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Idén nyáron is többszáz gyáli gyermek táborozhatott

Tisztelt Gyáliak!
Kedves Barátaim!
Várossá nyilvánításunk huszonötödik évfordulóján nagy tisztelettel köszöntöm Gyál
minden polgárát, egyúttal szeretettel meghívom Önöket a szokásos augusztusi utcabálra, hogy méltó módon ünnepeljük meg városunk múltját és jelenét.
Pápai Mihály
polgármester

14-15. oldal

A Gyáli Sportcsarnokban is
a táboroké volt a főszerep

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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Jegykiadó automaták a
gyáli vasútállomásokon
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

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

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
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 közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06-29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

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.
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Lapzárta: minden hónap 25. napja.

GYÁLI ÉLET PROGRAM
SPORT
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Idén is folytatódik a Gyáli Óvodakezdésiés Iskolakezdési Program

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

Cikkünkben, az óvoda- és iskolakezdések
időszakában a Gyáli Élet Program két elemét, a Gyáli Óvodakezdési Programot és a
Gyáli Iskolakezdési Programot mutatjuk be
az olvasóknak, amelyek idén talán minden
eddiginél nagyobb segítséget jelentenek a
családoknak.

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

Gyáli Óvodakezdési Program
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a
képviselő-testület azon
gyermekek neveléséhez,
óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni
az óvodakezdési csomaggal, akik Gyálon
működő
intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt, vagy nem
Gyálon működő intézményben történik az
óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és
legalább az egyik szülő
gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.

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

Meghívó
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Gyál Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt Szent István
ünnepe és a keresztény magyar államalapítás alkalmából 2022. augusztus
20. (szombat) 11 órakor kezdődő városi ünnepségünkre.
Helyszín: Gyál, Szent István tér (Esőhelyszín: közösségi ház)
Program:
10.00: Szentmise a Gyáli Katolikus Templomban
11.00: Városi ünnepség a Szent István téren
• Ünnepi beszédet mond Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
• Kenyérszentelés
Az ünnepi műsor közreműködői: Mohai Gábor előadóművész,
a Gyál Városi Fúvószenekar, a Gyáli Arany Néptáncegyüttes
		Tisztelettel:

Pápai Mihály
polgármester

Amennyiben a gyermek nem gyáli intézményben kezdi meg
a nevelési évet, úgy a
csomag a Gyáli Óvodakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével (amely letölthető: www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok) és annak a
Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz történő eljuttatásával
igényelhető.
Az igénylés leadható: az óvoda megkezdésének nevelési évében.

Gyáli Iskolakezdési Program
A Gyáli Iskolakezdési Program keretében az önkormányzat 2017-2019 között
azon gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez járult hozzá az ingyenesen
biztosított
taneszközcsomaggal,
akik Gyálon működő intézményben létesítettek első alkalommal általános iskolai tanulói
jogviszonyt, vagy nem
gyáli intézményben történt az iskolakezdés,
ugyanakkor a gyermek
és legalább az egyik
szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.
Gyál Város Önkormányzata 2020-ban kibővítette a Gyáli Iskolakezdési Programot, így onnantól minden gyáli általános
iskolásnak, 1-8. osztályig ingyenesen biztosítja a tanszercsomagot. A támogatás alanyi jogon jár, melyet a
gyáli oktatási intézménybe járó diákok a tanév első napján vehetnek át.
Amennyiben a gyermek nem gyáli intézményben kezdi meg a tanévet, úgy a csomag a Gyáli Iskolakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével (amely
letölthető:
www.gyal.hu/dokumentumok/letolthetodokumentumok) és annak a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető.
Az igénylés leadásának határideje: 2022. augusztus 31.
Az igénylőlapot benyújtó törvényes képviselőt a hivatal
munkatársai levélben értesítik az átvétel módjáról.

Bővebb felvilágosítást Papp Józsefnétől a 06-29/544-138 telefonszámon,
illetve a papp.zsuzsanna@gyal.hu e-mail címen kérhetnek.
www.gyal.hu
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Kedves Gyáliak! Kedves Barátaim!
Településünk fejlődése a régmúlt időktől egészen napjainkig hosszú utat járt be. A pusztából falu, a faluból kertvárossá lettünk, amely ma már meghatározó központja az
agglomerációnak.
A fejlődés az elmúlt három évtizedben különösen látványos
volt. Településünk és fejlődésünk életében jelentős mérföldkő volt a városi cím adományozása. Számos új lehetősége nyílt így Gyálnak arra, hogy gyarapodjon. Ezen gyarapodást minden városlakó érzékelhet a mindennapokban.
Hogy csupán néhány fontosabb fejlesztést említsek, felújítottuk a teljes intézményhálózatunkat, beindítottuk a sportinfrastruktúrát, városközpontot hoztunk létre, járdaépítésbe,
parképítésekbe kezdtünk. A materiális gyarapodáson felül
azonban még fontosabb erősségei vannak városunknak.
Ez pedig nem más, mint a helyi közösség kohéziós ereje.
Az elmúlt években sikerült erős civil- és sportszerveződéseket életre hívni. Számomra az intézményhálózatok modernizációja mellett, rendkívül fontos a helyi közösségek építése,
a helyi identitástudat mélyítése, amely mindannyiunk közös érdeme.
További fejlődésünk is csak közös munkával, összefogással valósulhat meg, ahogy az eddig elért eredmények mögött is nagyon sok munka, erőfeszítés van.
A sikerek mindannyiunk közös sikerei.
Várossá nyilvánításunk huszonötödik évfordulóján nagy tisztelettel köszöntöm Gyál minden polgárát, továbbá elismeréssel és nagyrabecsüléssel köszönöm eddig végzett munkájukat!
Egyúttal szeretettel meghívom Önöket a szokásos augusztusi utcabálra, hogy méltó módon
ünnepeljük meg városunk múltját és jelenét.
Tisztelettel:
Pápai Mihály
polgármester
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Szentkirályi Alexandra:

Kétszer utalnak családi pótlékot
augusztusban
Kétszer utalnak családi pótlékot augusztusban, jelentette be Németh Szilárd kormánybiztos a közösségi
oldalán.
Az intézkedéssel a családok
iskolakezdési terheit igyekszik csökkenteni a kormány
– erősítette meg a bejelentést Szentkirályi Alexandra
kormányszóvivő.
Augusztusban a tárgyhavi családi pótlék mellett a szeptemberi jut-

tatást is kézhez kapják a jogosult
családok, ezzel is enyhítve az iskolakezdés okozta terheket – ismertette közösségi média oldalán tett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.
A juttatást két részletben utalja a
Magyar Államkincstár: Augusztus
2-án kedden, és egy héttel korábban a megszokottnál augusztus 25én csütörtökön.
A bejelentés során Németh Szilárd kiemelte, hogy a kormány minden erejével támogatja a magyar
családokat.
hirado.hu

Ha a NAV-ot hívná,
mostantól csak a 1819-et tárcsázza!
A NAV telefonos szolgáltatásai tehát mostantól egységesen a 1819-es, külföldről a +36 (1) 461 – 1819-es hívószámon működő NAV Infóvonalán érhetőek el.

Megújult a NAV Infóvonala. Mostantól mind
az általános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek telefonos intézéséhez elegendő a
1819-es számot hívni.
Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az Infóvonal 1-es menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás
(korábban Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer –
ÜCC) a 2. menüpontban érhető el.
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A 2. menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód)
szükséges. Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon lehet
igényelni, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). A szolgáltatás részleges
kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is használható, ami
bármelyik kormányablakban igényelhető.
Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető a főmenü 3-as menüpontjában.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

gyáli mi újság

Jegykiadó automatákat telepítettek
a gyáli vasútállomásokra
Az utóbbi években az önkormányzat sokat tett azért,
hogy településünk két vasútállomása kulturált, a városképbe illeszkedő külsőt kapjon. A Gyál felső vasútállomás épületét és környezetét 2016-ban újították meg,
míg a Gyál vasútállomás környezetét tavaly nyáron varázsolták újjá. Itt az épület felújításáról hosszú ideje zajlanak a tárgyalások annak tulajdonosával, a vasúttársasággal, de mindenképpen pozitív hír, hogy mostantól itt
is lehetőségük van az utasoknak jegyvásárlásra, ezzel is
növelve az utasok komfortérzetét. Gyál felső esetén az
automata az épület nyitott-fedett előterébe került, Gyál
állomáson pedig az épületbe.
Társaságunk célja, hogy a budapesti agglomeráció egészében jelentős állomási értékesítési lefedettség-javítást
érjünk el. A jegykiadó automatákkal kapcsolatban előnynek tekinthető, hogy 7x24 órás rendelkezésre állásával
minden hagyományos pénztári értékesítési formánál jobb
időbeli elérhetőséget biztosít. Az eddigi tapasztalatok
alapján az automata használata a telepítés után rövid időn
belül az utasaink napi rutinjának részévé válik. Az automata használatához a nap 24 órájában elérhető +36 (1) 3 49
49 49-es telefonszámon is segítséget kaphatnak továbbá
utasaink munkatársainktól – tájékoztatott Reich László, a
MÁV-START Zrt. szakmai projektvezetője.
Az automatás értékesítés megkezdésekor bevett gyakorlat az utasok részére türelmi időszak biztosítása,
hogy ne érje hátrány azt az utast, akinek elsőre nem
sikerül a vásárlás. A vonatokon az automata telepítését követően legalább 30 napig még pótdíj nélkül lehetséges menetjegyet váltani.

www.gyal.hu
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Minden héten öt tematika köré csoportosítottuk a
programjainkat:
1. Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés,
2. Sport, egészségtudatos életmód
3. Környezettudatosság, természeti értékeink és
környezetszépítés
4. Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés
5. Kirándulás
Nagyon sokat kézműveskedtünk, sportoltunk, társasjátékoztunk, terveztünk, ástunk, gazoltunk, kertet szépítettünk, moziztunk, vetélkedtünk, versenyeztünk, újrahasznosítottunk. Péntekenként mályvacukrot sütögettünk,
palacsintáztunk, gofriztunk, gyümölcssalátáztunk.

Idén is többszáz gyáli gyermek
nyaralt az Erzsébet táborban
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola június 15-e után nem
csendesedett el. Idén mi vártuk a nyári napköziseket. Tudtuk, nem kis feladat lesz, ezért már kora tavasszal elkezdtük a készülődést. Felmértük az igényeket, pályáztunk az
Erzsébet táborra, összesítettünk, osztottunk, szoroztunk,
beindult a tervezés, az egyeztetés. Nagyon sok gyermek
jelentkezett, ezért 16 pályázatot adtunk be, hogy minden
héten színes programmal várjuk a gyermekeket.

A támogatásból fordítottunk a foglalkozások nyersanyag és eszközszükségleteire, a meghívott előadók díjára, a környezetünk szépítésére. Szuper társasjátékokat,
kreatív foglalkoztatókat, sportszereket vásároltunk.
Júliustól minden héten úszásoktatáson vehettek részt a
gyerekek.

A nyári napközi Erzsébet tábora június 20-tól augusztus
19-ig tartott.
Gyál Város Önkormányzata biztosított anyagi fedezetet
a feladatra. Ezt a támogatást a „Napközi Erzsébet-tábor
a Klebelsberg Központ Tankerületi Központok intézményei részére” c. pályázatainkkal egészítettük ki. A jelentkezők létszámából adódott, hogy több héten keresztül
két pályázatot is megvalósíthattunk – teljes létszámmal.
16 pályázatból 16-ot nyertünk az Erzsébet Alapítvány támogatásával, ezért az önkormányzat 7 millió forintos
támogatását nettó 15 millió forinttal tudtuk kiegészíteni. Ez tartalmazta a napi négyszeri étkezést, rengeteg és
sokféle gyümölcsöt, jégkrémet, pizzát, gofrit… továbbá az
egésznapos kirándulások utazási költségeit, belépőket és
a színes programokat. Jártunk az M5 Játszóházban, állatkertben, a Vácrátóti Botanikus kertben, a Tarzan Parkban,
a Léghajó Parkban, a Cyberjumpban, lézerlövészeten, az
Elevenparkban, minitankoztunk, az Ócsai Tájházban és a
Szigethalmi Családi Vadaspark és Vadmentő Központban.
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Nagyon jóleső érzés, hogy sok pozitív visszajelzést kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől.
A legszívmelengetőbb az volt, amikor a gyerekek is megköszönték a programokat. Ahogy megszeppenve beléptek,
mosollyal az arcukon mentek haza és várták a másnapot
– kárpótolta minden fáradságunkat. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szülőknek, hogy gyermekük velünk töltötte a nyár egy részét! Csodálatos gyerekek, szeretetbombák,
akik sok-sok öleléssel ajándékoztak meg minket.
Köszönjük Gyál Város Önkormányzatának, az Erzsébet Alapítványnak, a Monori Tankerületi Központnak, a
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
munkatársainak a támogatást, segítőkész együttműködést, a rugalmasságot, a figyelmességet.
Köszönjük partnereink nyitottságát, tenniakarását,
együtműködését, a közös gondolkodást.
Végül szeretném megköszönni a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola pedagógusainak, pedagógiai asszisztenseinek, a technikai dolgozóknak, akik lehetővé tették a
gyerekek számára a nyári kikapcsolódást. Nem kis feladat volt, de olyan odaadással és lelkesedéssel végezték, hogy hálás, büszke és elégedett lehetek!

A fogyatékkal élők felé érzékenyítettük a gyerekeket a Nem Adom Fel Alapítvány segítségével.
Péntekenként a Márványos Együttes „húzta a talpalávalót”. Csodaszép, élő zenéjük a testnek és léleknek is jutalom volt!

gyáli mi újság

Kedves gyermekeink! Lassan véget ér a nyár, kezdődik
az új tanév, tanuljatok szorgalommal, vigyázzatok magatokra, őrizzétek meg ezt a nyarat a szívetekben, emlékezzetek a szépre, jóra, izgalmasra! Szeretettel búcsúzunk tőletek!
Ormosné Surányi Katalin
intézményvezető

www.gyal.hu

Gyáli Egyetemista
Program
Ne maradj ki belőle!

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25.000 forint/félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató.
A képviselő-testület tovább bővítette a támogatásra jogosultak körét azáltal, hogy már pályázhat az is,
aki kizárólag külföldi felsőoktatási intézménnyel áll
jogviszonyban.
A 25.000 forint összegű támogatásban azok a diákok
részesülhetnek, akik az adott (2022. tavaszi) tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő (2022. őszi)
félévet megkezdték. Végzős hallgatók esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése és annak
bemutatása.
A támogatás az alábbi dokumentumok benyújtásával igényelhető:
1. felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített leckekönyv kivonat (a 2022. tavaszi félévről)
2. felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói
jogviszony igazolás (a 2022. őszi félévről)
3. bankszámla-nyilatkozat (ahová a pályázó a támogatás utalását kéri)
4. fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat
5. lakcímet igazoló hatósági igazolvány („lakcímkártya”) bemutatása
A pályázók támogatási igényüket az tavaszi félév tekintetében 2022. szeptember 23. napjáig, ügyfélfogadási időben, a fentebb részletezett dokumentumok
benyújtásával jelezhetik.
Bővebb felvilágosítást Papp Józsefnétől a 0629/544-138 telefonszámon kérhetnek.
A támogatási igény jelezhető személyesen, vagy a
fentebb részletezett dokumentumok hiánytalan megküldésével elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a
Gyáli Polgármesteri Hivatalba, vagy az alábbi e-mail
címek valamelyikére:
papp.zsuzsanna@gyal.hu
igazgatas@gyal.hu
Amennyiben az elektronikus benyújtást választja, kérjük, hogy elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail
cím) legyen szíves megadni az esetlegesen felmerülő
kérdések minél gyorsabb tisztázása érdekében.
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Egy szakember tanácsai az óvodai
beszoktatáshoz

Tisztelt Szülők!
Szakvizsgázott, nagy tapasztalattal bíró logopédusaink, gyógypedagógusaink, pszichológusaink,
konduktoraink és fejlesztőpedagógusaink ingyenes szolgáltatással, hatékony terápiás módszerekkel segítik gyermekét és ezáltal Önöket, szülőket is, hogy mind az óvodai,
mind az iskolai életük, teljesítményük még sikeresebb, harmonikusabb legyen.
Amennyiben 0-18 éves gyermekének felmérésre, kivizsgálásra, terápiára van szüksége, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyáli Tagintézményében (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) szeretettel várjuk Önöket személyes vagy online részvétellel.
Időpont egyeztetés:
☎ +36 30 494 8244,
@ pmpsz.gyal@pestmszaksz.hu
Tábit Sarolta
tagintézmény-igazgató

Az óvodakezdés fontos mérföldkő a gyermek
és a szülő életében is. Az óvodai beszoktatás
nem mindig megy zökkenőmentesen, néha
nehézségek kísérik az elválást.
Az óvodai beszoktatás minden család életében egy nagy
mérföldkő. Hacsak korábban nem járt bölcsibe a gyermek, akkor az óvodai lét a gyermek és a szülők számára is egy egészen új helyzetet teremt. Kétségtelenül nagy
próba ez mind a gyermek, mind a szülő számára, amire
nem árt idejében felkészülni. De vajon mi az óvodai beszoktatás menete? Milyen a jó óvodai beszoktatás? Melyek az óvodai beszoktatás problémái, nehézségei? Ebben a cikkben abban próbálunk segíteni, hogy az óvodai
beszoktatás minél zökkenőmentesebb lehessen.

Az óvodai beszoktatás tervezése
A köznevelési törvény szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
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évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az óvodák esetében a nevelési év szeptember 1-jén
kezdődik, és a következő év augusztus 31-éig tart.
A leendő ovisok számára az ovis lét az óvodai beszoktatással kezdődik. Intézménye válogatja, hogy milyen a
beszoktatási terv, vagyis hogy mi az óvodai beszoktatás
menete. Egy biztos, az óvodai beszoktatás jelentősége
megkérdőjelezhetetlen.

Óvodai beszoktatás tervezése
Az óvodai beszoktatás tervezése során az egyik fontos kérdés, hogy a gyermek korábban járt-e bölcsibe.
Ha igen, akkor az óvodai beszoktatás várhatóan
zökkenőmentesebb lesz, mintha nem járt volna. Jó esél�lyel a gyermeknek a beszokáshoz rövidebb idő is elég
lesz, hiszen már nem újdonság számára, hogy a nap egy
részében a szüleitől távol van, és más vigyáz rá. De persze
ettől nem szabad lebecsülni az óvodai beszoktatás jelentőségét. A bölcsődéből óvodába való váltás is egy nagy
lépés, és bár az ismerős már neki, hogy a szülőktől távol
van, viszont ettől még egy teljesen új helyzetbe kerül. Új
játszótársak, új óvónők, új környezet és persze új szabályok. Így náluk is oda kell figyelni, hogy hogyan zajlik a beszoktatás az óvodába.

JÚLIUS
AUGUSZTUS

Bár az óvodai nevelési év szeptember 1-jével kezdődik, de
ez nem azt jelenti, hogy minden gyermeknek ekkor kezdődik az óvodai beszoktatás. Mivel ilyenkor fontos, hogy
az óvónő kellő figyelmet tudjon szentelni az új ovisoknak,
ezért a beszoktatás nem egyszerre történik. Általában szeptember és október hónap szól a beszoktatásról. Lehet, hogy a gyermek óvodai beszoktatására még szeptember elején kerül sor, de lehet majd csak néhány héttel
később, októberben. Ha esetleg már szeptemberben vis�sza kell térnünk a munkába, akkor érdemes jelezni az óvoda felé, hogy ha megoldható, akkor minél előbb szeretnénk,
hogy megle-gyen a beszoktatás.
Az óvodai beszoktatásnál általában kétféle irányzat
jellemző:
• Az egyik szerint a cél, hogy a beszoktatás az óvodába
minél hamarabb megtörténjen, vagyis lehetőleg ne húzódjon el. Ilyenkor a szülő csak minimálisan vesz részt az
óvodai beszoktatásban.
• A másik irányzat időben megengedőbb, inkább egy fokozatos beszoktatási módszer és nagyban épül a szülő jelenlétére. Ennek a lényege, hogy az óvodai beszoktatás során az
egyik szülő biztos pontként ott van a gyermek mellett és fokozatosan veszi át a helyét az óvónő. A szülő és a gyermek
együtt vesznek részt az óvodai tevékenységekben, közösen ismerkednek meg a többi gyerekkel, az új környezettel,
az új szabályokkal és nem mellesleg az óvónővel. A folyamat során a szülő együtt játszik a gyermekével és az óvónő fokozatosan alakítja ki a kapcsolatot a gyermekkel. Az
első napokban még csak néhány órát tölt az oviban a szülő és a gyermek, majd napról napra egyre többet. Amikor
a gyermek már kezdi megszokni az új helyet, akkor először
még csak rövid időre vonul vissza a szülő, kimegy a csoport-

Ha a gyermek korábban nem volt bölcsis, akkor az óvodai
lét igazán nagy változás lesz a szülőknek és a gyermeknek
is. Az óvodakezdéssel együtt járó elválásra érdemes már az
óvodai beszoktatás előtt lélekben felkészülni. Annál is inkább, mert a beszoktatás sikeressége részben a szülőn múlik. A gyermek a szülő minden rezdülését árgus szemekkel
figyeli, és tudja hogyan viselkednek, mit éreznek. Ha a szülő nincs felkészülve az elengedésre és arra, hogy a gyermek
ovis legyen, akkor ezt a gyermek is érezni fogja. A saját félelmeink, aggodalmaink ráragadnak a gyermekre, és emiatt
ő is esetleg szorongva, bizalmatlanul éli majd meg az óvodába kerülést.

Az óvodai beszoktatás menete
Először is amit tartsunk észben, hogy minden gyermek
más és más! Vannak, akik nagyon gyorsan hozzászoknak
az új helyzethez és könnyen megugorják az óvodás léttel
járó változást, míg másoknak ez lassabban és nehezebben
megy. Ne aggódjunk, előbb-utóbb minden gyermek megszokja az óvodát és az új élethelyzetet!

gyáli mi újság
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szobából. Ezek az elvonulások aztán egyre hosszabb időre
nyújthatók. Az óvodai beszoktatás során a napirendben az
ebéd elfogyasztása és az ottalvás a kritikusak. A beszoktatás során az óvónő fogja tudni, hogy a gyermek mikor áll készen ezekre a kihívásokra, amikoris ezeket már egyedül, szülő jelenléte nélkül meg tudja ugrani.

Óvodai beszoktatás tippek
A legtöbb szülő és gyermek számára az óvodai beszoktatás nem sétagalopp, ezért most következzen néhány tipp,
amivel kicsit könnyebbé, valamivel zökkenőmentesebbé
tehetjük az óvodai beszoktatást.
• A reggeli búcsúzkodást ne húzzuk túl sokáig! Minél tovább búcsúzkodunk, annál nehezebb lesz végül az elválás.
Köszönjünk el tőle szeretetteljesen, érezze, hogy szeretjük,
de figyeljünk oda, hogy ez ne legyen hosszú idő.
• Elköszönéskor mondjuk el neki, hogy mikor megyünk
érte! Ezzel egyrészt jelezzük, hogy visszajövünk érte, tudja, hogy nem örökre szól az elválás, másrészt azt is tudja, hogy mikor számíthat ránk. Fontos, hogy tartsuk magunk ahhoz, amit mondtunk, különben csalódást okozunk
számára. Itt nem is annyira a pontos idő a fontos, hiszen
egy ovis még nincs tisztá-ban azzal, hogy mennyi a 16 óra
30 perc. Olyan dologhoz viszonyítsuk az érkezést, amit ő
is jól ismer. Például uzsonna után vagy éppen délutáni játék után stb.
• Ha az óvoda megengedi, akkor a gyermek vigyen be
magával plüssállatot, takarót, babát, valamit, ami ismerős számára, ami segít neki megnyugodni, amivel alvásidőben könnyebben elalszik.
• Az óvodai beszoktatás idején általában a gyerekek sokkal bújósabbak lesznek. A korábbiakhoz képest otthon
sokkal jobban vágynak a szülő közelségére, szeretetére.
Szánjunk rá időt, még akkor is, ha éppen millió dolgunk
van, és legyünk türelmesek!
• Legyünk következetesek! Az óvodai beszoktatás idején lehet, hogy a gyermek reggel azzal a kéréssel fordul
hozzánk, hogy nem szeretne oviba menni. Bármennyire is
nagy a kísértés, a legjobb amit tehetünk, hogy mégis bevisszük őt. Az óvodai beszoktatás menete teljesen felborulhat, akár már egy kihagyott nappal és minden addigi
eredmény kárba vész.
• Nemcsak nekünk kell lélekben felkészülni arra, hogy gyermekünk oviba megy, hanem érdemes benne is tudatosítani ezt. Persze nem megijeszteni kell, hanem felkészíteni őt,
hogy hamarosan ovis lesz és ez mivel jár. Vannak kimondottan gyerekeknek szóló, az ovis létre felkészítő mesekönyvek,
amik segítenek bemutatni a kicsiknek, hogy mi vár rájuk az
oviban.
• Ha bizonytalanok vagyunk, hogy szülőként jól reagálunk-e a beszoktatás során felmerülő helyzetekre például a reggeli elköszönésnél, vagy éppen amikor délután
érte megyünk, akkor nyugodtan forduljunk az óvónőhöz
tanácsért.
Forrás: www.brendon.hu/az-ovodai-beszoktatas-menete-es-nehezsegei-blog-x-226

www.gyal.hu
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Tisztelt Adózók!
Közelít a második félévi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi adófizetési kötelezettségeiket
2022. szeptember 15. napjáig kell
teljesíteniük.
A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5
százalékponttal növelt mértékének 365-öd része, jelenleg 15,75% (2022. augusztus 1-én hatályos jegybanki alapkamattal számolva).
Adózóink 2022. február utolsó, illetve március első hetében kapták meg hivatalunktól az
első értesítést adófolyószámlájuk állásáról, és a
2022. évi adófizetési kötelezettségeikről.
Második értesítést (adószámla kivonatot)
törvényi előírásoknak megfelelően legkésőbb szeptember 10. napjáig kapnak túlfizetéssel, hátralékkal, illetve a szeptember 15.
napjára előírt adókötelezettséggel rendelkező adózóink.
Az adószámla kivonatok mellé, magánszemélyek esetén, biztosítjuk a készpénzátutalási
megbízásokat az esetleges hátralék, valamint
a második félévi kötelezettség teljesítéséhez.
Valamennyi csekken feltüntetjük a befizetési határidőt is a könnyebb kezelhetőség
érdekében.
A bankszámlanyitásra kötelezett adózóinknak
továbbra is banki átutalással kell eleget tenni
adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik
befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az
átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
Azok a magánszemélyek, akik rendelkeznek
ügyfélkapus regisztrációval, az E-Önkormányzat
Portálon keresztül is teljesíthetik adó kötelezettségüket, bankkártyás befizetéssel.

12

GAZDASÁG
SPORT

JÚLIUS
AUGUSZTUS

Élet a KATA után

Azon ügyfeleink részére, akik esetében jogszabályi kötelezettség írja elő a cégkapu nyitását
(pl. társaságok), ott cégkapura, egyéni vállalkozók részére pedig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton küldjük meg mind az adószámla kivonatokat, mind a határozatokat. Tájékoztatjuk
cégkapu nyitására kötelezett ügyfeleinket, hogy
ügyfélkapura csak értesítés érkezik, a tényleges
küldemény megtekintéséhez, át kell lépniük a
cég cégkapus tárhelyére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adószámla kivonatban tehát adófizetési kötelezettségeiknél
építményadó esetében csak a véglegessé vált
tételek szerepelnek (adózó a fizetési kötelezettségéről határozatban már értesült, az ellen
fellebbezéssel nem élt), helyi iparűzési adó tekintetében pedig a benyújtott bevallások alapján az adó nyilvántartási rendszerben rögzített
elszámolási különbözet, illetve előleg kötelezettségek kerülnek feltüntetésre. Gépjárműadó
vonatkozásában - amennyiben előírás, kötelezettség szerepel az adószámla kivonaton – csak
2021. január 1-ét megelőző hátralékról értesül
az adózó. Abban az esetben, ha az adószámla
kivonaton mínusz előjellel szerepel adat, az túlfizetést jelent, mely akkor kérhető, igényelhető
vissza kérelem benyújtásával, ha adózónál más
adónemen nincs nyilvántartott hátralék.
Az adószámla kivonatokat magánszemélyek
esetében a Magyar Posta egyszerű levélként
juttatja el Önökhöz.
Kérjük Önöket, amennyiben adószámla kivonatukat 2022. szeptember 9. napjáig nem
kapják kézhez, telefonon érdeklődjenek a
06 (29) 540-930-as központi számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási időben.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:		
12,30-15,30
szerda:		
12,30-17,45
csütörtök:
08,00-12,00

Mint az már bizonyára Önök
előtt is ismert, hamarosan jelentősen megváltozik az egyik
népszerű adózási forma – a
KATA – feltétel rendszere.
A jelenlegi KATA szabályok szerinti adózási lehetőség 2022. szeptembertől megszűnik. Nem számolhatják adókötelezettségeiket az új
szabályok szerint:
• a cégek,
• a 36 órás munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozók,
• a kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjasok,
• a rokkantsági ellátásban illetve
nyugdíjban részesülők,
• a külföldön dolgozók és ott
biztosítottak,
• a nappali tagozatokon tanulók.
Azok, akik nem választhatják a jövőben az új KATA-t szűk egy hónap
áll már csak rendelkezésre, hogy kitalálják melyik adózási forma lenne
megfelelő számukra.

Amennyiben a központi adó nyilvántartási rendszer miatt nem tudjuk a fenti határidőig a fizetési
értesítőket kiküldeni, akkor erről, illetve a további teendőkről a város honlapján és Facebook oldalán értesítjük Önöket.

Azok a most KATA-s vállalkozók,
akik nem felelnek meg az új feltételeknek, ezáltal nem maradhatnak
KATA szerint adózók és nem tesznek semmilyen nyilatkozatot átkerülnek automatikusan az SZJA főszabálya szerint adózók közé.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó Iroda

A KATA-s partnerrel együtt dolgozó
cégeknek feltétlenül szükséges az

gyáli mi újság
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ezekkel a partnerekkel fennálló szerződések felülvizsgálata, szükség
szerint módosítása, mivel csak 2022.
augusztus 31-ig kiállított számlát fogadhatnak be ezektől a vállalkozóktól anélkül, hogy azok elvesztenék
ilyen státuszukat, mivel – szeptember 1-től - már csak a taxis vállalkozók számlázhatnak KATA-s módon.

80% és a maradék a jövedelem azaz
60, vagy 20% amit tovább csökkenthet 1,2 millió forintos adómentes résszel. Az így megállapított jövedelem után 15% SZJA-t kell fizetni.
Az átalányadós, főfoglalkozású
egyéni vállalkozókat is terheli a fentebb részletezett 18,5%-os járulék és
a 13%-os szociális hozzájárulási adó.

Nézzük mit tehetnek a KATA-s
egyéni vállalkozók szeptember 1-től

Az átalányadózás esetén lehetőség van az átalányban megállapított jövedelem 120%-át iparűzési
adóalapnak tekinteni. Ez kedvezőbb
mint az általános szabályok szerinti
adóteher.

1., A főszabály szerinti vállalkozói
SZJA szerint adózik
Ez a mód mindenkinek lehetséges.
Nézzük,
mit
kell
minimum
megfizetnie:
• a járulékokat a minimum járulék alap után 18,5%, ahol a járulék alap a minimálbér, vagy ha
szakképzés szükséges a munkához, akkor a garantált bérminimum után,
• a járulékalap 112,5%-a után a 13%os szociális hozzájárulási adót
• év végén a költségekkel csökkentett bevételek után 9% vállalkozói személyi jövedelemadót
kell fizetni.
• a fennmaradó összeg a vállalkozói osztalékalap melyből 15%
SZJA-t és 13% szociális hozzájárulási adót kell fizetni.
• az egyéni vállalkozás főszabálya szerint kell az iparűzési adót
megfizetni.
2., Átalányadós vállalkozás
Kisebb vállalkozások esetében megoldás lehet az átalányadózás.
Ezt a formát akkor választhatja az
egyéni vállalkozó, ha az éves bevétele nem haladja meg, és az előző
évben sem haladta meg, a 24 millió
forintot.
A költségeit átalányban állapítja meg, ami szakmától függően 40,

Korábban nem érte meg mellékállásban tevékenykedők esetében az
átalányadó választása. Amióta bevezették az 1,2 milliós adómentes
sávot a kicsi vállalkozásoknak jó alternatívája lehet.
3., Az EKHO, mint lehetőség bizonyos szakmáknál
A művészek, sportolók, újságírók
választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. Feltétele, hogy az illető valahol rendelkezik
a minimálbér nagyságáig munkabérként adózó jövedelemmel.
Ebben az esetben éves 60 millió forint bevételig 15%-os kulccsal adózik és a kifizetőnél is felmerül 13%nyi adó.
A fentiekben vázlatosan kívántam
bemutatni az eddig KATA-s egyéni vállalkozók lehetőségeit szeptember 1-től.
Javaslom, mielőtt az érintettek döntenének a lehetőségeket számolják
végig, mivel döntésük jelentős adó
összegeket befolyásolnak.
Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő
Garasos Kft.
2360 Gyál, József Attila utca 12.
06-29/340-468
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- A gyermektáborokon kívül milyen sportegyesületek
fordultak meg az intézményben, és kik várhatók még
augusztusban?
Természetesen az ittalvós edzőtáborok sem maradtak el
idén. Nálunk tartotta felkészülését a magyar női serdülő kézilabda válogatott mellett a német női serdülő csapat is. A magyar lányoknak ezúton is gratulálunk, mivel
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) veretlenül szereztek aranyérmet. Egy hetet töltöttek nálunk,
ezalatt a számos edzés mellett 2 barátságos mérkőzést
is játszottak a német csapat ellen, melyen mindkétszer
győzni tudott a magyar válogatott.
A válogatott csapatok mellett a klubcsapatokkal is jó
együttműködést sikerült kialakítanunk. Nálunk edzőtáborozik egy hetet a Pick Szeged U23-as fiú csapata, illetve szintén egy hetet a Győri Audi ETO KC leány utánpótlás csapata.

A Gyáli Sportcsarnokban is a
táboroké volt a főszerep
Idén nyáron ismét gyermekzsivalytól hangos
a Gyáli Sportcsarnok, hiszen több sporttábor
várta/várja a vakáció alatt mozogni vágyó
gyáli fiatalokat, de számos egyesület is ide
szervezte edzőtáborát (akik között rangos
csapatok is szerepeltek). Lendvai Györgyöt,
a sportcsarnok igazgatóját kérdeztük:

Július utolsó hetében beköltözött hozzánk a Gyáli BKSE
kézilabda szakosztálya is 50 fővel. A tábor programjában a kemény beltéri kézilabda edzések mellett a kültéri
kondicionáló mozgás is fontos szerepet kapott.
- Ezekben a táborokban összesen hány gyermek vesz
részt a nyár végéig?
- Idén nyáron nagyjából 450-500 gyerek és fiatal táborozott nálunk, ebből az ittalvós táborban részt vevő gyerekek száma közel 200.

Győzelemmel tért haza a női serdülő válogatott az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról, melyen a lányok veretlenül szerezték meg az aranyérmet! Két
gyáli hölgy is a válogatott tagja, külön gratulálunk
Menczer Lilinek és Mészáros Virágnak!

A német serdülő válogatott lányok is
a Gyáli Sportcsarnokban tartották felkészülésüket

- Idén nyáron milyen foglalkozásoknak ad otthont a
csarnok?
- A nyári szünet kezdete óta gyakorlatilag minden hétre jutott valamilyen tábor. A kézilabda és egyéb sporttáborok mellett az egyik legkiemelkedőbb Makay Mónika
készségfejlesztő és felzárkóztató tábora volt, amelyen
több tucat óvodás és kisiskolás korú gyermek vett részt.
A napközis táborok alkalmával a gyerekek különböző
foglalkozásokon vettek részt, ennek célja a nevetésen
és játékon túl a fejlesztés, illetve az esetleges lemaradások feltérképezése, behozása volt. A tábor láthatóan sikeres volt, mivel minden gyerek nagy mosollyal és új élményekkel indult haza a napok végén.
A karate is kiemelt szerepet kapott a csarnokban, egy
hetes rendkívül intenzív napközis tábor is helyet kapott
nálunk. A napi több órás edzés mellett a játékra is jutott
idő a kültéri kosárpályán, illetve a benti foglalkozásokon.
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Makay Mónika készségfejlesztő és felzárkóztató tábora évek óta nagy népszerűségnek örvend

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Tehetséges gyáli sportolók
– a város büszkeségei
Rátóti Emma és Rátóti Lilla
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Amit egyszer a fejébe vesz,
azért tűzön vízen át megdolgozik
Ismerjék meg Balogh Izabellát!

Rátóti Emma (9 éves) Rátóti Lilla (11 éves) gyáli lakosok,
2018-óta Gyálon élnek és
egyre nagyobb sikereket érnek el a triatlon sportban.
A triatlon sorrendben úszásból, kerékpározásból és futásból álló, fiatal sportág. A három versenyszámot egymás után, pihenés nélkül
kell teljesíteni, és a versenyidőbe a
két szám közötti átöltözés ideje (az
úgynevezett depóidő) is beleszámít.
Nem elég tehát egy sportágban tehetségesnek lenni, rögtön háromban
is ügyeskedni kell. Még egy felnőttnek sem lehet könnyű sportnem, hát
még egy gyereknek…
A Rátóti család Angliában élt évekig,
a két testvér ott is született. 2018ban hazaköltöztek Magyarországra, Gyálra, 2020-tól triatlonoznak.
A budapesti 9. kerületben tanulnak,
emelt szintű angol tagozatra járnak,
néhány tárgyat már angolul tanulnak. Tanulmányi eredményeik nagyon jók.
Édesanyjuk kezdeményezésére a triatlon immár két éve része az életüknek. A lányoknak az első edzés an�nyira megtetszett a Fradiban, hogy
akkor döntötték el, megtalálták azt a
sportágat, amiben igazán kiteljesedhetnek. Az edzők, a szakosztály vezetője Dr. Pécsi Annamária, Sőr Mariann
az első pillanattól kezdve igyekeznek
megteremteni az edzéseken a jó hangulatot, a családias légkört.
A lányok édesanyja szerint a triatlon szakosztaly nagy energiát fektet az utánpótlás-nevelésbe, felkarolják a tehetséges gyermekeket,
emellett pedig odaadóak és jó környezetet teremtenek a fiatal sportolók számára.
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A lányok két évvel ezelőtt nem tudtak úszni, most országos bajnokságon indulnak, és jó helyezést érnek el. Ez Dr. Pécsi Annamária érdeme,
aki az úszóedző.
Emma legrangosabb eredménye az
idei verseny szezonban a XXXVI. Palóc Triatlon – Aquatlon I. helyezése a saját korcsoportjában, Lilla pedig szintén a saját korcsoportjában a
harmadik helyet tudhatja magáénak.
Lilla mix váltóban (2 fiú-2 lány) második helyezést ért el a Balatonboglári Duatlon országos bajnokságon.
Itt Emma csapatban III. helyezett lett.

retik a patakhoz kivinni sétálni, emellett színeznek, rajzolnak, olvasnak.
Édesanyjuk bevallása szerint mindkét lány igazi küzdő szellem. Emma
izgulósabb, amit a versenyek alkalmával a javára tud fordítani. Lilla barátságos, segítőkész, jó a problémamegoldó képessége.

A lányoknak heti 4-5 edzése van. Fél
4-től fél 6-ig úsznak és futnak heti 3
alkalommal, a többi napokon pedig
ugyanebben az időben úsznak és
bicikliznek. A család időbeosztása
elég feszes, ugyanis a heti edzések
mellett, a hétvégi versenyeket az ország különböző pontjain szervezik.

A lányok fiatal koruk ellenére an�nyira elhivatottak, hogy céljuk az
elit versenyzők közé jutni, soha
nem akarják abbahagyni a sportot.
Minden évben keményen dolgoznak azért, hogy az éves jutalomtáborba eljuthassanak, ahol napi 3040 km-t bicikliznek, úsznak, futnak.
Oda vágyakoznak egész évben.

A fiatal tehetségek szabadidejükben
a kutyájukkal játszanak szívesen, sze-

A fiatal tehetségeknek sok sikert és
kitartást kívánunk!

gyáli mi újság

Balogh Izabella mindössze
14 esztendős, de jelentős célokat tűzött ki maga elé tanulmányait és sportkarrierjét
illetően.
Balogh Izabella a Kispesti Pannónia Általános Iskolában kezdte meg
tanulmányait, ahol 8 éven át kitűnő tanuló volt, emellett számos tanulmányi versenyt nyert. Ennek a
szorgalomnak köszönhetően felvételt nyert a Kispesti Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumba, amelyet idén szeptemberben kezd meg. Iza elmondása szerint
nulladik évfolyamon egy teljes tanéven keresztül csak spanyolul fog tanulni, melyet követően az összes tárgyat spanyol nyelven tanulja majd.
Álma, hogy ügyvéd lehessen, amiért mindent igyekszik megtenni.
Pontosan tudja, hogy a jogi karra
nem könnyű bejutni, de amit egy-

www.gyal.hu

szer a fejébe vesz, azért tűzön vízen
át megdolgozik.

Bajnokságon 4x100 m-es síkfutáson
szintén harmadik helyezést ért el.

Így van ez a sporttal is. Iza öt éves
korában került kapcsolatba a sporttal. Akkoriban szülei vásároltak egy
nyaralót, amelynek közelében egy
nagyobb tó húzódott. Szülei őt és
húgát, Lilit (akiről lapunk előző számában írtunk) féltették az esetleges vízi baleset miatt, ezért beíratták őket úszásoktatásra. Hamar
elsajátította az úszásnemeket, de
úgy érezte, hogy mást is kipróbálna.

Heti négy alkalommal edz kitartóan,
mert a jövőben szívesen megmérettetné magát nagyobb versenyeken, országos vagy akár európabajnokságokon. Azt mondja a sport
a szenvedélye, amit örömmel űz, de
a tanulásnak szenteli az életét, ez
az elsődleges motivációja.

Ekkor kezdett szertornázni, onnan pedig csak egy lépésre volt az
atlétikától.
Tizenegy éves kora óta atletizál a
Fradi kötelékében. Eddigi legrangosabb eredménye egy területi bajnokságon volt, harmadik helyezést ért
el 300 m gáton, illetve az Országos

Iza szüleivel és testvérével is nagyon szoros kapcsolatot ápol, nem
is kívánhatna jobb testvért magának. Szabadidejében szeret a
család kiskedvencével játszani,
Fidellel a bichon-havanese kutyájukkal. Emellett fanatikusan szereti az ifjúsági regényeket, a családi
utazásokat.
Sok sikert kívánunk Izának céljai
megvalósításához!
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

SZ Ü L I N A P I TO R TA

TÁJFUTÓ VERSENY

Mindenkit szeretettel vár a 25 éves városi
rangú GYÁL és a 30 éves APEX Optimista
Sportegyesület!

A verseny a tájékozódási sportág népszerűsítését és a
lakossági szabadidősportot szolgálja. Nem MTFSZ minősítő verseny.
Időpont: 2022. 08.27. szombat
A versenyt lehet tájfutva, gyalogolva, nordicozva vagy
éppen babakocsival teljesíteni.
Helyszín: Gyál, Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark
(GPS
koordináta:
47.36696897899567,
19.19256899825615), mely helyet ad a versenyközpontnak, rajthelynek és célnak, valamint öltözőnek.
Megközelítés: gépkocsival M5 gyáli lehajtónál lévő benzinkúttól földúton. Parkolás út mellett.
Gyalogosan: 8.30-kor csoportosan haladva, APEX-es
túravezetővel, Sallai Szabolccsal, a Polgármesteri Hivatal elől. kb. 3 km.
Rendező: APEX Optimista Sportegyesület
Fővédnök: Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
Helyszíni létesítményi vezető: Siklósi Béla
Verseny elnöke: Sávai Mária. Pályakitűző: Kovács Zoltán. Ellenőrzőbíró: Hegedűs Ábel.
Jelentkezés és chipek átvétele: 9.00 órától. A chipek átvételekor 5000 forintot, vagy valamilyen személyes tárgy
letétbe helyezését kérjük, mely a verseny végén visszajár.
Tervezett „0” idő: 10.00 óra.
Előre nevezettek: rajtlista alapján meghatározott
időpontban. A nevezési határidő lejárta után www.
gyal.hu,
www.apexsport.info
és
facebook.com/
ApexOptimistaSe/ oldalakon lesz közzé téve.
Nevezés: e-nevezes.hu rendszeren keresztül, illetve a
cegkapu.apexse@gmail.com e-mail címen legkésőbb
2022.08.22. 23:59-ig.
Nevezni a kategória megnevezése, továbbá, név és születési dátum vagy tájfutóknál SI szám megadásával
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(mely adatok felhasználása, csak a verseny lebonyolítása
érdekében történik).
Helyszíni nevezés: korlátozottan, csak az üres helyekre 10:30-ig.
Térkép: 2022-ban készült, tájfutó sprint térkép.
Pont megnevezés a térképen szimbólokkal.
Nevezési díj: 1000 forint, amely a jelentkezéskor, vagy
e-nevezésen keresztül fizetendő.
Gyáli lakosok INGYENESEN vehetnek részt a versenyen
lakcímkártya bemutatásával.
Pályák:
Hosszú: 10 km, Közepes: 5 km, Rövid: 2 km
Nordic bottal: 3,5 km, Babakocsival: 1 km, Gyerekpálya:
villámtájfutás (kicsi területen, sok pálya, sok ponttal).
Terep: pihenőpark, városi terep és némely kategóriáknak környéki parkerdőben max. 10 méteres szintkülönbséggel. A pálya alacsonyabb rendű közlekedési utakat
keresztezve teljesíthető, melyen nagy körültekintéssel
szükséges átfutni. Az átkelés a főbb utak keresztezésénél a zebrán van tervezve.
Mindenki saját felelősségére indul.
Időmérés Sportident rendszerrel: a kiadott elektronikus időmérő eszközt (chip) a célban befutáskor kell leadni. Elvesztése esetén a versenyző vagy gondviselője annak önköltségi árát 10 ezer forintot megtéríteni köteles.
Pontőr: előre nem meghatározott helyeken lesz.
Eredményhirdetés és díjak (érem és tárgyi ajándék, minden kategória 1-3. helyezettjének).
Díjátadás: helyben a verseny lezárását követően kb. 13
órakor.

Szöszke Panka arra ébredt, hogy testvérei suttognak és
kuncognak a szobában.
- Mit sutyorogtok, talán titkoltok valamit? - kérdezte Zsófit és Danit.
- Ó, te nem tudod, hogy anyának szülinapja van? Nézd
csak, ezt neki készítettem! - azzal megmutatott egy gyönyörűen hímzett kendőt.
- Én meg összetörtem a perselyemet és vettem egy szép
nyakláncot! - büszkélkedett Dani. Panka nagyon elszomorodott, mert ő még hímezni sem tudott és perselye
sem volt.
- Mit adjak anyának, mivel szerezhetnék örömet neki?
- Jaj, de buta vagy! - vakkantott Foltos. - Adjál neki egy
szép velőscsontot!
Ezt már Cirmi sem hagyta szó nélkül:
- Még, hogy csontot? Inkább egy csupor édes tejecskét!
- Na, ti aztán jó tanácsot adtok nekem mondhatom!
Csontot, tejecskét? Inkább tortát! Anya mindig tortát süt
szülinapra. Már sokszor láttam hogyan készül, biztosan
nekem is sikerül!
Azzal szaladt a kamrába, mert liszt kell hozzá, tojás, meg
cukor is. Cirmi kíváncsian figyelte a készülődést és hízelkedve Panka kezéhez dörgölődött. Úgy ám, csakhogy meglökte a kezét és kiborult a liszt! Szállongó fehér felhő lepett el mindent, a tojások pedig legurultak
szétplattyantak a kövön, Folti nagy örömére. Ekkor lépett be nagyi és összecsapta a kezét a felfordulás láttán.

Panka pedig szorgalmasan kevert, kavart mindent, amit
kellett. Betették a sütőbe és olyan csodás tortát sütöttek, amilyet még nem látott a világ!
De nagyi, ez titok, meglepi lesz! Ugye nem mondod el
senkinek sem?
- Persze kincsem, egy szót sem szólok senkinek sem!
Letakarták, egy búrával és betették a hűtőszekrénybe.
Végre eljött a pillanat! Mindenütt virágok pompáztak,
megterített asztal várta a családot, rokonokat, akik átadták az ajándékokat. Anya arcán megilletődött mosoly
tündökölt. Csak Panka várakozott izgatottan. Várt egészen az ebéd végéig, akkor aztán felállt és nagyival behozták a tortát, amit eddig rejtegettek.
- Drága anyukám, ezt neked sütöttem, mert nagyon szeretlek! Boldog szülinapot!
- Nahát Panka, ezt a meglepetést! Ilyen gyönyörű tortát
még sohasem láttam!
Felkapta Pankát, megölelte a szemében örömkönnyek
csillogtak. Talán nem is a torta miatt, hanem a szeretettől, amit Panka belesütött. Fellobbantak a gyertyák, fényük szétterült, a tortából mindenkinek jutott. A nevetés
az egekig szállt, mert ünnepelni jó, a legjobb pedig az,
ha az örömből mindenkinek jut, még Cirminek, meg Foltinak is! Együtt énekelték a dalt:

SZ Ü L I N A P I TO R TA

- Szent ég! Mi történt itt?
Panka ekkor már sírt, mint a záporeső. Hüppögve mondta el, hogy tortát szeretne sütni anyának, de ez a haszontalan Cirmi kiborította a lisztet és Folti is csak nyalakodni tud!
- Na jó, kezdjük előlről! – szólt nagyi.
- Először takarítsuk fel ezt a romhalmazt!
Összesepertek, feltöröltek, a két
kotnyelest pedig kitessékelték a
konyhából. Nagyi irányított,

Neked fénylik minden csillag,
Amelyik az éjben ballag,
A napsugár fenn az égen
Neked ragyog ilyen szépen.
Az én szívem érted dobog,
Legyen boldog szülinapod!
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

A versenyzők a nevezéssel elfogadják, hogy az eseményen készült fotók a rendező szervezet és a város honlapján illetőleg Facebook oldalán közzé tehetők.
Jó versenyzést kívánunk!					
		
Rendezőség

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gyáli Református
Templom

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júliusban

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

7 haláleset és 26 házasságkötés történt városunkban.

A Gyáli Református Egyháközség szeptember 18-án ünnepli önállóvá válásának 75. évfordulóját.
Vendégünk lesz: Ft. Takaró Károly ny. püspök,
a gyülekezet templomépítő lelkipásztora.
Az ünnepség 10 órakor kezdődik.
Szeretettel várjuk mindazokat,
akik szívesen ünnepelnek velünk.

Házasságot kötöttek:
07.08:
- Makai Krisztián Róbert és Cseszkó Klaudia (Makai-Cseszkó Klaudia)
- Gyüre Tibor és Erszény Fruzsina (Gyüréné Erszény Fruzsina)

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

07.09:
- Liber Ádám és Lakatos Patrícia
- Rostás Ferenc és Bakó Henrietta (Rostás-Bakó Henrietta)

Gyáli Római
Katolikus Plébánia

- Völgyi Roland és Németh Natália Mária (Völgyi-Németh Natália Mária)

Szentmisék rendje a nyári időszakban:

- Oláh Lóránt János és Bánky Réka Hajnalka (Oláh-Bánky Réka Hajnalka)

- Barabás Péter és Szabó Emese (Barabás Emese)
- Derda Krisztián és Forgács Szabrina (Derdáné Forgács Szabrina)
- Fejes Attila és Dobrovitz Zsuzsanna

Július 11-től nyári miserend van érvényben.

- Szőke István és Simon Edina

Augusztus 19., péntek, 7.00 - szentmise
Augusztus 20., szombat, 10.00 - szentmise,
11.00 - kenyérszentelés.

07.15:
- Porteleki László és Hornyák Eszter

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

- Agócs Róbert István és Szalkó Evelin
- Hubai Martin és Sajner Enikő (Hubai-Sajner Enikő)
07.16:
- Major Zsolt Szilárd és Balogh Erika (Major-Balogh Erika)
- Silye László Antal és Boros Hajnalka (Silye-Boros Hajnalka)
- Szabó Zsolt és Éles Fanni (Szabó-Éles Fanni)
- Moravecz Krisztián Ferenc és Sarka Zsuzsanna (Moravecz-Sarka Zsuzsanna)
- Ficsór Győző Sebő és Balogh Tímea (Ficsór Tímea)

Irodalmi Szalon

- Benkő Péter Gyula és Kalmár Nikoletta (Benkő Nikoletta)
- Darázs Nándor és Szilágyi Anikó (Darázs-Szilágyi Anikó)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. szeptember 22-én 18 órára és
2022. október 20-án 18 órára

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül július hónapban
15 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
29 800 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
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Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram
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A gázpalackok szakszerű tárolása
meggyújtja, valamint a robbanás következtében létrejövő túlnyomás az
épület szerkezeteket károsítja és törmeléket szór szét. A hőhatására beinduló folyamat a palack visszahűtésével állítható csak meg.
Az ipari gázpalackok közül a lakosság
körében leginkább az oxigén és az
acetilén palackok fordulnak elő.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt hónapokban, a gazdasági
és egyéb pénzügyi változások hatására, egyre több lakóépületben, melléképületben tartanak gázpalackokat,
jellemzően propán-bután (a továbbiakban: PB) palackot.
Az ingatlanokon tárolt PB és egyéb
ipari gázpalackok közül a tűzesetek során Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (későbbiekben Monor KvK) Dabas és Monor Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP) működési területén több
felhasadt, felrobbant.
Ezek az események tragédiát is okozhatnak, az ott élőket, a mentési munkálatokban résztvevő tűzoltókat,
rendőröket, egyéb szakembereket
súlyos, akár halálos baleset érheti.
A hasonló káresetek megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatót adjuk ki:
A propán-bután és ipari gázpalackokkal és tárolásukkal kapcsolatos
fontos tudnivalók
Egy tűz hatásának kitett PB palackban a nyomás folyamatosan nő, mely
hatására a palack több darabra szakadva felrobbanhat, miközben a környezetében lévő éghető anyagokat
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Az oxigén nem éghető, de az égést
táplálja. A tűz hőhatására a palackban a nyomás emelkedik, emiatt az
felhasadhat, és a kiszabaduló oxigén
tovább fokozza a tüzet. Az oxigén az
olajjal, zsírral, stb. – még az ezekkel
átitatott textíliákkal is – hevesen reagál, a károsodott palack környezetében lévő éghető anyagok könnyen
lángra lobbanhatnak.
Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb
gáz. Tűz hőhatására a palackban az
acetilén önbomlása következik be, ami
nyomásnövekedéssel járó folyamat,
ezért robbanáshoz vezethet. Ha a palack felmelegedése nem akadályozható meg, és beindul a bomlási folyamat,
az már nem fordítható vissza!!!
A robbanás – a folyamatos vízzel történő hűtés mellett – a palackköpeny
kilyukasztásával, ezáltal a fokozódó nyomás megszüntetésével akadályozható meg.
Fentiek miatt, illetve a jogszabályi
előírások betartása érdekében csak
akkora mennyiségben tároljanak,
használjanak gázpalacko(t)kat az
épületekben és azok környezetében,
amennyi fedezi az igényeket!
A már nem használt, szükségtelenné
vált gázpalackokat ne tárolják tovább
ingatlanjaik területén, hanem azokat
újra hasznosításra adják le!
Mind a PB, mind az ipari gázpalackok
felhasználása, tárolása szabvány és
jogszabály által szabályozott.

A PB palackok esetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: OTSZ) foglaltak az irányadóak, melynek 191. § (6-8) bekezdései alapján a huzamos tartózkodásra
szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni
tilos.
Többszintes lakóépületben (társasházban) – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy
tárolható egynél több propán-bután
gázpalack.
Gázpalack használata és tárolása tilos
olyan földszintesnél magasabb építményben (jellemzően panel szerkezetű), ahol az esetleges gázrobbanás
a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet – a
gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról (továbbiakban
Rendelet) 4.2.2. bekezdése a pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek
külön előírásai alapján:
– Lakossági fogyasztás céljaira legfeljebb 23 kg töltet-tömegű palackot
szabad használni.
– Lakossági fogyasztónak abban a
helyiségben, amelyben a gázfogyasztó készülék van, csak 1 db, egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő
palackot szabad tartania.
– Két önálló rendeltetési egységűnél
(lakásosnál – ikerház) nem nagyobb
épületnél tartalék palack csak a terepszintnél nem mélyebb padlószintű – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével – mellékhe-
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lyiségben vagy melléképítményben
– nyárikonyhában, mosókonyhában,
szerszámkamraszínben, fészerben,
ketrecben vagy a lakóépület fő fala
mellett – kizárólag tartalék palack tárolására – létesített helyiségben vagy
fémvázas, dróthálós, az idegenek számára hozzá nem férhetően zárt ketrecben helyezhető el.
– Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál) nem nagyobb épület
esetében a tartalék pébégáz palacktároló létesítésekor figyelembe kell
venni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a műszaki biztonsági
követelmények teljesülése megállapítható. A palacktároló kivitelezése
csak a pébégáz forgalmazó által felülvizsgált tervdokumentáció alapján
történhet. Ez nem mentesíti
a beruházót szükség esetén az építési engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
– A tároló hely 5 m-es körzetében terepszintnél mélyebb melléképítmény
vagy létesítmény (pince, kút, csatorna, stb.) pincelejáró, pinceablak nem
lehet. Egy tároló helyen legfeljebb 35
kg töltet-tömegnek megfelelő men�nyiségű tartalékpalack tárolható.
– Huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos! (Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség:
olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra időtartamot
meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két
órát nem éri el.)
– A palackot úgy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség elhagyását ne akadályozza.
– A használatba vett gázpalackot:
- az ellátott készüléktől a gyártó előírása szerinti távolságban kell
elhelyezni;
- más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 m – nem éghető anyagból készült és megfelelően rögzített,
sugárzó hő elleni szigetelő alkalmazása esetén ez a távolság 1 m-re
csökkenthető;
- a gázfogyasztó berendezéstől legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni – nem éghető anyagból készült,
sugárzó hő ellen védő készülék bur-
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kolat esetén ez a távolság 0,1 m-re
csökkenthető;
- ha a gázpalack kiömlési csonkja magasabb a gázfogyasztó berendezés
felső szintjénél, a berendezéstől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni,
mely távolság hő elleni védelemmel
0,5 m-re csökkenthető;
- amennyiben nem éghető anyagú
szekrényben helyezik el, a szekrényt
el kell látni alsó-felső szellőzőnyílásokkal, és biztosítani kell a csatlakozáshoz, valamint a palack szelepéhez való könnyű hozzáférhetőséget.
Egy gázfogyasztó készülék használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentő és a gázfogyasztó készülék
hajlékony vezetékkel is összekapcsolható. A tömlő 1,5 m-nél hosszabb nem
lehet, kivételt képeznek a Rendelet
4.2.1. pontban említett esetek. Az ipari gázpalackok tárolásáról, kezeléséről
az MSZ 6292 Magyar Szabvány és az
OTSZ rendelkezik.
A tárolásra vonatkozó általános előírások a következők:
- Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi
közlekedést és a mentést akadályozó
helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen
környezetében, garázsokban.
- Az éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat, a veszélyességi övezet figyelembevételével kell tárolni. A veszélyességi övezeten belül
csak robbanásbiztos villamos szerelvények, gépek, eszközök kerülhetnek
használatra, továbbá a veszélyességi
övezeten belül tilos a dohányzás, tűzveszélyes tevékenység végzése.
- A palackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell
tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C (323 K) fölé.
- A palackok üzemeltetése az élet-, a
vagyon- és a környezetbiztonságot
ne veszélyeztesse.
- A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell.
- A palackot éghető anyaggal együtt
tárolni nem szabad.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell
tartani.
Épületen belüli elhelyezés esetén a
következő szabályok az irányadók:

- A palack tárolására szolgáló épületre villámvédelmet kell kialakítani.
- A palacktárolók külső falai legalább
60 perces tűzállósági határértékkel
rendelkezzenek.
- A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell.
- Olyan zárt helyiség esetén, amelynek alapterülete legfeljebb 20 m2 az
egész helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik.
- A veszélyességi övezet nagysága 6
darab palackig a palackok körüli 2 méter sugarú kör, 6 darab palack felett a
palackok körüli 3 méter sugarú kör.
Szabadtéri tárolás esetén a következő szabályok az irányadók:
- Szabadtéri tárolás esetén a palacktároló hely és a szomszédos építmények, berendezések
között a veszélyességi övezetet is magában foglaló, biztonsági távolságot
kell tartani
melynek nagysága 5 méter. A biztonsági távolságot legalább 2 m magas,
A1-A2 anyagból
készült, 60 perces tűzállósági határértékű védőfallal lehet csökkenteni.
- Biztonsági távolságon belül éghető
anyagot tárolni nem szabad.
- A veszélyességi övezet nagysága 6
darab palackig a palackok körüli 1 méter sugarú kör 6 darab palack felett a
palackok körüli 2 méter sugarú kör.
- A veszélyességi övezet nem nyúlhat át szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalább 2 m magas, nem éghető anyagból készült
nyílás nélküli védőfal határolhatja. Ez
az egyik oldalon nyílásmentes épületfal is lehet.
- A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek
árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok
vagy egyéb nyitott összeköttetések
pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.
A tűzoltó készülék elhelyezése PB palack és az ipari gázpalack tárolása estében is javasolt.
Gere Imre tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető
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A szabadtéri tüzek megelőzése
közös érdekünk!

A nagy kiterjedésű gaz- és avar tüzek felszámolása illetve a szabálytalanul – nem megfelelő időben, a
szükséges védelmi intézkedések hiánya, stb – a lakóingatlanok udvarán,
létesítmények szabad terein történő
égetés olyan indokolatlan tűzoltói
igénybetételt jelent, mely más helyszínen történő ténylegesen emberi
életet veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket.
Az ebből adódó vonulási időveszteség súlyos anyagi kárt, legfőképpen azonban akár emberi életet is
követelhet!
A tűzesetek megelőzése érdekében
az alábbiakat – jogkövető magatartással – KÉRJÜK TARTSÁK be:
•

•

•
•

•
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a kül- és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően
szükséges tartani,
a szántó, rét, legelő, gyümölcsös,
nádas, fásított terület, erdő, stb
területek gondozott vegetációval rendelkezzenek,
amennyiben szükséges a művelési ág változtatását kérvényezzék,
a termőföld vagy annak egy részének más célú hasznosítása
eseténben az engedélyeztetés
lefolytatása,
már az év első két hónapjában a
száraz vegetáció kaszálása, termőföld rendbetétele történjen
meg, mivel ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt hordoz
száraz, aszályos időben a tűzesetek helyszínéül.

Avar és kerti hulladék égetése: Ha
jogszabály másként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő és még hatályos
régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő
zártkerti ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van
önkormányzati rendelet, ott annak
megfelelően lehet kerti hulladékot
(vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet
és nem háztartási szemetet) égetni
a megadott napon és időtartamban.
Amennyiben nincs rendelet, akkor az
OTSZ alapján tilos az égetés.
Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a
szalonna sütés, bográcsozás saját
belterületi ingatlanon, amennyiben
az időjárási viszonyok ezt lehetővé
teszik, a szükséges védelmi intézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok
biztosítása mellett.
A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet
befejezték, azt azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és
minden olyan körülményt meg kell
szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.
Az időjárási előrejelzések alapján a
tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni:
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www.katasztrofavedelem.hu és a
www.erdotuz.hu weboldalon.
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban
és az ezek 200 méteres körzetén
belül lévő külterületi ingatlanokon.
Ide értendők a felsorolt területeken
található tűzrakó helyek, a vasút és
közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A lakosság a lakóhelye környékén
lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további
információkat.
Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent
meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő
területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének
időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét a megkezdés előtt 5
nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság) írásban be kell jelenteni.
Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, és a vonatkozó
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.
Az irányított égetés befejezése után
a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.
Gere Imre tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
kirendeltség-vezető

gyáli mi újság

MEGHÍVÓ
Az idén 42 éves Gyáli Kertbarát Kör
2022. szeptember 6-án (kedden)
13.00 órakor tartja a
40. Terménybemutató Kiállítása
megnyitóját,
amelyre mindenkit szeretettel vár.
Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel, befőttel, savanyúsággal és
különleges virággal.
A termények leadása: szeptember 6-án
kedden reggel 8.00 és 10.00-óra közötti
időben lehetséges.
A jelentkezők tüntessék fel a kiállítandó termény nevét, és a jelentkezőről egy fényképet is kérünk!
Az eredményhirdetés és a díjak átadása
13.00 órakor lesz.

Gyál Város Önkormányzata ünnepséget rendez
az Idősek Világnapja alkalmából
2022. szeptember 30-án, pénteken 10 órakor az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Várjuk azon szépkorú házaspárok jelentkezését,
akik idén ünneplik házasságuk 50., 55., 60., 65., 70.
évfordulóját. A jubilálók fogadalomtételére anyakönyvvezető előtt kerül sor az ünnepségen.
Jelentkezésüket szeptember 20-ig várjuk
a 06-29/540-968 telefonszámon.

A kiállítást megnyitja:
Pápai Mihály Gyál város polgármestere.
A kiállítás helyszíne:
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118-120.
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 6-9-ig (4nap).
A kiállítás nyitvatartása:
Kedd: 13.00-18.00-óráig,
Szerdától-péntekig: 8.00-18.00-óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!
www.gyal.hu
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Avartűzhöz vonultak tűzoltóink Alsópakony-Ócsa területére, ahol nagy területen csaptak fel a lángok, az oltási munkálatok közel 6 órán keresztül tartottak. Még az
oltás ideje alatt egy balesethez vonultak polgárőreink
és tűzoltóink (a másik rendelkezésünkre álló tűzoltó járművel) a Kőrösi útra, ahol személygépkocsik ütköztek.
Tűzoltóinkat innen néhány percen belül egy újabb tűzesethez riasztották tovább, ezúttal az M0 autóút gyáli
lehajtója közelében, a forgalmi sávokat elválasztó területen kapott lángra a száraz növényzet, amelyet tagtársaink sikeresen eloltottak.

Frontálisan ütközött két személygépkocsi a Kőrösi úton, ahol az egyik jármű vezetője elvesztette uralmát a járműve fölött és áttért az út menetirány szerinti bal oldalára. A sérülésben mindkét jármű vezetője
könnyebben megsérült. Tűzoltóink a sérült járművek
áramtalanításában nyújtottak segítséget, polgárőreink a teljes útzárral járó műszaki mentés és a helyszínelés ideje alatt a közúti forgalom elterelésében
segédkeztek.

07.16.

Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Kőrösi úton egy
magatehetetlen személy fekszik a földön. Kiérkező járőrünk megállapította, hogy a közepesen ittas személy
járóképes, nem sérült így önerejéből fel tud állni, a következő autóbusszal a várost elhagyja. Járőrünk vásárolt számára egy palack hideg ásványvizet, a rendkívüli
melegre tekintettel, további segítségnyújtásra nem volt
szükség.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Nagy erőkkel vonultak tűzoltóink és polgárőreink a
Gesztenye utcába, ahol egy családi ház garázsában keletkezett tűz. A helyszínre érkező tagtársak visszajelzése
szerint a ház tulajdonosa - komoly lélekjelenléttel - még
a kiérkezés előtt eloltotta a felcsapó lángokat a házban
tartott porral oltó készülék segítségével, így tűzoltói beavatkozásra végül nem volt szükség.

07.24.

Támogassa Ön is a FEGY polgárőrség tevékenységét!
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület megkezdte az új
székházának felépítését, átépítését ahol helyet kap Gyál
tűzoltó szertára, a FEGY 24 órás ügyeleti központja, a
Gyál Járási Mentőcsoport és nem utolsó sorban a FEGY
ifi tagozata. A régi helyünkön a tagtársaink, a bevetés
technikai eszközei, a Steyer és Mercedes Mahindra tűzoltófecskendők, az egyéb mentőfelszerelések már nem
fértek el.

Látványterv az új székházról

Muszáj költöznünk, mert az éveken át, erre a célra megtakarított pénzünk jelen gazdasági helyzetben folyamatosan veszít az értékéből. Az Egyesület Tagsága eddig is
rengeteg munkát végzett és végez el a jövőben is saját
maga a beruházás kapcsán, amiért köszönetet mondunk
mindazoknak, akik már eddig is segítettek.
Mindezek ellenére szükséges további támogatókat bevonnunk ahhoz, hogy ésszerű időn elül befejeződhessen
az építkezés. Kérjük, amennyiben lehetősége engedi,
akkor támogassa egyesületünket, hogy Gyál város területén folyamatos járőrszolgálat, valamint önálló, továbbra is vonulóképes tűzoltók legyenek elérhetők.
Számlaszámunk:
Takarékbank Zrt. 64400044-10400229
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Bármilyen, az építkezéshez egyéb módon használható felajánlásokat (szakipari munkát, anyagot) szívesen fogadunk!
Köszönjük Önöknek!
Tisztelettel:

Kalmár Róbert
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke
06-20/938-6368
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Szerezz szakmát
Gyálon, ingyen!
Az Érdi SZC Eötvös József Technikum
(Gyál, Erdősor u. 65.)
2022. szeptemberétől
2 és 1,5 éves esti képzéseket indít!
•
•
•
•

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

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Fitness-wellness instruktor
Közszolgálati technikus
Villanyszerelő

-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)

Jelentkezés és további információ az iskola
honlapján: www.eotvos-gyal.edu.hu
vagy a 70/502-84-12-es telefonszámon.

JELENTKEZZ MOST!
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést,
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek,
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Tel.:
30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása.
Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.: 06-70/233-30-47.
Eladó-kiadó ingatlanokat keresek ügyfeleim részére. Sikeres eladás esetén 2% jutalékért. 21 éves szakmai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon bátran, nem fog csalódni!
Telefon: 06-20/397-4055.

Szolgáltatások kimagasló színvonalon a legkorszerűbb
diagnosztikai eszközökkel:
kimagaslóan precíz refraktométer, mely nemcsak a páciens
alap refrakciós hibáit elemzi, hanem egyedülálló hullámfront
analízis keretében a magasabb rendű aberrációk is megállapításra kerülnek
a vizsgálat során egyedi szolgáltatásként mindenki számára
biztosítjuk a szemfenék fotózást a Next Sight Nexy gépünkkel,
amivel teljesebb képet kapunk a látást befolyásoló szemészeti
állapotról
Glaucoma-, zöldhályog szűrésre alkalmas szemnyomásmérésre
is lehetőség van, 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!
KRISTÁLYVIRÁG

OPTIKA

2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 61.

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

Orosz - olasz nyelvtanítás Gyálon, okleveles nyelvtanártól.
Kezdőknek, haladóknak, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára
felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.
Teljeskörű villanyszerelést és tisztasági festést vállalok rövid határidővel. Telefon: 06-70/515-6114.

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644,

szerkesztoseg@gyal.hu

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
20-2439-279
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
20-5048-705
30
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Aktuális hírek
első kézből, a
város hivatalos
weboldalán.
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SPORTÁGVÁLASZTÓ CSALÁDI NAP
ÉS SPORTOK ÉJSZAKÁJA
PROGRAMOK
09.00 GYÁLI BKSE SPORTÁGAINAK KIPRÓBÁLÁSA
11.00 CSALÁDI SORVERSENY
12.00 EDZÉSBEMUTATÓK
KÉZILABDA • KOSÁRLABDA • LABDARÚGÁS
MAZSORETT • RITMIKUS GIMNASZTIKA
20.00-24.00
AMATŐR BAJNOKSÁGOK
FOCI • STRANDKÉZI • STREETBALL
SPORTFOGLALKOZÁSOK
AEROBIK • ASZTALITENISZ • JÓGA • MAZSORETT
RITMIKUS GIMNASZTIKA • TÁJFUTÁS

A BAJNOKSÁGOKRA CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
A BELÉPÉS INGYENES.

Bővebb információért látogass el a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Facebook oldalára!

16.30 GYÁLI BKSE – ÚJLENGYELI DSE LABDARÚGÓ FELNŐTT BAJNOKSÁG

