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Új diagnosztikai épület a 
dél-pesti kórházban
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Gondosóra program idősek-
nek - indul a regisztráció
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Csúcsközelben a sport-
csarnok kihasználtsága
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GYIMESI ISTVÁN 
nyugalmazott polgármesterrel, 

városunk díszpolgárával
3. oldal

I N T E R J Ú

„Magyarország a hazánk,  
Gyál az otthonunk!  

Szeressük őket!”
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Közélet Gazdaság Oktatás Egészség Kultúra Helytörténet Paragrafus Sport

Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját 
a 2022. június 4-én, szombaton 10.00 órakor kezdődő

trianoni békediktátum évfordulója, a Nemzeti Összetartozás Napja 
tiszteletére rendezett városi megemlékezésre.

Helyszín: Gyál, Városközpont (Trianoni emlékmű).

Ünnepi beszédet mond: Nagy József Elek alpolgármester.

Közreműködik: 
Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas színművésznő,

a Gyáli Arany Néptáncegyüttes,
Barvich Iván tárogatóművész,

Sillo Réka népdalénekes,
Balla Henrietta népdalénekes.

A megemlékezés koszorúzással zárul.

Nagy József Elek
alpolgármester

Pápai Mihály
polgármester

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

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák 
bejelentése: 

E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

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

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. 

Vallás Sport Közélet Közbiztonság

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

Déryné non-stop Gyógyszertár 
0-24 órás nyitvatartás!
Gyál, Déryné udvar mellett Tel.: 06-29/740-389

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

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

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 közvi-
lágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930

Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat  
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

Hivatal KözlekedjünkTestületKözérdekű

Gyáli Járási Hivatal Gyámügyi Osztály  
és Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:

Gyál, Somogyi Béla utca 2. 
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 10:30 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/544-100

Közélet FejlesztésOktatásKözérdekű Gyereksarok Sport Anyakönyv ÉletProgram
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Gyimesi István 
nyugalmazott 
polgármestert, 
városunk dísz-
polgárát kérdez-
tük Gyál várossá 

avatásának 25. évfordulója 
alkalmából.

- Polgármester úr, Ön 20 évig ve-
zette Gyált, milyen emlékei vannak 
a településről a várossá válás előtti 
időszakban?
- Egészen gyermekkoromtól vannak 
emlékeim. Merőben más minőségű 
élet volt, mint manapság. Az infra-
struktúra nem volt ennyire kiépített, 
talán mondhatom, hogy szinte nem 
is volt. Homokos, kátyús utak, sze-
génység jellemezte ezt az idősza-

kot. Emlékszem, a Vecsési úton kor-
csolyáztunk télen, az volt szinte az 
egyetlen erre alkalmas út.

- Hogyan élte meg a városi rang oda-
ítélését, mi volt az első gondolata?
- Boldogságot éreztem, hiszen a vá-
rosi cím magában hordozta a fej-
lődés lehetőségét. Büszkeséget is, 
hiszen azok a községi önkormány-
zatok kaphattak városi rangot, ame-
lyek térségi szerepet töltöttek be, és 
fejlettségük elérte az átlagos városi 
szintet. Miután várossá váltunk, erő-
teljesebb fejlődés indulhatott a te-
lepülésen. Gondolok a csatornázási 
munkálatokra, illetve az útépítésekre.

- Milyennek képzelte el az akkor 25 
évvel későbbi Gyált, és mi valósult 
meg az akkori elképzeléseiből?

- Ilyennek képzeltem, mint amilyen 
most. Az elképzeléseink zöme meg-
valósult. Az elhelyezett alapokat kö-
vetve azóta is azt az utat folytatja 
a városvezetőnk, amit annak ide-
jén elkezdtünk. Ez boldogsággal tölt 
el. Hasonló várospolitikai filozófiát 
vallunk.

- Mivel tölti nyugdíjas napjait?
- A családomnak élek. A gyermeke-
immel és az unokáimmal töltöm az 
időmet. Emellett dolgozom a kert-
ben, olvasok, elmélkedem.

- Mit üzen a gyáliaknak a városi 
születésnap apropóján?
- Magyarország a hazánk, Gyál az 
otthonunk! 
Szeressük őket!

„Magyarország a hazánk, Gyál az 
otthonunk! Szeressük őket!”

Interjú Gyimesi Istvánnal

Gyimesi Istvánnak oroszlánrésze volt abban, hogy településünk városi rangot 
kapott. 1997-ben polgármesterként emelte magasba a „Város kulcsát”,  

melyet Kuncze Gábor belügyminisztertől vett át
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Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete április 
28-án tartotta meg az össze-
sen húsz napirendi témával 
kapcsolatos ülését. 

Az ülés elején a testület elfo-
gadta Pápai Mihály polgár-
mester beszámolóját a leg-
utóbbi rendes ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, va-
lamint a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb 
döntéseket hozták az ülésen:

Kiegészítették a pénzbeli és ter-
mészetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, valamint 
egyes kapcsolódó rendeletek mó-
dosításáról szóló 6/2015. (II.27.) 
számú önkormányzati rendelet ál-
tal szabályozott ellátási formákat.
A gyermekek átmeneti elhelyezé-
sét Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Humán Szolgáltatások Intéz-
ménye útján látják el 2022. január 1. 
napjától.

Elfogadta a DPMV Zrt., a Gyál Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 
a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda 
Kft. 2021. évi beszámolóját
A DPMV Zrt. 2021. évi mérlegbe-
számolója 1 323 000 forint adózott 
eredményről és 15,6 milliárd forint 
mérleg főösszegről szól.

A Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. 2021. évi 
mérlegbeszámolója 6 527 000 forint 
adózott eredményről és 143 750 000 
forint mérleg főösszegről szól.

A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi 
mérlegbeszámolója -59 forint mér-
leg szerinti eredményt és 79 101 000 
forint mérleg főösszeget tartalmaz.

A Gyáli-Városgazda Kft. 2021. évi be-
számolója -26 732 000 forint adózott 
eredményt és 49 384 000 forint mér-
leg főösszeget mutat. A Ptk 3:99/A. 
§ és társaság alapító okirata alapján 
a veszteség fedezésére pótbefizeté-
si kötelezettség rendelhető el. Ezen 
kötelezettségnek eleget téve 26 732 
000 forint tőke visszapótlási kötele-
zettsége keletkezett az Önkormány-
zatnak a Gyáli Városgazda Kft részére.

Kiírták a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő cím pályázatot
A cím életre hívásával a városve-
zetés ösztönözni szeretné a lakos-
ságot környezetük szebbé, rende-
zettebbé, kulturáltabbá tételére.  
A díjak kiosztásával elismerésre ke-
rülnek a jó példát mutató, erőfe-
szítéseket tevő magánszemélyek. 
Részletek lapunk 6. oldalán.

Támogatásban részesülnek a ci-
vil- és sportszervezetek, egyéni 
sportolók
Gyál Város Önkormányzata kiemel-
ten fontos feladatának tartja a civil- 
és sport közösségek, egyéni spor-
tolók támogatását. Az évről évre 
pályázati forrásból biztosított ösz-
szeg nagy segítséget jelent az érin-
tett szervezeteknek abban, hogy 
céljaikat megvalósíthassák. Össze-
sen 11 civil- és 7 sportszervezet, va-
lamint 8 egyéni sportoló igényelt tá-
mogatást, és összesen 16 000 000 
Ft támogatási összegeket kaptak. 
Részletek lapunk 8. oldalán.

Elfogadták az Önkormányzat és 
intézményei tekintetében 2021. 
évben lefolytatott belső ellenőr-
zésekről készült beszámolót

További döntésig a Lóerőélmény 
Kft. (2365 Inárcs, Akácfa 
utca 1.) részére bérbe adták a 
krosszpályát
Magyarország Kormánya az 
1183/2021. (IV.16.) számú határo-
zatában döntött Gyál külterület, 
042/7 helyrajzi szám alatt felvett 
„kivett motocrosspálya” megne-
vezésű, közel 8 hektár területű in-
gatlan Gyál Város Önkormányzat 
javára történő térítésmentes tulaj-
donában adásáról. Az ingatlan bir-
tokba adása 2022. április 14-én 
megtörtént. Tekintettel arra, hogy a 
további hasznosításról szóló dönté-
sig is rendben kell tartani az ingat-
lant, így az bérbeadásra került.

Zárt ülésen döntött a 2022. évi Dr. 
Pusztai Lajos Emlékdíj, valamint a 
2022. évi Gyáli Köznevelésért Díj 
odaítéléséről

A képviselő-testületi ülésen szüle-
tett határozatok megtekinthetők a 
www.gyal.hu oldalon.

Gyál Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének munkarend szerin-
ti soros ülését 2022. május 26-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

Rövid hírek a testület döntéseiről Nyári szünidei gyermekétkeztetés
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A 2021/2022. tanévi nyári szünet 2022. június 16-ától 
2022. augusztus 31-éig tart. Ezen időtartamra, azaz a 
nyári szünet mind az 55 munkanapjára, vagy a szüneten 
belül egyes munkanapokra kérhető az ellátás.

Az étkeztetésre jogosult azon 5 hónapos és 18 év közötti, 
gyáli bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező gyermek, akinek hátrányos helyzete, vagy halmo-
zottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés 
megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt.

A jogosultak részére a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal személyre szóló tájékoztató levelek kiküldéséről is 
gondoskodott. 

A nyári szünidei étkezés igénybevételéhez a „nyári in-
gyenes szünidei gyermekétkeztetés” elnevezésű nyilat-
kozat gyermekenkénti kitöltése és benyújtása szükséges. 

A nyomtatvány letölthető a város honlapjáról: 
www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-
dokumentumok/Nyilatkozat a nyári szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételéhez

A kérelem benyújtásának módja, határideje: 
• 2022. június 4-ig, elektronikusan a papp.zsuzsanna@

gyal.hu e-mail címre, vagy

• 2022. június 4-ig személyesen a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal portáján, vagy

• 2022. június 2-ig postai feladással a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címre. 

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, részesítsék 
előnyben az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 

További felvilágosítás kérhető: Papp Józsefné ügyinté-
zőtől a 29/544-138-as telefonszámon, vagy e-mailben a 
papp.zsuzsanna@gyal.hu címen.

Részletek: www.gyal.hu

Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek részére az idei évben is biztosítja 

a déli meleg főétkezést a nyári szünidő idejére.

Vallás Sport KözéletHivatal Közélet Közérdekű

Magyarország Kormánya tavaly döntött róla, hogy a crosspálya  
mintegy 8 hektárnyi területét Gyál város tulajdonába adja.  
Az ingatlan birtokba adása 2022. április 14-én megtörtént.
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
pályázatot ír ki a 

„Tiszta udvar, rendes ház”  
elismerő cím adományozására

A pályázat célja:  
a helyi környezet szépítése, a település esztétikus 
képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének 

fejlesztése.

A pályázók köre: 
Gyál város teljes közigazgatási területén található 

ingatlanok tulajdonosai.

A pályázat tartalmi és formai követelményei: 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a „Tiszta 
udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és ado-
mányozásának rendjéről szóló 4/2022. (III.31.) szá-
mú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) I. 

melléklete szerinti Jelentkezési lapot.

A pályázat benyújtási határideje: 
2022. május 31. (kedd 15:30 óra) személyesen be-
nyújtva a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és
Humánpolitikai Irodájára (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.), vagy elektronikus úton elektronikus
azonosítással, vagy postai úton legkésőbb május 31. 

napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének  
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címezve.

A pályázat elbírálása:
A háromtagú Bíráló Bizottság a R. 2. mellékletében 
felsorolt szempontsor helyszíni értékelése után a 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javas-
lata alapján a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-

testület 2022. szeptember 25-i ülésén dönt.

A pályázatok anyagi fedezete:  
Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségve-
tése 5.sz. mellékletének céltartalék terhére  elis-
merő cím adományozása célra 500 000 forint áll 

rendelkezésre. 
Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy 
a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm 
nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét 

és a „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető táb-
lát kap és egyszeri, bruttó 50 000 forint díjazásban 

részesül.

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS!

Rekordszámú hallgató 
élt a Gyáli Egyetemista 
Program támogatásával

A Gyáli Élet Program keretében nyújtan-
dó támogatások egyik hangsúlyos eleme 
a gyáli egyetemisták támogatása, mely 
2020-ig összekapcsolódott a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj rendszerrel.

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25 000 fo-
rint/félév támogatásban részesülhet minden gyá-
li állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intéz-
ményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős 
hallgató. A képviselő-testület tovább bővítette a tá-
mogatásra jogosultak körét azáltal, hogy idén már 
pályázhat az is, aki kizárólag külföldi felsőoktatási in-
tézménnyel áll jogviszonyban.

A 25 000 forint összegű támogatásban azok a di-
ákok részesülhetnek, akik az adott tanulmányi fél-
évet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazol-
tan teljesítették és a következő félévet megkezdték. 
Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a 
diploma megszerzése és annak bemutatása.

A 2021/2022 tanév második felére 134 hallgató igé-
nyelte a 25 000 forintos támogatást, ami új rekord-
nak számít.

Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Egyetemis-
ta Program indulása óta csaknem 15 millió fo-
rinttal támogatta a felsőoktatásban tanuló gyáli 
diákokat.

CD/DVD/floppy lemezek 
és kazetták ingyenes 

leadása

Gyál Város Önkormányzata lehetőséget 
biztosít a városban élők számára, hogy 
a háztartásaikban összegyűlt CD/DVD/
floppy lemezeket és kazettákat az aláb-
bi időpontban és helyen, díjmentesen 
leadhassák.

Időpont: 2022. május 26-28. (csütörtök-szombat), 
8-13 óra között

Helyszín: Gyál, Dobó Katica utca 51. szám alatti 
telephely

A hulladék átvételi szolgáltatást kizárólag gyáli lako-
sok, eredeti lakcímkártya és személyi igazolvány fel-
mutatásával vehetik igénybe.

A gyűjtésen az alábbi hulladéktípusok adhatók le:
• CD/DVD lemezek,
• kazetta,
• floppy.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közterületre bármi-
nemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági 
eljárást von maga után!
Kérjük, legyen partnerünk, tegyünk együtt Gyál tisz-
taságáért, óvjuk együtt a környezetünket!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ismét véradást szervez a Magyar Vöröske-
reszt az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.) 
június 2-án 12.00 és 18.00 óra között. 
A véradás teljes folyamata 30–35 percet vesz igény-
be. Első lépésként regisztrálják a véradó adatait. 
Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kö-
telező bemutatni a személyi igazolványt, ennek hi-
ányában útlevelet vagy jogosítványt; lakcímigazoló 
kártyát; TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymá-
solata nem fogadható el. A vér leadása nagyjából 
5–7 percig tart, melyet követően 10 percet pihennie 
kell a véradónak. A véradás előtt bőségesen kell fo-
lyadékot fogyasztani, valamint étkezni.

Adj vért és ments meg három életet!

Júniusban 
ismét
véradás!

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

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az áprilisi testületi ülésen hozta meg döntését a 
támogatásokról.

TÁMOGATOTT CIVIL SZERVEZETEK,

és a megállapított támogatási összeg:

Gyáli Kertbarát Kör ..................................................600 000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub ........600 000 Ft
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület .......................450 000 Ft
Gyáli Erdélyi Székely Kör ....................................... 550 000 Ft
Bundás Barát Állatvédő Egyesület ................... 400 000 Ft
Kovács István Pál Dalkör .......................................600 000 Ft
Szépszivárvány Táncegyüttes Egyesület ........500 000 Ft
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület .................600 000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub .....300 000 Ft
Magyar Macskavédő Alapítvány .........................500 000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete Gyál .......................... 900 000 Ft

TÁMOGATOTT SPORTSZERVEZETEK, 
SPORTOLÓK,
és a megállapított támogatási összeg:

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület  
(BKSE) összesen ��������������������������������������������������  5 350 000 Ft
- BKSE Labdarúgó szakosztály �����������������������  1 700 000 Ft
- BKSE Mazsorett szakosztály ���������������������������  400 000 Ft
- BKSE Ritmikus sportgimnasztika �������������������  350 000 Ft
- BKSE Kosárlabda �������������������������������������������������  900 000 Ft
- BKSE Kézilabda szakosztály �����������������������  2 000 000 Ft
Mester Milán (birkózás)  ���������������������������������������  300 000 Ft
Sanbon SE (ökölvívás, karate) ���������������������������  600 000 Ft
Tóth Csaba Benjámin (muaythai boksz) ��������� 200 000 Ft
Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport  
Egyesület ��������������������������������������������������������������������  900 000 Ft
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE ������������������������  500 000 Ft
APEX Sport SE (tájfutás) �������������������������������������  400 000 Ft
Juhász-Dóra Richárd (úszás) ������������������������������  100 000 Ft
Gyál és Térsége Birkózók Se ���������������������������� 1 200 000 Ft
Tóth Noa Beatrix (karate) ���������������������������������������  80 000 Ft
Tóth Lea Beatrix (karate) ����������������������������������������  80 000 Ft
Kulcsár Zalán (úszás) ���������������������������������������������� 160 000 Ft
Balogh Lili Annabella (úszás) �������������������������������  130 000 Ft

Civil- és sportcélú támogatások
Megvannak az idei összegek

Gyál Város Önkormányzata mindig kiemelten fontos feladatának tartotta a civil közössé-
gek és a sportélet támogatását, így idén is 10 000 000 forintnyi támogatást oszthatott ki 

a pályázók között, míg a civil szervezetek részére szánt összeg 6 000 000 forint volt.  
A pályázatok benyújtási határideje április 1-je volt.

Április 23-án, Százhalombattán rendezték a 
XX. Kozma László Országos Informatika Al-
kalmazói Tanulmányi Versenyt, amelyen a 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola két diákja is 
előkelő helyen végzett. Baranya Tibornét, az 
intézmény vezetőjét kérdeztük a részletekről:

- Minek köszönhető a diákok informatikai jártassága?
- Iskolánkban 2006 óta működik informatika tago-
zat, amelyen sok tehetséges  diákunk  végzett. Már ko-
rábban is volt lehetőség, hogy komolyabb szinten ta-
nulják az informatikát, 2017-től pedig a robotikával is 
megismerkedhetnek.   

A  magas óraszámú oktatás miatt  továbbra is folyama-
tosan nő az informatikai tagozatra jelentkező és ez irány-
ban továbbtanuló  tehetséges tanulóink száma. Azok, 
akik a programozás területén is  ügyesek, szakköri keret-
ben további foglalkozásokon vehetnek részt meghívásos 
formában, Béky Imre tanár úr irányításával.

- Milyen út vezetett a versenyre?
- A döntőbe két forduló alapján lehetett bekerülni, 
melynek során szövegszerkesztési, grafikai és prezen-
tációs feladatokat kellett megoldani, valamint az in-
ternetes keresésben való jártasságot bizonyítani. A ver-
senybe évfolyamonként egy tanulót lehetett nevezni.  
A két forduló alapján kialakult sorrend első 10 helyezett-

jét hívták meg az országos döntőre. Örömmel vettük, 
hogy az előző évek sikere után,  idén is képviseli iskolán-
kat két tanulónk.   

- Mit lehet róluk tudni?
- Marsi Márk 5. osztályos tanuló 4. helyen jutott a dön-
tőbe, míg Kiss Zsombor 6. osztályos tanuló a 10. helyen. 
Szombaton mindkét tanuló izgatottan várta a versenyt. 
Rövid megnyitó után máris a feladatok megoldásához 
fogtak. Másfél órai munka után pihenhettek az ered-
ményhirdetésig. Mindkét tanuló nagyon jól teljesített:  
Márk két helyet javítva az igen értékes 2. helyezést sze-
rezte meg, míg Zsombor az 5. helyezést érte el.

Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáruknak Béky 
Imrének!

Országos informatikai versenyen 
bizonyították tudásukat a bartókos diákok

Vallás Sport KözéletHivatal

Kiss Zsombor, Marsi Márk  
felkészítő tanárukkal, Béky Imrével
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FELHÍVÁS
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 178/2021.(IX.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 076/2 hrsz.-ú ingat-
lanra vonatkozó hatályos Településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabá-
lyozási tervet az alábbiak szerint:

 • A jelenleg Má-1 övezetbe sorolt 076/2 hrsz.-ú terület Településszerkezeti és Szabályozási  
  tervének módosítása, Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet kialakítása
 • Az új Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet előírásainak meghatározása 
  (napelempark telepítése céljára)
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megva-

lósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 076/2 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - 

a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;
4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) be-
kezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek;

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés so-
rán nem állapít meg;

6. a tervezési munka elkészítésére négy oldalú szerződést köt - a PESTTERV Pest megyei Terület-, Telepü-
lés-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel és Makkai Krisztina egyéni vállalkozóval, mint tervezővel és 
ImpulzusProjekt s.r.o. Magyarországi Fióktelepével, mint költségviselővel; 

7. tárgyi tervezési szerződés aláírása előtt a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan az érintett ingatlan 
tulajdonosával (és/vagy a beruházóval) településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett ingat-
lan tulajdonosa és/vagy a beruházó - szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – 580-Ft/m2 te-
lepülésfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizeti;

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változ-
tatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLE-
GES MÓDOSÍTÁSA partnerségi egyeztetési dokumentációja.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és település-
képi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 
10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán
• a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után 
A partnerségi egyeztetési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékozta-
tásként feltöltjük, megtekinthető 2022. május 12-től a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.

A lakossági fórum időpontja: 2022. június 01. napja 9.00 óra.
 
A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 
8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
 A partnerségi egyeztetésben részt vevők köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
• gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
• gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!                                                        
                                                                                                            Gyáli Polgármesteri Hivatal

Vallás Sport KözéletHivatal Közélet

Átadták a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet új diagnosztikai épületét

A 770 millió forintos beruházás áp-
rilis 29-ei átadásán Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere arról 
beszélt, hogy a főváros és a közpon-
ti régió egészségügyi fejlesztéseiért 
létrehozott Egészséges Budapest 
Program (EBP) 700 milliárd forintos 
keretéből már eddig is jelentős fej-
lesztések valósultak meg a kórház-
ban 1,7 milliárd forint értékben.

Hozzátette: a most átadott épület 
és a benne helyet kapó nagyértékű 
képalkotó berendezések nagyban 
hozzájárulnak a betegségek jobb 
diagnosztizálásához, a magasabb 
színvonalú betegellátáshoz.

Kásler Miklós megemlítette azt is, 
hogy egy európai uniós programnak 
köszönhetően - az Országos Onko-
lógiai Intézettel közösen - a kórház-
ban elindulhattak a robotvezérelt 
sebészeti beavatkozások.

A magyarországi robotsebészet be-
vezetését jelentős orvostörténeti lé-
pésnek nevezte a miniszter.

Dobosi Zsolt, a kórház főigazgatója 
elmondta, hogy az EBP-nek köszön-
hetően az elmúlt években évtizedek 
óta várt fejlesztések indulhattak el 
az intézményben.

2020-ban több betegellátó osztály 
újult meg, a központi műtőblokkban 
két új műtőt alakítottak ki, valamint 
megépült az új mentőbejáró és át-
épült a kórház főbejárata - sorolta.

A robotsebészet februári indulása 
óta a negyven robotasszisztált uro-
lógiai műtétet végeztek az intéz-
ményben - ismertette a főigazgató.

Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő megköszönte a kormánynak és 
az egészségügyi dolgozóknak a kö-
zös munkát, amelynek eredménye a 
mostani épületátadás.

A politikus úgy fogalmazott, az 
egészségügy „lelkét” adó orvosok, 

szakdolgozók helyzetéről is „el kell 
kezdeni gondolkodni”, amihez „nem 
biztos, hogy pénzre van szükség, 
hanem inkább újabb szervezési for-
mák megvalósítására”.

Földesi Gyula országgyűlési képviselő 
arról beszélt, hogy az évente 40 ezer 
járó- és 660 ezer fekvőbeteget ellátó 
kórház új diagnosztikai tömbjének el-
készülte „igazi csapatmunka”, ami az 
intézmény jelenlegi és korábbi veze-
tésének együtt gondolkodását jelzi.

A képviselő úgy fogalmazott, a fej-
lesztéseknek tovább kell folytatódni-
uk, a tervek között szerepel egy műté-
ti diagnosztikai központ létrehozása.

MTI

Fotó: EM
M

I

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet ellátási te-
rületéhez tartozik városunk is, így a nemrég elvégzett fej-
lesztéssel településünk lakói is sokat nyertek.
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Polgármesteri POSTA
Tisztelt Polgármester Úr!

A Millenniumi Parkban rendszeres, hogy a kutyatartók 
nem teszik rá a pórázt a kutyáikra, jó lenne nem meg-
várni, amíg valakit megharap egy kutya. A jó idő bekö-
szöntével egyre többen megyünk ki kisgyerekkel, szeret-
nénk nyugodtan élvezni a park adta lehetőségeket, és 
nem azt figyelni, hogy vajon melyik kutya ront neki a bi-
cikliző gyerekemnek. 
 
A levelemmel nem azt kívánom elérni, hogy a kutyák ki 
legyenek tiltva a parkból, ez semmiképpen nem megol-
dás, de esetleg gyakoribb hétvégi ellenőrzésekkel a ku-
tyatartókat a pórázhasználat irányába lehetne terelni.
 
Választát és segítségét előre is köszönöm.
 
Tisztelettel: 
 N. Zsuzsanna

Tisztelt N. Zsuzsanna! 

Levelében jelzett probléma kapcsán a Millenniumi Park-
ba, pórázzal és szájkosárral történő sétáltatás szabályai-
ra, illetve ezek elmaradása esetén a bírság kiszabásának 
lehetőségére felhívó táblák kihelyezéséről gondosko-
dunk, továbbá közterület-felügyelőink - szolgálati beosz-
tásuk függvényében - fokozottabban ellenőrzik az eset-
leges szabálysértőket. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az idei évben megvalósuló 
Víztorony-, illetve Bartók-parkok területén, az ilyen jelle-
gű problémák megelőzése, illetve a lakosság, a családok 
és gyermekek zavartalan kikapcsolódásának biztosítása 
érdekében tilos lesz a kutyasétáltatás.
 
Tisztelettel: 
 Pápai Mihály

polgármester

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyar-
ország területén teljeskörű népszámlálást.  
A népszámlálás egy olyan egyedülálló sta-
tisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biz-
tosítja a szükséges adatok teljességét és te-
rületi részletezettségét, az egyetlen olyan 
adatforrás, mely teljes körű képet nyújt a né-
pesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, 
beleértve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszám-
lálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási tör-
vény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszol-
gáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, 
a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó 
adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt 
az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elekt-
ronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműkö-
désével valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. ok-
tóber 1. és november 28. között az alábbiak szerint:

1. időszak: 2022. október 1. és október 16. között: in-
ternetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kér-
dőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. 
éjfélig fogadja)

2. időszak: 2022. október 17. és november 20. között: 
számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azok 
körében, akik részéről az internetes önkitöltési idő-
szakban nem érkezett elektronikus kérdőív)

3. november 21. és november 28. között: pótösszeírás

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) a népszámlálás részleteiről (pl. az online kitöltéshez 
szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog külde-
ni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet 
nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdeké-
ben elengedhetetlen, hogy a levelet a megfelelő címekre ér-
kezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése 
érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illet-

ve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is ponto-
san tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a szám-
lálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmun-
ka során kb. 130-150 címen kell kérdőívet kitöltenie.  
A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel 
és magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

helyi népszámlálási felelős

Népszámlálás Magyarországon  
2022-ben

Dohány Péter, a gyáli székhelyű játékokat gyártó vál-
lalat, a Dohány Kft. ügyvezetője, évről évre felajánlja, 
hogy ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bo-
csátja az általuk gyártott műanyag homokozójátékokat, 
amelyekkel feltölthetőek a gyáli játszótereken elhelye-
zett műanyag dobozok. A dobozok tetején olvasható a 
játékszabály, amelyben kérik a szülőket, hogy a játéko-
kat használat után helyezzék vissza a dobozba. Bízunk 
benne, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja a já-
tékokat és sok gyáli gyermek leli benne ismét örömét.  

Idén is homokozójátékok várják a 
gyermekeket a gyáli játszótereken

Az alábbi játszóterekre kerültek ki az eszközök:
• Árpád utca és Szent István sarok
• Bartók iskola mellett
• Gyáli Millenniumi Park
• Gyáli Járási Tanuszoda mellett
• Némediszőlő
• Petőfi utca és Deák Ferenc utca sarok
• Óriáshomokozó a Kálvin téren

Felhőtlen, boldog időtöltést kívánunk a használatukhoz!

Vallás Sport KözéletHivatalKözérdekű Közélet Fejlesztés
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Jöjjön el, és szurkoljon  
a Gyáli BKSE csapatának!

Gyáli bkse MECCSNAPOK
GYÁLON

Labdarúgás

05.21. 10:00
U16-os bajnokság, III. osztály, felsőház, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Kőbányáért Egyesület

05.21. 17:00
III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csop.

Gyáli BKSE - Budajenői KSE

05.23. 19:30
Öregfiúk III. osztály 2. csoport

Gyáli BKSE - INTER 04

05.28. 10:00
MLSZ Regionális U-17 Közép „A” csoport

Gyáli BKSE - Viadukt SE-Biatorbágy

05.29. 10:00
U13-as bajnokság, IV. osztály, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Ecser SE

06.11. 10:00
U16-os bajnokság, III. osztály, Keleti csop.

Gyáli BKSE - Tápiószecső FC

Kézilabda 

05.21. 09:00 - 13:00
OGYB LU13 - XII. csoport (Budapest, Pest dél)

05.21. 18:00
Női Ifjúsági III. osztály-F

Gyáli BKSE - KSA Budapest

05.22. 15:30
Fiú Serdülő III. osztály-C
Gyáli BKSE - Tempo KSE

05.22. 17:30
Férfi Ifjúsági III. osztály-C
Gyáli BKSE - Tempo KSE

05.29. 09:00 - 13:00
OGYB LU14 terület - VIII. Alsóház

KözbiztonságKözlekedjünkTestület OktatásKözérdekű Sport Anyakönyv ÉletProgramKözérdekű Közélet

- Bár a koronavírus továbbra is 
köztünk van, szelídülni látsza-
nak a szövődményei, ezért a kor-
mány feloldotta a járványügyi 
intézkedések többségét. A Gyá-
li Sportcsarnokban milyen in-
tézkedések maradtak meg, mi-
lyen feltételekkel látogatható az 
intézmény?

- A jelenleg hatályban lévő szabá-
lyozások szerint bárki látogathatja a 
létesítményt, nincs szükség védett-
ségi igazolványra és maszkviselési 
kötelezettség sincs. Ez nagy könnyí-
tés számunkra, mert így több nézőt 
tudunk beengedni a mérkőzéseink-
re, illetve a látogatók is szívesebben 
mozdulnak ki otthonról. 

- Jelenleg milyennek mondha-
tó a létesítmény kihasználtsága?  
Az iskolai tanórák, edzések, mér-
kőzések, kiscsoportos foglalko-
zások mennyire töltik ki az intéz-
mény kapacitásait?
- Azt lehet mondani, hogy közel 
100%-os a kihasználtsága a létesít-
ménynek, a lemondások is sokkal 
ritkábbak, mivel egyre kevesebb a 
megbetegedés a csapatok körében. 
Délelőtt és iskolaidőben a szomszé-
dos Ady Endre Általános Iskola di-
ákjai használják a csarnokot teljes 
kapacitással. Délutánonként a Gyá-
li BKSE kéziseinek tartanak edzést 
napi 4-5 órában. A fennmara-
dó időben egyéb környékbeli ven-
dégcsapatokat fogadunk, hozzánk 
jár edzeni a Kispesti Női Kézilabda 

Klub és a Vecsési Sportegyesület 
kézisei is.

- Milyen programok, események 
várhatók a nyár folyamán?
- A nyár közeledtével a napkö-
zis edzőtáborok kerülnek előtérbe. 
Több csapat is érkezik hozzánk, vár-
hatóan a nyár is telített lesz. A napkö-
zis táborok mellett „ittalvós” tábora-
ink is lesznek, több csapat és magyar 
utánpótlás válogatott is bejelentke-
zett már. Lesznek más nyári és őszi 
programjaink is, ezek szervezése és 
az egyeztetések folyamatban van-
nak. Az Arany János Közösségi Ház-
zal fogunk együttműködni ezen ese-
mények szervezésében. Hamarosan 
részletesebben is beszámolunk majd 
a várható programokról.

- A szabadtéri sportpályák milyen 
feltételekkel vehetők igénybe? 
Gondolok itt a műfüves focipályá-
ra, a kosárlabda pályára, a strand-
röplabda pályára, illetve a nagy fo-
cipályára, illetve a futókörre.
- A szabadtéri sportpályák üzemelte-
tését teljes mértékben a Gyáli BKSE 
végzi. Az összes kültéri pálya bé-
relhető bizonyos feltételek mellett, 
ezekről bővebben lehet érdeklődni a 
gyalibkse@gyalibkse.hu email címen. 
A futókör mindenki számára ingye-
nesen igénybe vehető, a belépőkár-
tyához csupán letétet kell biztosítani 
a Gyáli Sportcsarnok portáján. 

- A koronavírus, később pedig a 
szomszédunkban dúló harcok a tu-
rizmust is visszavetették, mit lehet 
tudni a szálloda működéséről?
- Igen, jelentős hatása volt és még 
van is mindkét tényezőnek. 
A koronavírus miatti korlátozások 
szűk keretek közé szorították a le-
hetőségeket, de ezeket mostanra 
sikeresen bővíteni tudtuk. Számos 
csapat foglalt hozzánk időponto-
kat edzőtáborozáshoz a nyárra, 
alig maradt szabadon a naptárunk-
ban néhány időpont. Egyelőre cso-
portos foglalásokat tudunk fogadni, 
mivel a reptéri és környékbeli for-
galom nem teszi indokolttá az „ál-
landó nyitvatartást”, illetve nehezen 
tudnánk egyes időszakokban helyet 
biztosítani egyéni foglalóknak, mivel 
az edzőtáborok alkalmával általában 
teltházunk van.

VS

Valahányszor a Gyáli Sportcsarnok felé visz az utam, mindig 
meglepődök, mennyi autó áll a parkolóban. Hétvégente min-
dig látok gyerekeket a kosárlabdapályán, délutánonként pedig 
a sötétségbe nyúlóan zajlanak az edzések az edzőpályákon.  
Az intézmény előtti padok a fiatalság kedvelt találkozóhe-
lyei, jó látni, hogy ilyen hamar népszerűvé vált ez a helyszín 
az itt élők körében. Az intézmény dolgozói programokkal, az 
ide látogatók pedig élettel töltik meg a Gyáli Sportcsarnokot, 
amelynek igazgatójával, Lendvay Györggyel beszélgettem:

Csúcsközelben a sportcsarnok kihasználtsága

Vallás Sport KözéletHivatal GyereksarokFejlesztés

www.gyalibkse.hu
Gyál, Ady Endre utca 22.

A változtatás jogát 
fennatartjuk!
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Június 5-én 
Kamaraszínpadi programok:

15:00 I. GYÁLI IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEK NÉPTÁNCFESZTIVÁL ÉS TÁNCHÁZ:
 - a Pódium Színház és a kárpátaljai Sodró együttes táncosai közreműködésével az „Utazás táncországban” 
 produkció ősbemutatója, mely a közös gyökereink pályázat keretében valósul meg,
 - a Pörög a Gyáli Szoknya Néptáncegyesület,
 - a Szép Szivárvány Egyesület,
 - a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház „Járd Ki Lábam” néptánccsoportja,
 - a Tébláb Művészti Iskola művészeti csoportjai,
 - a Gyáli Arany Néptáncegyüttes.
 A koncertek után ingyenes táncház a fellépőkkel.

Nagyszínpadi koncert:

19:00 A Magyar Örökség és Hungarikum-díjas, Guinness Rekorder 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR gálakoncertje, 
 közreműködik: BANGÓ MARGIT Kossuth-díjas előadóművész és BANGÓ MARIKA.

A PÜNKÖSDI UTCAZENEI FESZTIVÁL RÉSZLETES PROGRAMJA

Mindkét nap 12 órától 18 óráig ingyenes térjátékok, 
arcfestés, csillám- és hennatetoválás, kvízjátékok,  

játszóház, Bundás barát örökbefogadós sátor, 
hangszerbemutató a zeneiskolától,

kézműves foglalkozások a Gyáli Foltvirágok Foltvarró Körrel.

Június 4-én 
Kamaraszínpadi koncert:

15:00 A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

Nagyszínpadi koncertek:

16:30 DÓKA ATTILA

18:00  KOVÁCS NÓRI ÉS ZENEKARA - A népzene és világzene műfajának egyik legismertebb, 
 13 szóló albumos, a Magyar Kultúráért Díjjal elismert, 2016-ban az Év Énekesnőjének választott előadója.

19:15 PASO - a fergeteges Pannonia Allstars Ska Orchestra Színpadon a ska, dancehall, reggae, dub, 
 a magyar népzene és a jazz kiemelkedő zenészei

Részletek: www.gyalikozhaz.hu

Dóka Attila Kovács Nóri és Zenekara Pörög a Gyáli Szoknya Néptáncegyesület

www.gyal.hu 17

Bőséges gasztrokínálat, a nagyszínpados koncertek után 
világzenei kiskoncertek várnak mindenkit!
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Pályázat a Gyál 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság ügyvezetői 

munkakörének 
betöltésére!

Gyál Város Önkormányza-
tának Képviselő-testüle-

te pályázatot hirdet a Gyál 
Városfejlesztési és Város-

üzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (2360  Gyál, Rákóczi 
Ferenc u. 44.,) ügyvezetői 

munkakörének betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje:

2022. május 31.

A pályázatok benyújtásának 
módja:

a pályázatot Gyál Város Polgár-
mesterének címezve, postai úton 

(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
vagy személyesen a polgármeste-

ri hivatalban lehet benyújtani.  
A borítékra kérjük ráírni:  
„Ügyvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának a  
módja, rendje: 

a döntést Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete, mint 
alapító a pályázat benyújtási ha-

táridejének lejártát követő ülésén, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
javaslata alapján, minősített több-
séggel hozza meg. A döntésről a 

pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A részletes pályázati kiírást 
megtalálják: 

- az önkormányzat honlapján 
(www.gyal.hu)

- a társaság honlapján 
(www.varosuzemeltetes-gyal.hu)

Vallás Sport KözéletHivatal Fejlesztés

A nőgyógyászati  
rákszűrés fontossága

Miért fontos hangsúlyozni a szű-
rés jelentőségét? Az idejében fel-
ismert kór ugyanis 100 %-ban 
gyógyítható. 
A méhnyakrák a mellrák után a 
második leggyakoribb dagana-
tos megbetegedés a nők körében. 
A méhnyakrák alattomos beteg-
ség, nagyon lassan, hosszú évek 
alatt fejlődik ki. A megbetegedés 
kiváltó oka már bizonyított, nincs 
méhnyakrák előzetes HPV fertőzés 
nélkül. A HPV vírussal fertőzött nyál-
kahártyasejtek döntő többsége hó-
napok alatt – többnyire 1 éven belül 
– meggyógyul. Az a csekély száza-
lék, amelyekben a vírus kitart, veszé-
lyeztetetté válik a méhnyakrák kiala-
kulása szempontjából.

Hogyan történik a szűrés?
A szűrést az orvos nőgyógyásza-
ti szakrendelésen (vagy kisebb te-
lepüléseken a védőnő is végezheti a 
lakhely szerinti védőnői tanácsadó-
ban). Az eljárás egy citológiai vizs-
gálat keretében történik, azaz a nő-
gyógyász, vagy a védőnő a hüvely 
felől a feltárt méhszájat megtekinti, 
s kenetet vesz a méhnyak nyálkahár-
tyájáról. Egyedül ez a módszer alkal-
mas arra, hogy a méhnyak egészéről 
tájékoztatás adjon. Az eljárás nem-
csak a daganatsejtek kimutatására, 

hanem más betegségek – gyulladás 
vagy fertőzés –észlelésére is alkal-
mas. Az egész folyamat nem több, 
mint 10 percet vesz igénybe. 

Milyen gyakorisággal és mikor 
ajánlott a szűrésen részt venni? 
Általánosságban minimum 3 éven-
te javasolt a szűrést elvégeztetni. 
A menstruációs ciklus közepén ér-
demes megcsináltatni (általában 
menstruációt követő 10. – 22. nap), 
nem ajánlott a szűrést a menst-
ruációs ciklus alatt elvégeztetni.   
Ez azért is fontos, mert a menstruá-
ció előtti és utáni 3-4 napon előfor-
dulhatnak a mintában olyan sejtek, 
amelyek megzavarják a vizsgálat 
eredményét.

Milyen tünetei lehetnek a 
megbetegedésnek?
• pecsételő vérzés,
• fájdalmas szexuális együttlét, 

akár vérzés kíséretében (kon-
takt vérzés),

• fájdalmas vizeletürítés (előreha-
ladottabb állapotban),

• kellemetlen szagú, sárgás hüve-
lyi folyás,

• hasi görcsök,
• lábfájdalom-és dagadás (előre-

haladottabb állapotban),

• fogyás (előrehaladottabb 
állapotban),

• inkontinencia, veseproblémák 
(előrehaladottabb állapotban).

Ha kialakult a méhnyakrák, 
kezelhető-e? 
A legtöbb méhnyakrák sikeresen ke-
zelhető, ám a mielőbbi gyógykezelés 
javítja a gyógyulás esélyeit. Azoknál 
a középkorú nőknél, akik sohasem 
vettek részt szűrésen, előfordulhat, 
hogy a rákot nagyon későn diag-
nosztizálják, amikor már jelentősen 
csökken az esély a gyógyulásra.

Gyógyítható-e a méhnyakrák?
Igen, gyógyítható, ha még a szóró-
dás megindulása előtt ismerik fel. 
Minél előbb ismerik fel, annál ígére-
tesebb a gyógyulás.

Hogyan gyógyítják a 
méhnyakrákot?
Műtéti úton távolítják el, vagy sugárke-
zeléssel pusztítják el a rákos sejteket. 
Néha mindkét módszert alkalmazzák.

Összességében elmondható, hogy 
az idejében felismert méhnyakrák 
teljes mértékben gyógyítható, tehát 
mindenkit arra biztatunk, hogy akár 
évente járjon el szűrővizsgálatra!

Gyermekláncfű

A gyermekláncfű másnéven pity-
pang, kikirics, kutyatej és pongyo-
la elnevezések mind ugyanarra 
az egyszerű megjelenésű, sár-
ga virágra utalnak, amely annyi-
ra gyakori, hogy szinte mindenütt 
megtalálható.

Leveleiben rendkívül magas a vita-
min és ásványi anyag tartalom. A, B, 
C, D vitaminokban, a cinkben gaz-
dag. Vas, kalcium, magnézium és 
kálium tartalommal is bír. A teljes 
növény fogyasztható a gyökerétől 
kezdve a virágjáig. A különleges ke-
sernyés aromával rendelkező levele-
it lehet használni saláták ízesítésére, 
a gyökeréből, ha kiszárítjuk, frissítő 
hatású tea készíthető.

A leveleit érdemes a virágzás előtt 
szedni, amikor még zsenge. Virág-
záskor a szárát és a virágát érde-
mes fogyasztani, mert ilyenkor tar-
talmazzák a legnagyobb mértékben 
a jótékony hatású anyagokat. A gyö-
kere pedig bármelyik időszakban 
hatékonyan használható.

• Vízhajtó és méregtelenítő hatá-
sa van,

• jó hatással van a májra, így fo-
gyasztása kiemelkedően fontos 

azok számára, akik méregtelení-
teni szeretnénk,

• a rák elleni harcban is hatékony 
lehet: bizonyított, hogy rend-
kívül magas antioxidáns tartal-
ma van, amelyek károsíthatják a 
szabadgyököket, ezáltal segítik 
az egészséges sejtképződést,

• cukorbetegek is alkalmazhatják, 
ugyanis kedvezően hat a vércu-
korszintre: serkenti a hasnyálmi-
rigy működését, mely által foko-
zódik az inzulin termelés,

• csökkenti a koleszterinszintet,
• hatékony puffadás ellen.

Felhasználási javaslat: Gyökeréből 1 
teáskanálnyi mennyiséget 4-5 per-
cig főzzünk 2 dl vízben, majd szűr-
jük le. Az egész növényből 1 csapott 
evőkanálnyi mennyiséget forráz-
zunk le 2 dl vízzel és 15 percig hagy-
juk állni, majd szűrjük le. 

Láthatjuk, hogy mennyi jótékony ha-
tással rendelkezik a gyermekláncfű, 
amely szinte tényleg mindenhol elő-
fordul. Használjuk hát egészségünk 
támogatására a természetnek ezt a 
csodálatos teremtményét, de mint 
mindennel, mértékletesen alkalmaz-
zuk. Egy-két hét alkalmazást köve-
tően, tartsunk szünetet.

Nem is gondolnánk, milyen jótékony 
hatással van az emberi szervezetre. 
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Mi az a Gondosóra program? 

A Gondosóra program egy országos 
jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy 
a saját otthonukban élő idős embe-
rek egy egyszerű eszköz segítségé-
vel kapcsolatba léphessenek az álta-
luk előre megjelölt kontaktszeméllyel, 
aki baj esetén közvetlen és gyors tá-
mogatást, illetve megoldást nyújthat a 
problémájukra.

A program az emberi élet minősé-
gét, védelmét és biztonságát hivatott 
szolgálni a kontaktszemélyek (csa-
ládtag, szomszéd, vagy barát, vagy 
akár opcionálisan szociális gondozó) 
bevonásával. Része a korszerű se-
gélyhívó eszköz, amelyhez egy or-
szágos lefedettségű távfelügyeleti és 
diszpécser szolgáltatás kapcsolódik. 
Az így kialakuló bizalmi kör egy új tí-
pusú, jóléti szolgáltatási rendszert 
hoz létre.

A program részeként megvalósuló 
szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, 
és Magyarország minden településén 
hozzáférhető a hét minden napján és 
órájában.

Kinek segít a program? 

A Magyarország kormánya által biz-
tosított programmal a 65 év feletti, 
otthonában élő, magyar állampolgá-
rok biztonságát és szeretteinkről való 
gondoskodást biztosíthatjuk a köz-
vetlen környezet bevonásával úgy, 
hogy a formális szociális ellátórend-
szert (háziorvosok, szakszolgálatok, 
családsegítők, önkormányzatok stb.) 
nem szükséges igénybe venni.

A szolgáltatással segítjük a generáci-
ók közötti szakadékok áthidalását, a 
törődésen keresztül a mélyebb embe-
ri kapcsolatok kialakítását.

A program céljai 

A program elsődleges cél-
ja az otthoni és önálló életvitel 
meghosszabbítása.

Ám sokszor az önellátás mellett 
is szükség lehet külső segítségre!  
A program segít abban, hogy az idős 
emberek probléma esetén egyszerű-
en elérjék azt a személyt, aki gyorsan, 
valódi segítséget tud nyújtani nekik.

A programban való részvétellel kiemelt 
figyelmet fordítunk szeretteinkre, biz-
tosítjuk azt a törődést, amelyre család-
tagjainknak – még önálló életvitel mel-
lett is – szüksége van. Az első számú 
kontaktszemélyek – a segítő családta-
gok, rokonok, ismerősök, szomszédok 
– önzetlen és felelősségteljes tevékeny-
séget végeznek, hiszen a biztonságér-
zet, az éjjel-nappali figyelem biztosítása 
általuk és a programnak köszönhetően 
idősek bentlakásos ellátásának igény-
bevétele nélkül is megvalósul.

Hogyan működik a program? 

1. Segítségkérés esetén a bajban 
lévő felhasználó megnyomja a ké-
szülékén található gombot.

2. Az eszköz jelzést küld a diszpé-
cserközpont felé.

3. A diszpécserközpont felveszi a 
kapcsolatot a felhasználóval, ér-
tékeli a helyzetet.

4. Kezdeményezi a segítség-
nyújtást, értesíti a megadott 
kontaktszemélyt.

5. Indokolt esetben a sürgős-
ségi segélyhívó értesítése is 
megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember 
minden körülmény között képes je-
lezni (a készülék karon vagy nyakban 
hordva mindig elérhető).
Nem kell mást tenni, mint viselni a 
díjmentes jelzőeszközt.

Mire használható a 
jelzőeszköz?

A jelzőeszközön segítség kérést küld-
hetünk a diszpécserközpontnak, amely 
a központon keresztül összekapcsolja 
a jelzőt a kontaktszeméllyel, ezzel elő-
segíti a mielőbbi segítségnyújtást.

Minden jelzésre reagál valaki, a meg-
felelő intézkedések folyamata ponto-
san szabályozott.
A készülék állapotáról (pl. töltöttség) 
automatikus jelzést is küld, de önálló-
an nem cselekszik.
Egészségügyi szakellátás, telemedi-
cina, távdiagnosztika vagy specifikus 
egészségügyi probléma megoldása 
nem része a programnak.

A készülék kétirányú kommunikációra 
képes: jelzést ad és a diszpécsertől hí-

vást fogad. Mindig ott van velünk, vi-
seljük, de felhasználása a mobiltele-
fontól eltér! Nem lehet vele kimenő 
hívásokat kezdeményezni és külső hí-
vásokat fogadni. A kommunikáció ki-
zárólag a diszpécserközponttal lehet-
séges a készüléken keresztül!

Készülék aktiválása és jelzés 
leadása

Ahhoz, hogy a szolgáltatás aktívvá 
váljon, kérjük csatlakoztassa töltő-
re a készüléket, majd tartsa benyom-
va legalább 3 másodpercig a középen 
található nagy méretű jelzőgombot.

Aktiválást követően, jelzés indításá-
hoz szintén a jelzőgomb 3 másod-
percig történő lenyomása szükséges. 
Sikeres jelzés esetén a készülék hang- 
és rezgő jelzést is ad. A riasztás befut 
a diszpécser központba, az ügyele-
tes munkatárs visszahívja az eszközt. 
A készülék a hívást automatikusan fel-
veszi és kihangosítja, így a felhaszná-
lónak csak annyi a teendője, hogy a 
bejelentkező diszpécsernek elmond-
ja, miben kéri a segítséget.

Mi szükséges a programhoz 
való csatlakozáshoz?

A programhoz alanyi jogon lehet csat-
lakozni minden 65. életévét betöltött 
magyar állampolgárnak, akik ingyene-
sen megkapják a jelzőeszközt. A prog-
ramba a www.gondosora.hu webol-
dalon a regisztráció gombra kattintva 
tud jelentkezni, az eszközök kiosztása 
a regisztrációs űrlap feldolgozását kö-
vetően folyamatosan történik.

Az ingyenes jelzőeszközt igényelhe-
ti a felhasználó (65. életévét betöltött 
magyar állampolgár) vagy a felhasz-
náló segítője (az a személy, aki a fel-
használó megbízásából és jóváhagyá-
sával tölti ki a regisztrációs űrlapot).

A készülék használatba vételéhez ja-
vasolt olyan segítő családtag vagy 
ismerős regisztrálása, akiket az 
esetleges riasztás során a diszpécser-
központ értesíteni tud.
A készülék rendszeres töltésén és vi-
selésén kívül a továbbiakban semmire 
nincsen szükség, hogy a program ak-
tív tagja maradjon.

Gondosóra program időseknek - 
indul a regisztráció!

Vallás Sport KözéletHivatal GyereksarokFejlesztés
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OktatásKözérdekű Sport Anyakönyv ÉletProgram

Barátnőmnek udvarában
Csudafa áll egymagában,
Csudafa az télen, nyáron,
Madár lakik minden ágon.

A törzsén van egy kerek lyuk, az lett a bejárata Harkályék 
odújának. Fölöttük a Gerlepár, a Cinkék magasabban raktak 
fészket, a Veréb család pedig ahol helyet talált. Az én ked-
ves feketerigóm - Sárgacsőr - a csudafa csúcsán talált otthont 
magának. Békében élnek évek óta, ki-ki a maga emeletén. Ha-
nem egy szép napon szarka néne röppent az ágra és izgatot-
tan billegette tarka farkát.
- Hallottátok mi hír járja? 
- Micsoda? Micsoda? - csipogta a veréb.
- Nem micsoda, kicsoda? Ez aztán a nagy csoda! Ide látoga-
tott a világhíres Csalogány, a dalnokok királynője!
- Csalogány királynő? Mitől olyan érdekes ez a tollas énekes? 
- Jaj, de buta vagy! Még nem hallottál róla? Az egész világot 
ámulatba ejti a gyönyörű hangjával! 
- Ha ilyen híres, akkor mit keres itt a mi Szellőháti kis falunkban? 
- Nem csak ide, mindenhová elmegy, énekversenyt rendez, 
mindenkit meghallgat. Aki a legszebb nótát fújja, annak adja 
fényes arany sípját, aztán együtt énekelnek majd a zengő fa 
tetején. Nosza rajta, készüljetek!

Lett erre nagy izgalom! Mindenki gyakorolt, dünnyögött, dú-
dolt, la-la-lázott, a maga nótáját fújva. Még Sanyi kakas is be-
nevezett! Reggelente érces hangon ébresztette a szomszé-
dokat. Az én Sárgacsőrű barátom csak esténként ült fel a fa 
tetejére és ott énekelgetett. Először halkan, aztán tiszta szív-
ből fújta. A hallatán elámultam, olyan gyönyörűen szólt a dala. 
Ahogy sötétedett, a csillagok sorra dugták ki a fejüket, hogy 
jobban hallják az éneket. Ott könyökölt valamennyi az ég pe-
remén. Később eljött a nagy nap, az erdőszéli tisztáson. 

A Szarka cserregve köszöntötte először a Csalogányt, majd 
sorra mindenkit. 
- Hölgyeim és Uraim, hallgassuk meg elsőnek Varjú Vilit!
- Kár, hogy nincs oly csodás ének, mint amit én elzenélek!
- Kár, kár, kár, kár hangom zengi a határ!
Azzal elégedetten meghajolt, de a nézők kifütyölték. 

- Következő versenyző a kényes-fényes Páva Panna.
Csillogott a ruhája, de ahogy kinyitotta a csőrét, rikácsolni 
kezdett egy dobhártya repesztő dalt, s őt is kifütyülték.
- Indulj inkább a szépségversenyen, de ne énekelj! 

Veréb Joli dala egyszerű volt:
Csirip, csirip szép az élet,
Fiókáktól zeng a fészek
Viszek hernyót, kukacot,
S megnőnek a kopaszok!

Ez már jobban tetszett, meg is tapsolták. Aztán Cinke Terka 
következett: 

Nyitnikék, nyitnikék,
Énekelni illenék!

Cipity, cipity picinke,
Így dalola széncinke.

Ez is tetszett, nagy tapsot kapott. A pacsirta olyan szépen 
énekelt, hogy még a mezei pipacsok is kivirultak tőle. A végén 
az én sárgacsőrű rigóm lépett szívdobogva színpadra. Be-
csukta a szemét és tiszta szívből fújta. Elénekelte a patak cso-
bogását, a hajnali harmatot, a szellő suttogását. Mindenkit el-
bűvölt gyönyörű dalával, még a csillagok szeme is párás lett a 
gyönyörűségtől. Egy pillanatnyi csend, aztán hatalmas tapsvi-
hartört ki. A csudafa lakói körbetáncolták és a híres Csalogány 
a szemét törölgetve adta át a csodás aranysípot. Hívta, hogy 
menjenek együtt a Zengőfa tetejére, de Sárgacsőr így szólt.

- Köszönöm a nagy megtiszteltetést, de én inkább itthon sze-
retnék énekelni a barátaimnak, meg a gyerekeknek! Gyerekna-
pon, gyerekeknek a Madárbarát óvodában.
Így történt, hogy a gyereknapon a rigó és a csalogány együtt 
trilláztak a gyereknek a pompás ünnepségen. Azóta az én ri-
góm esténként a csudafa tetején énekel a környék összes gye-
rekének és a csupasz fiókáknak. Mindenki szívrepesve hallgat-
ja és tudom jól, hogy csillagosat álmodnak éjszaka.

A mesét a Gyáli Mi Újság  
olvasóinak írta:

Karácsonyi Ibolya, író

Közélet

Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

A dalnok

Egy ismeretlen szerző sorai szerint:

„A költészet a lélek zenéje,
olykor mélybe ránt,

máskor felrepít az égbe...”

Édes anyanyelvünk szavai azok a 
hangszerek, amelyek gyönyörű gon-
dolatok, érzelmek kifejezése által 
rendeződnek lírává a karmester- a 
versíró- tolla nyomán.

Városunkban a Solymári Béla Nyug-
díjas Pedagógus Klub vállalta fel 
több, mint 20 éve a „lélek zenéjé-
nek” őrzését. Nagy számban gyü-
lekeztek a versszerető gyáliak az 
ünnepre - hiszen két éven át, a jár-
ványhelyzet miatt elmaradt ez az 
esemény a közösségi házban.

Belépéskor minden résztvevő aján-
dékba kapott egy-egy míves könyv-
jelzőt, amelyet ezúton is köszönünk 
a „Foltvarróknak”. A legkisebbek az 
óvodákból a kiírt pályázatra készí-
tett ötletes, színes rajzaikkal járul-
tak hozzá az ünnepléshez, kiállítás 
formájában.

Nagy József Elek alpolgármester 
megnyitójának gondolatai a ver-
sek élő üzenetéről, ajándék voltáról, 
annak fontosságáról szóltak, hogy 
megértőkre találjon minden hason-
ló alkalom, így váljon ünneppé a ver-
sek és anyanyelvünk szeretete.

Köszönet a szervezőknek, a műsor 
összeállítóinak, a versmondóknak, 
akik a hagyományokat megtartva, 
mégis megifjult formában színes, 
élvezetes délutánnal ajándékozták 
meg a jelenlévőket. 

A megemlékezést Dóka Attila meg-
zenésített kedvenc verseinek elő-
adásával nyitotta.

Az Ady, a Bartók és a Zrínyi iskola 
tanulóinak „repertoárjában” Arany 

János Mátyás anyja c. költeményétől 
Radnóti örökbecsű Nem tudhatom- 
ján keresztül egy napjainkban alko-
tó költőnő Táskaleltárjáig terjedt az 
előadott versek sora.

Ágnes Vanilla, a Kávészünet Együt-
tes valamint Koncz Zsuzsa egy-egy 
klipje tette még hangulatosabbá a 
műsort.

A gyáli civil szervezetek előadói kö-
vetkeztek. Énekeltek, verset mond-
tak, méghozzá „könyv nélkül”!

A közönség együtt dúdolta az elő-
adóval Petőfi Távolból c. megzené-
sített művét.

Zárásként Farkas Éva színművésznő 
életörömöt sugárzó 
előadását élvezhettük.

Az érdeklődők népes 
tábora bizonyította 
annak igazságát, hogy 
„nem csak kenyérrel él 
az ember”.

Nem csak a testet, de 
a lelkünket is táplálni 
kell. A lélek esszenciája 
pedig a hit, remény és 
a szeretet. A versek se-
gítenek, hogy lelkünk 

húrjain megszólaljanak ezek az érzé-
sek- különösen egy olyan zaklatott 
világban, amilyenben jelenleg élünk.
A megemlékezés ideje a lélek oázisa 
volt a bizonytalan járványhelyzet és 
a szomszédságunkban dúló háború 
zajában.

Reméljük, jövőre újra találkozhatunk 
a gyáli verskedvelők még nagyobb 
számú képviselőivel. Jó lenne, ha a 
közönség soraiban egyre több fia-
talt is üdvözölhetnénk.

Buzdítunk mindenkit, hogy fedezze 
fel, próbálja ki a versolvasás, vers-
hallgatás gyönyörködtető és gyó-
gyító élményét!

Nagy Sándorné
klubtag

„A lélek zenéjének őrzői”
Megemlékezés a költészet napjáról

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2022. június 16-án 18 órára és

2022. július 21-én 18 órára
az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!

Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok

Vallás Sport KözéletHivatal GyereksarokKözérdekű Fejlesztés
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Figyelem!
Vasúti átjáróhoz 

közeledik!

Gyönyörű városunkat kettészeli a 
Kőbánya Kispest - Lajosmizse vas-
útvonal, és ez bizony összesen öt 
vasúti átjárót eredményez, melyek 
mindegyike fénysorompóval van 
ugyan ellátva, az áthaladás mégis 
nagy körültekintést követel.

Néhány átjáró abban különbözik pi-
cit más települések átjáróitól, hogy 
a ráhajtás nem merőleges irányból 
történik, hanem az út párhuzamo-
san halad a vasúttal. Lehet ez bizo-
nyos szempontból kedvező is, hiszen 
a vasúti átjárón áthaladó közlekedő, 
már korábban megfigyelheti a köze-
ledő szerelvényt, és előre felkészül-
het az elsőbbség megadására.

A jól megtanult előjelző táblák is se-
gítenek minket a tájékozódásban, 
három, kettő és végül egy csíkkal el-
látva, amit végül a vasúti átjáró kez-
dete, vagy ahogy a köznyelv ismeri 
az andráskereszt zár, közvetlenül az 
átjáró előtt.

Bizonyos esetekben a sebességet 
is korlátozhatják a veszélyesebb át-
járókban, elsősorban ott, ahol na-
gyobb sebességgel érkezhetnek a 
járművek.

A közhiedelemmel ellentétben ma 
már csak azokban a vasúti átjárók-
ban kötelező 30 km/h alatt meg-
választani a sebességet, amikben 
konkrétan kitették a sebességkor-
látozó táblát, de a minimális 5 km/h 
átlagsebességgel való áthaladás 
megmaradt szabályként ugyanúgy!

A vasúti átjáróban megállni tilos, 
ehhez közvetlenül kapcsolódik, 
hogy forgalmi okból sem állhatunk 
meg rajta!
Gyál felsőn ezért is van megtiltva 
az átjárón áthaladás utáni balra ka-
nyarodási lehetőség, hogy semmi-
képp ne tudjon a vasúton ragadni a 
közlekedő. 

Ha egy gépjármű 40 km/h-val ha-
lad, körülbelül egyharmad másod-
percig tartózkodik közvetlen a vas-
úton, az esetlegesen érkező vonat 
előtt.
Hogy lehet akkor, hogy ilyen sok 
vasúti baleset történik?

Eszembe jutott egy gondolat, amit 
nap mint nap tanítunk növendéke-
inknek, tanulóinknak.
Vasúti átjáróhoz közeledve hiába 
villog a fehér lámpa, ami informá-
ció, hogy „elméletileg” szerelvény 
nem közlekedik, mégis nagyon 
fontos, áthaladás előtt meggyő-
ződni annak veszélytelenségéről. 
Ha csak ennyi információt, tanítást 
kap a tanulóm lehet, hogy elsiklik a 
lényeg, a „vonat” bizony igen súlyos 

„egyéniség” a közlekedésben, és ha 
ezzel ütközünk, a túlélési valószínű-
ség elég csekély értékeken stagnál.
A fehéren villogó lámpa nem azt 
jelenti, mint a háromlencsés készü-
lék zöld jelzése, vagyis nem sza-
bad utat mutat, hanem „valószí-
nű”, hogy vonat nem közlekedik. 

De amitől a legbiztonságosabb le-
het az áthaladás, véleményem sze-
rint két dolog.
• Az egyik a körültekintés fontos-

sága. Nem lehet eleget hang-
súlyozni, hogy egyetlen fej-
biccentés elmulasztása súlyos 
következményekkel járhat.

• A másik pedig a sebesség he-
lyes megválasztása, hogy biz-
tonsággal meg tudjunk állni, az 
esetlegesen érkező vonat előtt.

Drozdik Sándor
gépjárművezető szakoktató

Közlekedjünk tudatosan,  okosan, biztonságosan!

„Elsősor-
ban a fejekben kell 

rendet tenni!„
-hiszen, ha mindannyian a szabá-

lyokat betartva közlekedünk, akkor a 
legtöbb közlekedési konfliktus és a bal-

eset elkerülhető.  
Rovatunkkal szeretnénk felhívni a köz-
lekedők figyelmét néhány dologra, ami 
a közlekedést könnyebbé, biztonságo-
sabbá teszi, ehhez pedig Drozdik Sán-

dort kértük fel, aki autós szakok-
tatóként talán a leghitelesebb 

gazdája lehet ennek a 
rovatnak.

DROZDIK HÁZASPÁR 
CSALÁDI AUTÓSISKOLÁJA

Tel: 06-70/9430-853
Web: www.dhjogsi.hu

T
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint áprilisban 
8 haláleset és 18 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

04.08.:
- Balog István és Szeder Marianna (Balogné Szeder Marianna)

- Knizner Tamás és Szemán Ildikó
- Kovács János és Őrhegyi Anita (Kovács Anita)

04.09.: 
- Tóth László és Szabó Ilona (Tóthné Szabó Ilona)

- Milkovics Marián József és Kóczé Adrienn (Milkovics Adrienn)
- Horváth Norbert Attila és Szőnyi Viktória (Horváth-Szőnyi Viktória)

04.22.:
- Nánási József és Makay Andrea (Nánási Andrea)

- Starck László és Regéczi Éva (Strackné Regéczi Éva)

04.23.:
- Novák Norbert és Bodnár Éva

- Szatmári Attila János és Pál Enikő

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
27 500 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Isten éltesse sokáig Doktor Úr!
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A város nevében Pápai Mihály 
polgármester köszöntötte Dr. 
Lugosfalvi Ervin Istvánt, aki 90. szü-
letésnapját ünnepelte.
Az ünnepelt 1978-ban költözött 
Gyálra. Dolgozott az Onkopato-
lógiai Kutatóintézetben, az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézetben. 
A Dabasi ÁNTSZ tisztifőorvosaként 
ment nyugdíjba.
Tagja volt az első szabadon válasz-
tott képviselő-testületnek, az MDF 
frakcióvezetőjeként.
Nagyon szereti és ismeri a természe-
tet, hobbija a természetfotózás. Ké-

peiből több városban, így Gyálon is 
rendeztek kiállítást. 
Jól ismeri a vadvirágokat, madara-
kat, lepkéket és gombákat. Gom-
baszakértői képesítést is szerzett. 
A természet felfedezésén kívül ked-
venc időtöltése a barkácsolás és ol-
vasás volt.
Mindennapjaiban könyvtára rende-
zésével, emlékei lediktálásával és 
szeretett kutyáival foglalkozik. 
Az ünnepelt szerető családi körben él: 
egy fia, két unokája van. Felesége Dr. 
Kindlovits Mária, Gyál város szeretett 
gyermekorvosa.

KözlekedjünkTestület Közélet OktatásKözérdekű Sport Anyakönyv ÉletProgram

SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje: 

péntek 7.00, szombat 18.00, vasárnap 9.30.

Június 5., Pünkösdvasárnap, 10.00 - szentmise.

Június 6., Pünkösdhétfő - 9.00-kor tanítás, 
9.30-kor gyógyító szentmise, utána egyéni közbenjárások.

Június 19., Úrnapja, 10.00 - szentmise, utána körmenet.  

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

Húsvét után az ötvenedik napon (görögül 
Pentekoszté) a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük az 
Egyházban. A Lélekét, aki hitünk szerint ott volt a vi-
lág teremtésekor, a Lélekét, akinek pecsétjét kapjuk 
meg a keresztségben. 

A Pünkösd előestéjének olvasmánya a bábeli torony 
építésének története, mely szerint  az emberi kö-
zösség elhatározza, hogy Isten helyére teszi magát, 
és összefogva elkezd építeni egy égig érő tornyot. 
A történet vége ismert: az építők nyelve összezava-
rodik, és megértés híján képtelenek lesznek befejez-
ni azt, amit elkezdtek. A többi olvasmányunk ezzel 
szemben arról szól, hogy Isten elküldi a Szentlelket, 
aki erővel és értelemmel tölti el a tanítványokat, sőt, 
az őket hallgató különböző népek fiai immár anya-
nyelvükön hallják és értik azt, amit hirdetnek nekik. 

Hogyha elég figyelmesek és okosak vagyunk, ész-
revehetjük, hogy az élet különböző területein ma is 
ilyen különböző lelkek működnek. Hiszen ott, ahol 
az emberek magányosak, kapcsolataik elszürkültek, 

ellaposodottak és kaotikusak, ott, ahol az egység 
helyett gyűlölködés van, vajon van-e kétség afelől, 
hogy milyen lélek irányít? És ott, ahol egyetértés, 
egység és béke honol, vajon melyik lélek az úr? 

Keresztelésünkkor szüleink, keresztszüleink hozták 
meg helyettünk azt a döntést, hogy Istenhez tartoz-
zunk, megkaptuk a Szentlélek eltörölhetlen pecsét-
jét, ám felnővén ezt a döntést nekünk is meg kell 
hoznunk. A kérdés végsősoron az, hogy akarunk-e 
az Isten Lelkével élni, teszünk-e érte, hogy elevenen 
működjön bennünk, hogy saját életünk és közössé-
geink élete felelősségteljes szeretetben bontakoz-
hasson? Pünkösdkor erre a kérdésre próbálunk új-
ból és újból igent mondani.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Jöjj, elevenítő Lélek!

Jó egészséget kívánunk neki, és Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

Vallás Sport KözéletHivatal GyereksarokKözbiztonságKözérdekű Fejlesztés
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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

KözlekedjünkTestület OktatásKözérdekű Sport Anyakönyv HirdetésKözéletKözérdekű

04.08.
Balesethez vonultak tagtársaink a Szent István utca és az 
Árpád utca kereszteződéséhez, ahol egy alárendelt út-
ról érkező személygépkocsi két kerékpárost is elgázolt. 
A balesetben mindkét kerékpáros megsérült, őket kór-
házba szállították. A helyszínelés idején polgárőreink a 
forgalom irányításában nyújtottak segítséget.

04.09.

Mobiltelefonszámról érkezett segítségkérés, hogy a Po-
zsonyi utcában egy erősen vérző férfi fekszik. A kiérkező 
járőrünk a helyszínen megtalálta az erősen ittas állapot-
ban lévő urat, akin azonban - a bejelentéssel ellentétben 
- semmilyen sérülés nem volt látható, ezért otthonába 
útnak indította.

04.10.

A Katasztrófavédelem riasztására vonultak tűzoltóink 
Inárcs településre, ahol egy 1200 négyzetméteres rak-
tárépületben keletkezett tűz. A tűz megfékezésében 
négy település hivatásos tűzoltói mellett a gyáli, az ül-
lői, a délegyházi és a fóti önkéntes tűzoltók vettek részt. 

FEGY-napló
A tűzben a raktárépület mellett megsemmisült egy bú-
tortároló és egy napelempark is, emberi életben azon-
ban szerencsére nem esett kár.

04.12.

Lakóház-tűzhöz vonultak nagy erővel tűzöltóink a Tán-
csics Mihály utcába. A helyszínen derült ki, hogy a riasz-
tás téves, semmilyen tűzre utaló jel nem látható, a házban 
lakó idős személy tévedésből gondolta, hogy tűz van, 
így a fővárosból érkező hivatásos katasztróvavédelmi 
egységek is feleslegesen vonultak a megadott címre.

04.17.

Éjfél után érkezett jelzés a Vecsési útról, ahol egy sze-
mélygépkocsi az útról letérve egy gázcsonknak ütközött, 
emiatt gázszivárgás keletkezett. A katasztrófavédelem 
kérésére tagtársaink megkezdték a helyszín 100 méteres 
körzetében a lakosság kitelepítését. A lakók csak a ve-
szélyhelyzet elmúltával, éjjel 3 óra körüli időpontban tér-
hettek vissza otthonaikba.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

Vallás Sport KözéletHivatal GyereksarokKözbiztonság
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Fejlesztés

Hamarosan indul az új 
székház építése

Továbbra is várják a támogatásokat

Mintegy 4 millió forint támogatást nyert a FEGY Pol-
gárőr és Tűzoltó Egyesület a Városi Civil Alap által in-
dított pályázaton, amely összeget az új székházuk ki-
építésére fordítanak - mondta el Kalmár Róbert, az 
egyesület elnöke.

Az új székház kivitelezési munkálatai 2022. júniusá-
tól elkezdődnek. A Bacsó Béla utcai épületben he-
lyet kap a Gyál Öte - Tűzoltóság szertárja, a polgár-
őrség 24 órás ügyeleti központja, az ifi tagozat és a  
Gyál Járási Mentőcsoport is. 

Amennyiben valaki támogatja elképzeléseinket akkor 
várjuk magánszemélyek és cégek támogatását, hozzá-
járulását bármilyen formában - mondta Kalmár Róbert.
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bbeauty
szalon

MEGNYÍLT!
Szeretettel várunk mindenkit a sportpálya közelében

megnyílt BBeauty Szépségszalonba!

Szolgáltatásaink:
- Női, férfi , gyermek fodrászat

- Manikűr, műköröm építés
- Pedikűr

- Professzionális sminkelés

                  BBeauty Szalon

Bejelenkezéseket messengeren fogadjuk!
2360 Gyál, Csontos József utca 74.

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, javítása (kisebb áramfo-
gyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317. 

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.: 
06-70/233-30-47.

Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Si-
keres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni! 
Telefon: 06-20/397-4055.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Szenny-, eső-, vízlefolyó veze-
tékek tisztítása profi gépekkel, gyorsan, tisztán, bon-
tás nélkül. Ingyenes kiszállással hétvégén is 0-24. 
06-20/504-8705

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS, minden ami kémény.Béléscsöve-
zés gáz- és vegyes tüzeléshez, kéményszegély javítás, 
fedkőcsere, bontás-építés, tetőablak, -ajtó, kéménysep-
rő járda szerelés. 06-20/243-9279

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

Apróhirdetés

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, OCT és látótérvizsgáló gépünkkel teljes képet 
kapunk szeme állapotáról
gyermekszemészeti rendelés, melyhez szintén legkorszerűbb 
eszközünket használjuk, a teljesen gyermekbarát Plusoptix 
nevű gépünket
színtévesztés korrigálása Colorlite lencserendszerrel, hogy
helyre tegyük a színlátását!
diszlexia korrigálása gyógypedagógus segítségével

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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GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ, 
MŰKŐ SÍRKÖVEK, 

ÉPÜLET KŐFARAGÓ MUNKÁK
 

Radics Team BT.
Gyál, Kisfaludy u. 33/a.

06-30/432-6792, 345-105
sirkofarago@freemail.hu

GyereksarokVallás Sport KözéletHivatal Fejlesztés



Támogató: Rendező:

INGYENES PROGRAMOK MINDKÉT NAP 12 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG:
ARCFESTÉS | CSILLÁM- ÉS HENNATETOVÁLÁS | KVÍZJÁTÉKOK | TÉRJÁTÉKOK

JÁTSZÓHÁZ | BUNDÁS BARÁT ÖRÖKBEFOGADÓ SÁTOR | HANGSZERBEMUTATÓ
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

BŐSÉGES GASZTROKÍNÁLAT, 
A NAGYSZÍNPADI KONCERTEK UTÁN VILÁGZENEI KISKONCERTEK!

RÉSZLETEK: WWW.GYALIKOZHAZ.HU

GYÁL, VÁROSKÖZPONT
15:00 A KODÁLY ZOLTÁN AMI KISKONCERTJE
16:30 DÓKA ATTILA KONCERT
18:00 KOVÁCS NÓRI ÉS ZENEKARA
19:15 Pannonia allstars ska orchestra

4.
15:00 I. GYÁLI IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEK
NÉPTÁNCFESZTIVÁL ÉS TÁNCHÁZ

19:00 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR
BANGÓ MARGIT ÉS BANGÓ MARIKA 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

5.


