egységet teremt bennünk és általunk.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

SZÍVmelengető
Igaz jámborság szerzője, Istenünk

Boldog Születésnapot!
Többéves hagyomány, hogy a 90., 95., 100., 105. életévü-
ket betöltött gyáli bejelentett lakóhellyel rendelkező ma-
gyar állampolgárokat a városvezetés személyes köszön-
tésben részesíti.

Októberben egy szépkorú gyáli lakos részesült a köszön-
tésben, a miniszterelnöki oklevél átvételére és az önkor-
mányzat által biztosított ajándékcsomagban, továbbá a 
polgármester emléklapjának átvételére.

A város nevében Nagy József Elek alpolgármester kö-
szöntötte Erzsike nénit, 90. születésnapján.

Erzsike néni a 70-es években költözött Gyálra, férjével. 
20 évig dolgozott a gyógyáru központi elosztóban, a 
raktár könyvelőjeként. Nagyon szerette a munkáját. 

Mindennapjaiban szeret kertészkedni, olvasni, rádiót 
hallgatni. Mindig nagy érdeklődéssel figyeli a mindenna-
pi híreket, eseményeket.

Jó egészséget kívánunk neki, és Isten éltesse még na-
gyon sokáig! 
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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

10.07.
Bejelentést kaptunk, hogy a Kőrösi úton egy magatehe-
tetlen személy fekszik. Járőreink a helyszínen megtalálták 
az erősen ittas férfit, akit sikerült felkelteni. Mivel látható 
sérülése nem volt és segítséget nem kért, kissé bizonyta-
lanul, de saját lábán távozott otthonába. A hónap során 
összesen négy hasonló esethez kellett polgárőreinknek 
kivonulniuk. Az időjárás hidegre fordulásával egyre fonto-
sabb, hogy az utcán fekvő, magatehetelen személyt sen-
ki se hagyjon magára segítség hívása nélkül, mert a kihű-
lés hamar tragédiához vezethet.

10.11.

A Szent István utcából érkezett segítségkérés baleset mi-
att, amelyben gyermekek is érintettek. Járőreink vissza-
jelzése szeint az Árpád utca kereszteződésénél ütköztek 
gépjárművek, a balesetben gyermekek nem sérültek, de 
az egyik jármű vezetője fejsérülést szenvedett. Polgárőre-
ink az elsősegélynyújtásban, valamint a helyszín biztosítá-
sában nyújtottak segítséget.

10.12.

Az éjszaka közepén érkezett segítségkérés, a bejelen-
tő hölgy elmondása szerint a férje rá akarja törni az ajtót. 

FEGY-napló

Hirdetés

Járőrünk a helyszínen megpróbálta az indulatokat lecsil-
lapítani, de az erősen ittas személlyel nem sikerült érdem-
ben kommunikálnia, ezért rendőri segítséget kért a hely-
színre, majd a kiérkező rendőröknek a helyszínt átadta.

10.28.

Lakossági segítségkérés érkezett, a bejelentő elmondása 
szerint egy fiatalember az utcán sétálva gyanúsan figye-
li az ingatlanokat. Helyszínre siető polgárőreink a fiatalem-
bert a helyszín közelében megtalálták és a rendőrség ki-
érkezéséig visszatartották, majd további intézkedésre a 
hatóságnak átadták.

Összeállította:  
Kelecsényi Gábor

FIZETETT HIRDETÉS

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
 2021. december 16-án 18 órára és

2022. január 20-án 18 órára
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Közbiztonság

2019-ben iskolánkat, az Érdi SZC Eötvös József 
Technikumot kérték fel a városi március 15-i ünnep-
ség elkészítésére. Lázasan készülődtünk osztályfő-
nökünk és magyartanárunk, Dr. Laczkó Mária irá-
nyításával a remek előadással. Sajnos azonban a 
fellépésre már nem kerülhetett sor az akkor kez-
dődő Covid járvány miatt. Műsorunkat még emel-
kedettebbé tette az, hogy Nagy József Elek 
alpolgármester osztályunk ünnepséget készítő di-
ákjait felkérte, hogy ünnepi szavai alatt a háttérben 
is szerepeljenek.

Bár az élő fellépés elmaradt, Gyál Város Ön-
kormányzata nem felejtkezett el rólunk: a fel-
készülés jutalmaként lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy egy élménydús kirándulást 
megvalósítsunk, amelyre szeptember 16-án kerül-
hetett sor. Úti célnak a Margit-szigetet választottuk.  

A hosszú bezártság után igazán jó volt kikapcso-
lódni és kikerülni a hétköznapokból. Felejthetetlen 
közösségi élmény volt számunkra, remek napot töl-
töttünk együtt. 

Érdi SZC Eötvös József Technikum 
11.a osztályos diákjai

A Margit-szigeten jártunk
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasz-
tás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartá-
si gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317. 

Szeretné, ha meghallgatnák? Szeretne más szemszög-
ből is rálátni a helyzetére? Elhiszi, hogy ezek köny-
nyebbé teszik a továbblépést? Ha igen, telefonál-
jon időpontért! Tóthné Éva mentálhigiénés szakember. 
06-20/564-0606. 

Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szomba-
ton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.: 
30/307-9794.

Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivite-
lezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgá-
latok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. 
Bodnár József 06-30/663-8617.

Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcse-
re, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csator-
na szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.

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

Olasz és orosz privát nyelvórák Gyálon, diplomás nyelvta-
nártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pót-
vizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

Takarítást, vasalást, egyéb házimunkát vállalok. Telefon: 
06-70/533-6979.

Apróhirdetés

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

HirdetésHirdetés

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 megállapí-
tásra 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!

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.
Telefon: +36 70 902 5876
kristalyviragoptika@gmail.com
www.kristalyviragoptika.hu

KRISTÁLYVIRÁG

O P T I K A
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Sportolnál,  
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mit?
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és próbáld ki  

a Gyáli BKSE  

sportágait!
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a Gyáli BKSE  

sportágait!

2021. november 28.
GYÁLI SPORTCSARNOK

PROGRAM:
09.00 - 12.00 SPORTÁGVÁLASZTÓ minden sportágunkat kipróbálhatod a teremben

12.00 - 16.00 SPORTÁGAK BEMUTATÓJA 

RITMIKUS GIMNASZTIKA | LABDARÚGÁS 
RÖPLABDA | MAZSORETT | KOSÁRLABDA | KÉZILABDA
Sportágaink:


