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Átadták a Dr. Pusztai  
Lajos Emlékdíjakat

3. oldal

Képes beszámoló a Pünkös-
di Utcazenei Fesztiválról

16-17. oldal

Trianonra emlékeztünk
4-5. oldal

DR. MAJOR LÁSZLÓ LAJOS 
szívgyógyász szakorvossal, városunk díszpolgárával

12-13. oldal
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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. 

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

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

www.gyal.hu 3

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

Meghívó
A Semmelweis-napi ünnepségen adták 
át az idei Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat

Június 29-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban tartott Semmelweis-napi ünnepségen a vá-
ros egészségügyi és szociális területén dolgozó szakembe-
reit köszöntötte Gyál Város Önkormányzata. A rendezvé-
nyen Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke mondott beszédet, amely-
ben mindannyiunk nevében köszönetet mondott az egész-
ségügyben dolgozóknak a fáradságos munkájukért.

Az eseményen adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat. 
Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rendeletet 
a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A településünk 
egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak a ma-
gyar vagy/és külföldi állampolgárnak adományozható, aki 
a gyáli egészségügyi, valamint a szociális ellátás terüle-
ten kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és 
szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végzett.

Idén Inczeffy Zsuzsa, a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakmai vezetője, valamint Szarka Lajosné nyugdí-
jas egészségügyi szakasszisztens részesült az elismerés-

ben. A díjat Pápai Mihály polgármester és Nagy Gyöngyi 
adta át.

A rendezvényen a város egészségügyi és szociális te-
rületén dolgozó szakemberein kívül részt vett dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő, Nagy József Elek alpol-
gármester, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, 
városunk díszpolgára, dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Vá-
rosi Egészségügyi Központ intézményvezetője, Kiss Ju-
dit a Gyáli Járási Hivatal vezetője.

Az ünnepségen közreműködött Csipkés Sándor 
jazz-zongorista.

Gyál Város Önkormányzata Semmelweis nap alkalmából 
a Városi Egészségügyi Központ összes dolgozóját, házi-
orvosokat, asszisztenseket, szakorvosokat, védőnőket, a 
Bóbita Bölcsőde dolgozóit, a 4 gyáli gyógyszertár dol-
gozóit és a Gyáli Idősek Klubja munkatársait is ajándék-
csomaggal köszöntötte.
Mindannyiunk nevében köszönjük áldozatos munkájukat!

KÖZÉRDEKŰ 2022 JÚLIUS KÖZÉLET2022 JÚLIUS
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A trianoni békediktátum aláírásának 102. év-
fordulójára emlékeztünk Gyálon. A Nemze-
ti Összetartozás Napján, június 4-én a város-
központban található emlékműnél tartott 
ünnepségen Nagy József Elek alpolgármes-
ter tartott beszédet, amelyből idézünk:

„Ma 102 év után ismét ideszólítanak minket a lelkünkben meg-
szólaló harangok, 2022. június 4-én.
A száz év alatt megszerzett történelmi tudás bölcsességével 
és a Kárpát-medencében otthonát megőrizni, építeni tudó, 
megújulni képes, hitében megerősödő nemzet fiaiként gyűl-
tünk itt most össze.
Ha körültekintünk azt láthatjuk, hogy százezrek, és milliók 
emlékeznek és készülnek ünnepre velünk a HAZÁBAN: lelki 
Magyarországon.  
1920. június 4. utáni években és évtizedekben dédnagyszüleink, 
nagyszüleink és szüleink során mi magunk is megtapasztal-
hattuk, hogy a nemzeti összetartozás ereje nem törhető meg, 
nem osztható meg nagyhatalmi parancsszóra.
A nyelvi, kulturális értékeink olyan energiaforrások, melyek-
nek birtokában dacolni tudunk Keletről, vagy Nyugatról föl-
emelkedő nagyhatalmi akarattal szemben.
Sírunkat ásták meg akkor, de mi megmaradtunk. Nemzetként 
élni akaró közösségi összetartozásunk erejével szemben mú-
landónak, omladékonynak bizonyultak az utóbbi száz év el-
nemzetietlenítő diktatúrái is.
Megérhettük azt az időt melyben a Trianon építette falak le-
omlanak, a nemzetrészek közé ékelt szakadékok és határok 
fölé hidak épültek az utóbbi évtizedekben.
Magyarország az internacionalizmus és a nemzeti elidege-
nedés béklyóit lerázta magáról. A kárpát-medencei magyar 
identitás táplálójává, az országhatáron túli fiai iránt felelőssé-
get érző anyaországgá vált. 

A kárpát-medencei magyar közösségek érezhetik, hogy Ma-
gyarország erkölcsi és az állampolgársági törvénye révén közjo-
gi szálakkal kapcsolja magához az elszakított nemzetrészeket.
A trianoni traumára a nemzeti kormány válasza a nemzeti stra-
tégia. Megtalálni az utakat, megragadni az esélyeket, amelyek 
egymáshoz vezetnek minket.
A magyar állam a nemzeti megújulás révén legfőbb felada-
tának, léte értelmének és céljának tekinti a magyar nemzet 
megmaradását, boldogulását és gyarapodását. A nemzet nem 
ér véget az állam határainál, a nemzet él az elszakított terüle-
teken is és a távoli diaszpórában is. 
Minden magyar felelős minden magyarért. A nemzeti összetarto-
zás érzése, reménye jövőt ígér, az együttműködés pedig megma-
radásunk bizonyosságát hozhatja el számunkra a Kárpát-hazában.
A Kárpát-medence legnépesebb nemzete vagyunk. Értéke-
inkkel és érdekeinkkel tisztában levő nemzetként keresnünk 
kell a következő századokban is a békés együttműködés lehe-
tőségét a mellettünk élő más nemzetekkel.”

A megemlékezésen közreműködött Császár Angela Já-
szai Mari-díjas  színművésznő, a Gyáli Arany Néptánc-
együttes, Barvich Iván tárogatóművész, Óbis Kinga 
Anasztázia népdalénekes.

A városi megemlékezésen részt vett dr. Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, Pápai Mihály polgármester, Nagy 
József Elek alpolgármester, Kiss Judit, a Gyáli Járási Hivatal 
vezetője, Kovalik Józsefné Gyál díszpolgára, önkormány-
zati képviselők, intézmények-, civil szervezetek vezetői.
Az ünnepség koszorúzással zárult.

Aznap este 20 óra 22 perckor a Gyáli Erdélyi Székely 
Kör fáklyás megemlékezést tartott a Városközpontban.  
Az Összetartozás Lángjának fellobbantásához idén is 
többen mécsesekkel csatlakoztak.

Trianonra emlékeztünk

KÖZÉLET 2022 JÚLIUS KÖZÉLET
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A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja (koráb-
bi nevén a köztisztviselők napja) minden év július 1-jén 
megtartott ünnepnap Magyarországon. A Gyáli Polgár-
mesteri Hivatalban minden évben jutalmazzák a kiemel-
kedő munkát végző, hosszú ideje a városban, a városért 
dolgozó köztisztviselőket. 

Sokéves hagyomány a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, 
hogy e jeles nap alkalmából, elismeréseket vehetnek át 
a polgármestertől és a jegyzőtől azok a hivatali dolgo-
zók, akik 5, 10, 15, 20, 25, vagy 30 éve teljesítenek szol-
gálatot az intézményben, valamint ezen a napon került 

sor az „Év köztisztviselője” cím adományozására is. Idén 
a megtisztelő címet Hergeltné Hajdú Ibolya a Pénzügyi 
csoport vezetője érdemelte ki, aki 2006 óta a hivatal 
munkatársa. Az elismerést Pápai Mihály polgármestertől 
és Rozgonyi Erik címzetes főjegyzőtől vehette át.

Pápai Mihály polgármester elmondta, hogy a mai világ-
ban, amikor az emberek többsége gyakran váltogat-
ja a munkahelyét, rendkívül ritka, hogy valaki akár több 
tíz éven át egy munkahelyen dolgozik, az pedig, hogy 
a Gyáli Polgármesteri Hivatalban sokan hűek a munka-
helyükhöz, egy nagyon pozitív visszajelzés az intézmény 
felé, hiszen azt jelenti, hogy a dolgozók örömmel dol-
goznak itt, mert megbecsülik őket.

5 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda ki-
tüntetésben részesült:
• Pintérné Hüse Kármen
• Kiss Imre
10 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda 
kitüntetésben részesült:
• Vargáné Molnár Enikő
20 éves munkaviszonyának elismeréséül törzsgárda 
kitüntetésben részesült:
• Gallai-Gál Gabriella

Gratulálunk a díjazottaknak!

Hergeltné Hajdú Ibolya az „Év köztisztviselője”

A támogatás feltétele, hogy a 
gyáli állandó lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelke-
ző család gyermeke a tanul-

mányait középfokú tanintézet-
ben folytassa, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem leg-
feljebb netto 34.200 Ft legyen.  

Beiskolázási segélyt lehet igényelni
A jogosultság fennállása esetén 
a támogatott gyermek törvényes 
képviselőjének, netto 8.000 Ft ér-
tékben megállapított támogatás 
levásárlására van lehetősége az 
Axol Kft. írószerüzletében (2360 
Gyál, Kolozsvári u. 3.), 2022. július 
15. napjától 2022. szeptember 30. 
napjáig. 

A támogatással kapcsolatban to-
vábbi információt Kiss Imre kollé-
gánk nyújt, személyesen a polgár-
mesteri hivatal fsz. 16. irodájában, 
vagy a kiss.imre@gyal.hu e-mail cí-
men, illetve a 06-29/540-962-es 
telefonszámon.

A kérelemhez nyomtatvány elérhető 
a www.gyal.hu honlapon is.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A korábbi évekhez hasonlóan idén július 15-től szeptember 
30-ig ismét lehetőség van beiskolázási segély iránti kérelem 
benyújtására a Gyáli Polgármesteri Hivatalban. 

KÖRNYEZETÜNK 2022 JÚLIUS HIVATAL

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a 
közegészségügyi és gazdasági károsító hatá-
sa számottevő.  
A parlagfű elleni védekezés elsősorban az in-
gatlan tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége.  
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben 
a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget 
a kötelezettségének – a mulasztók költsé-
gén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: 
„A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.”

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) 
FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A föld-
használó és a termelő köteles védekezni, különösen par-
lagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen.”

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű 
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szüksé-
ges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e 
körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasz-
tásának megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingat-
lan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kul-
túrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben ren-
delhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 
30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű véde-
kezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a köz-
érdekű védekezés költségei megállapításának és igény-
lésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet) ér-
telmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület esetében a fővárosi főjegyző; külterületen, Pest 
megye és Budapest területén; a Pest Megyei Kormányhi-

vatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Nö-
vény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédel-
mi Osztálya (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatóság) rendeli el. Amennyiben az önkormányzati tu-
lajdonban lévő belterületi ingatlanon az önkormányzat 
nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a 
növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű 
védekezést.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján 
időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A köz-
érdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket 
az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védeke-
zés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletke-
zett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak.  
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött te-
rület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külte-
rületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgazdasági kultúrnö-
vénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (el-
hanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vas-
út) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl – vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költ-
ség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozás-
nak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után 
minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására ke-
rül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bír-
ságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bír-
ságrendelet) alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogás-
sal, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, 
tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek. 
Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a 
vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Idén se feledkezzenek meg a 
parlagfű elleni védekezésről!



8 gyáli mi újság 9www.gyal.hu

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete június 30-án tartotta meg az összesen 
tizenöt napirendi témával kapcsolatos ülését. 
Az ülés elején a testület elfogadta Pápai Mi-
hály polgármester beszámolóját a legutóbbi 
rendes ülés óta történt fontosabb események-
ről, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták:

Módosították az önkormányzat 2022. évi 
költségvetését
A költségvetési rendelet módosításával a képviselő-tes-
tület átvezette az idei költségvetésen az elmúlt hóna-
pokban hozott döntéseket.

Felmondták a Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel 
kötött egészségügyi ellátási szerződést
A testület kinyilvánította szándékát arra vonatkozó-
an, hogy a járóbeteg-szakellátást saját hatáskörben, 
saját fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi 
Központ útján kívánja biztosítani. Ennek egyik legfon-
tosabb lépése a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Ren-
delőintézettel 2004. szeptember 30. napján kötött, 
2005. április 1. napjától hatályos szakrendelések nyúj-
tására vonatkozó megbízási szerződés megszünteté-
se. A képviselő-testület felkérte az intézmény vezető-
jét a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatosan 
felmerülő költségek, valamint személyi és tárgyi fel-
tételek teljeskörű feltérképezésére.

Megszűnik a 4. számú (Dr. Németh Ilma doktornő) há-
ziorvosi praxis működtetésére kötött feladat-ellátási 
szerződés 2022. szeptember 30-al
Dr. Németh Ilma a 4. számú háziorvosi praxis doktor-
nője 2022. június 15. napján kelt beadványában jelezte, 
hogy az 1999. december 17. napján kelt határozatlan 
idejű feladat-ellátási szerződésében vállalt feladatokat 
megromlott egészségi állapota miatt nem tudja ellátni.  
A doktornő praxisát értékesíteni nem tudta, arra vevőt 
nem talált, így azt vissza kívánta adni. 

Fentiek alapján szükséges, hogy a gyáli 4. számú há-
ziorvosi praxist – annak betöltetlensége miatt – 2022. 
október 1. napjától Gyál Város Önkormányzata vissza-
vegye, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyama-
tos és zavartalan háziorvosi feladat-ellátáshoz szük-
séges helyettesítésről a Városi Egészségügyi Központ 
fog gondoskodni, és az ehhez szükséges szakmai fel-
tételeket biztosítja. 

Ennek értelmében indokolt az Egészségügyi Központ-
ban – a szakmai-személyi feltételek megteremtése 
érdekében – egy fő háziorvos, és egy fő assziszten-
si álláshely fejlesztése 2022. október 1-jétől, melynek 
költségei a NEAK finanszírozásból fedezhetők.

Újraválasztották a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Kft. ügyvezetőjét
Pápai Mihály polgármester gratulált Zsigovits Gá-
bor ügyvezetőnek az elmúlt öt évben végzett lelkiis-
meretes munkához és sok sikert kívánt a következő öt 
esztendőre.

Megemelték a nyári napközis tábor költségvetését
Az idei évben a nyári napközis tábort a Gyáli Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola szervezi heti turnusokban június 20-
tól egészen augusztus 19-ig. A sok jelentkező miatt az 
iskola által nyert összegen felül a költségvetésbe erede-
tileg betervezett 3,5 millió forintot további 3,5 millió fo-
rinttal egészítette ki a képviselő-testület.

Új tervezőt választottak a közvilágítási hálózat 
fejlesztéséhez
Gyál városában 2015-ben teljes egészében Európai Uni-
ós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálóza-
tán a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű 
LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpateste-
ket. A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarí-
tást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a 
pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredmé-
nyeképpen a lámpatestek száma nem növekedhetett, te-
hát bővítésre akkor nem volt lehetőség.

A képviselő-testület 186/2021.(IX.30,) számú határoza-
tával kiválasztotta az ILST-Hungary Kft.-t a városi közvi-
lágítási hálózat fejlesztési lehetőségeinek felülvizsgála-
tára, azonban a vállaltakat nem teljesített a cég.

Rövid hírek a képviselő-testület döntéseiről

Fentiek miatt szükségessé vált az ILST-Hungary Kft.-vel 
kötött szerződéstől való elállás, és a feladat másik céggel 
történő elvégeztetése, hogy a tervezett fejlesztés meg-
valósulhasson. A feladat megvalósítására az EUROVILL 
Kft.–vel kötnek szerződést, aki hét éve végzi megbízha-
tóan a jelenlegi hálózat üzemeltetését.

Két új ivóvízvételi kúttal bővül a város
A Belügyminisztérium 396 945 000 forint összegű, visz-
sza nem térítendő támogatásban részesítette Gyál Vá-
ros Önkormányzatát, ivóvízhálózat tisztítás céljára. A víz-
hálózaton végzett jelentős munkálatokkal összehangoltan 
felmerült két újabb ivóvízvételi kút kialakításának szük-
ségessége is, mely nagyban javítaná a város vízellátását.  
A fentiek megvalósítása a vízhálózatot üzemeltető Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. bevonásával történik.

Új gépet szereznek be a parkgondozási feladatok 
ellátásához
Városunkban egyre növekszik a gondozott zöldfelületek 
nagysága, amely gondozása komoly kihívást jelent a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szá-
mára. Az idei évben megvalósuló két újabb park (Vízto-
rony-park, Bartók-park) jelentősen emeli a rendben tartásra 
fordítandó munkaterhet, így több mint 10 millió forint ösz-
szegben egy új gép megvásárlásához kap támogatást a Kft.

Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idén 
Gyál Város Díszpolgára Címben, valamint a Gyál Kivá-
ló Sportolója Díjban részesülőkről.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok meg-
tekinthetők a www.gyal.hu oldalon.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének mun-
karend szerinti soros ülését 2022. szeptember 29-én 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

ÖNKORMÁNYZAT 2022 JÚLIUS



www.gyal.hu10 11gyáli mi újság

a könyvtár, város vezetői, az értékek 
képviselői, a bizottság tagjai kaptak, 
vagy kapnak 1-1 példányt.

- Milyen módon lehet valaki, vagy 
valami helyi érték? Várják még a 
jelentkezőket?
- A helyi értékek közé olyan valaki, 
vagy valami kerülhet, aki/ami Gyál 
hírnevét, különlegességét, egyedi-
ségét, az itt lakók tehetségét, ösz-
szetartó erejét, közösségért, kul-
túráért végzett gyáli eredményes 
munkáját, gyáli hagyományát kép-
viseli. A bekerülés, a javaslatté-
tel folyamatos. Bárki javasolhat, 
azt az Értéktár Bizottsága átnézi 
és eldönti, hogy valóban az érték-
tárban van helye. A javaslatot pa-
pír nyomtatványon szükséges be-
nyújtani, amely letölthető a www.
gyalikozhaz.hu oldalról.

- A bizottság közel 10 éve aktív 
munkájáról ismert. Mik a jövőbeni 
tervek? 
- Nagyon jól dolgozunk együtt a bi-
zottság tagjaival. Rendkívül jó a kap-
csolat az önkormányzattal, a közös-
ségi házzal. Szeretnénk a lakosság 
minél szélesebb körében ismertet-
ni a helyi értékeket. Az óvodákban 
és iskolákban nagyon fontos, hogy a 
tanulók tudjanak erről. Tervben van 
séták szervezése értékeink nyomá-
ban, aminek a végén, minden alka-
lommal egy-egy érték képviselőjé-
vel találkozhatnak, beszélgethetnek. 
Ennek a tervezése, szervezése most 
a cél. Távolabbi mérföldkövünk egy 
állandó kiállítóterem, ezen célunk el-
éréséig az értékekről készült tablók 
nyomon követhetők a közösségi ház 
emeleti folyosóján. Várjuk a javasla-
tokat továbbra is!

Gyál Város Önkormányza-
tának Képviselő-testüle-
te 2013-ban döntött a Gyáli 
Települési Értéktár létreho-
zásáról. A bizottság célja, a 
térség természeti környe-
zetének, szellemi-, anyagi-, 
művészeti alkotásainak, ha-
gyományainak összegyűj-
tése, bemutatása, ezen ke-
resztül az összetartozás 
erősítése.

2022. június 2-án a Gyáli Értéktár 
újabb mérföldkőhöz ért, ünnepé-
lyes könyvbemutatót tartottak az 
Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban. Az értéktár mun-
kájáról és a kiadott könyvről Juhász 
Idát, a Települési Értéktár Bizottság 
elnökét kérdeztük. 

- Milyen alkalomból, kinek az ötle-
tére valósult meg a most kiadott 
„Gyáli értékeink nyomában” címet 
viselő gyűjtemény?
- Gyál várossá avatásának 25. év-
fordulójára, az ünnepségsorozat ré-
szeként szerettünk volna maradan-
dót alkotni. Néhány évvel ezelőtt 
Czotter Ferenc, az 1. sz. választó-
kerület egykori képviselője pénzbe-
li támogatásban részesítette az ér-
téktárat, amelynek felhasználására 
most volt a legmegfelelőbb alkal-
munk. Az ötlet mondható, hogy kö-
zös volt az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatójá-
val, Bretus Imrével. 

- Milyen módon történik a könyv 
terjesztése? Az érdeklődök hol ér-
hetik el?
- Az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár irodájáról ingyene-
sen kérhető. A gyáli iskolák, óvodák, 

Gyáli értékeink nyomában
Megjelent a helyi értékeket bemutató könyv

Fennállásának 40. évfordu-
lóját ünnepelte júniusban a 
Gyáli Bóbita Bölcsőde, vala-
mint a Gyáli Tátika Óvoda.

Az épületeket elnézve talán el sem 
hiszik, hogy már 40 éves születés-
napjukat ünnepelték, persze eh-
hez hozzájárul, hogy a város ön-
kormányzata (a város szinte összes 
intézményével együtt) teljesen fel-
újította mindkét intézményt, így a 
bölcsőde egy alig 9 esztendős épü-
letben, míg a Tátika óvoda ennél is 
fiatalabb, alig 5 éves épületben mű-
ködik, magánintézményeket meg-
szégyenítő színvonalon.

A jubileumi ünnepségeken Nagy Jó-
zsef Elek alpolgármester képviselte 
Gyál Város Önkormányzatát.

Losoncziné Szabó Juditnak a bölcső-
de vezetőjének, valamint Karap Er-
zsébetnek a Tátika óvoda vezetőjének 
egy csokor virágot és egy emléklapot 
adott át a képviselő-testület nevében.

A bölcsőde családi nappal ünnepelte a 
születésnapot, a Tátika óvoda pedig az 
intézmény dolgozói, ovisai, a Gyáli Ko-
dály Zoltán AMI tanára és növendéke, 

40 évesek lettek, de nem látszik rajtuk

Kibéden járt a polgármesteri hivatal

a Gyáli Arany Néptáncegyüttes, vala-
mint a Tűzmadarak Mazsorett Csoport 
műsorával ünnepelte a jeles napot.

Mindkét intézménynek Boldog Szü-
letésnapot Kívánunk!

Gyál Város Önkormányzata sikerrel 
pályázott a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő által kiírt „Testvértelepülési együtt-
működés” elnevezésű pályázatra, 
melynek köszönhetően júniusban 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal teljes 
apparátusa személyesen is megis-
merhette testvértelepülésünket és 
annak hivatali, valamint intézményi 
működését. A két település hivata-
li és intézményi munkatársai találko-
zójának eredménye a jó gyakorlatok 
és tapasztalatcsere, továbbá a ma-
gyar-magyar kapcsolatok mélyítése.  
A pályázat megvalósításának helyé-
ül Kibéd település szolgált, továb-
bá lehetőség volt a környező törté-
nelmi emlékhelyek megtekintésére, 

mely kulturális emlékként mélyült a 
hivatali munkatársakban.

A Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltá-
ból Kibéd községgel 2015-ben kötött 
Gyál város testvér-települési szerző-

dést, azóta a programmal számos ta-
lálkozásra volt lehetőség.

KÖZÉLET 2022 JÚLIUS ÉRTÉKEINK
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- Főorvos Úr! Tősgyökeres gyá-
liként milyennek látta tele-
pülésünket a városi rangot 
megelőzően?

- Családunk helyi története több 
mint 100 évre nyúlik vissza, nagy-
apám az első világháborút köve-
tően telepedett le nagyanyámmal 
a településen. Ők voltak az akkor 
még Némedihez tartozó, „kopla-
lónak” csúfolt falu első tanítói. 

Emlékszem, a „holdasban” éltek. 
Gyakorta tekertem át hozzájuk 
biciklivel a homokban, hiszen ak-
koriban nem voltak még igazán 
utak, főleg nem betonozott utak, 
utcák. Alig voltak házak, kevés 
család élt itt, alig pár ezer lakos. 
Kis közösségek alkották a tele-
pülést, mondhatom, hogy min-
denki ismert mindenkit.

Teljesen más korszak volt, mint 
ma. Aztán a kezdetét vette az 
urbanizáció, egyre több ember 
költözött fel vidékről munkahely 
reményében Budapest közelébe. 

- Ehhez képest milyennek látja 
napjainkban Gyált?

- A városi rang egyfajta kiváltsá-
got, előnyt jelent, amelyet a te-
lepülésen élő közösségek ere-
je alapozott meg igazán. Sikerült 
megváltoztatni a korábbi Dabas 
központúságot. Az elmúlt év-
tizedekben olyan közösség ko-
vácsolódott össze mind a veze-
tés, mind a városlakókat illetően, 
amely tudott és mert együtt gon-

dolkodni. A cím egyúttal új és 
több lehetőséget is teremtett 
a városvezetőknek. A település 
igazi kialakulását, fejlődését, sű-
rűsödését hozta magával, amely 
aztán az évek alatt egyre gyor-
sabban és nagyobb mértékben 
történt meg. 

Mondhatom, hogy olyan szemé-
lyek kerültek a város élére, akik-
nek igazán fontos volt a falu jö-
vője. Megindult a fejlődés, ami 
azóta is tart. Válaszolva a kér-
désre ma azt látom, hogy beto-
nozottak az utak, van uszodánk, 
sportpályáink és városközpon-
tunk. Az évek során bővült fő-
városi tömegközlekedés révén 
szinte Budapest egyik külső ke-
rülete lettünk. Az egyik legna-
gyobb és leggyorsabb ütemben 
fejlődött és fejlődő agglomerá-
ciós településnek tartom Gyált. 

Az egyetemi tanulmányaim után 
rövid ideig a feleségemmel Budán 
éltünk, de amint első gyermekünk 
megszületett, visszaköltöztünk.

Úgy vélem, hogy családunk szá-
mára ez jobb környezetet jelen-
tett. A családi kötődésen túl, 
minden szolgáltatás elérhető, 
kertvárosi miliő, hangulatos ut-
cák. Ideális a fiatal családok és az 
idősebb korosztály számára is. 

- Mit gondol, miben fejlődhet-
ne még a város?

- Úgy hiszem, hogy mostanra 
már teljesen elérhettük az ideá-

lis lakosságszámot, van elegen-
dő lakos, ingatlan, gépjárművek. 

A város átmenő forgalommal 
ért terhelésének a csökkentése 
minden bizonnyal a jövő egyik 
feladata. 

Jó volna, ha többen tudná-
nak helyben dolgozni, hogy ne 
csak alvó város legyünk, lehes-
sen a városnak „ember megkö-
tő ereje”, saját gazdasága, önál-
ló ipara.

- Hogyan képzeli el a várost 25 
év múlva? 

- Békességben, további gyara-
podásban. Ez a legfontosabb. 

De a huszonöt évnél sajnos rövi-
debb perspektívában kell most 
gondolkozzunk, tekintettel a 
szomszédban zajló orosz-ukrán 
testvér háborúra, ott élő magyar 
honfitársaink bizonytalan hely-
zetére, nem utolsó sorban a fe-
szült nemzetközi helyzetet ered-
ményező bonyolult nemzetközi 
érdekviszonyokra, a potenciá-
lis, ismételt gazdasági recesszi-
óra. Az említettekhez képest a 
Covid járvány szerepe már-már 
elenyésző.

- Szeretne üzenni valamit a 
városlakóknak a jubileum 
kapcsán?

- Azt üzenem, hogy szeressék, 
óvják, gondozzák a városunkat! 
Városunk jövője is rajtunk áll.

Major főorvos úr radiológus és szívgyógyász szakorvos, orvos-köz-
gazdász, egyetemi oktató 2019-ben vehette át városunk legrango-
sabb kitüntetését, a Gyál Díszpolgára Címet az orvostudományban 

elért kutató-feltaláló munkájának elismeréséül. 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház 
Katéterdiagnosztikai és Katéterterápiás Laboratóriumában dolgo-

zik, melynek megalapítása a nevéhez fűződik.  

A főorvos úr a rendszerváltás időszakában bekapcsolódott az át-
alakuló politikai életbe. 1990-től egy ciklusban helyi önkormányzati 

képviselő és megyei képviselő is volt.

Dr. Major László Lajos  
szívgyógyász szakorvossal, 
városunk díszpolgárával beszélgettünk

Mondhatom, hogy olyan személyek kerültek  
a város élére, akiknek igazán fontos volt a falu  
jövője. Megindult a fejlődés, ami azóta is tart. 

„
„

INTERJÚ 2022 JÚLIUS INTERJÚ
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25 éve, 
1997. július 1-i hatállyal nyerte el 

Gyál a városi rangot

Kuncze Gábor belügyminiszter előterjesztésére, Göncz 
Árpád köztársasági elnök 85/1997. (VI.5.) KE határoza-
ta szerint 1997. július 1-ei hatállyal a következő települé-
sek nyertek város címet:

Bóly, Sellye, Izsák, Solt, Felsőzsolca, Polgárdi, Újszász, 
Gyál, Pilisvörösvár, Nagyecsed, Devecser, Zalakaros.
Végre beérett a rengeteg munka gyümölcse, települé-
sünk többszöri nekifutásra méltónak találtatott a városi 
címhez, ezzel pedig egy új korszak kezdődött települé-
sünk életében. 

A Gyáli Mi Újság 1997. júliusi számából szemezgetünk, 
melynek vezető témája természetesen a várossá válás 
volt.

Gyimesi István a település akkori polgármestere, akit az-
óta díszpolgárrá választott Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete, az alábbi levéllel köszöntötte a 
gyáliakat:

Köszöntő
1997. július 1-jei hatállyal várossá nyilvánította Gyált a Ma-
gyar Köztársaság Elnöke.

Köszöntelek Városom, köszöntelek, te kedves ismerős!

Téged, aki egyengetted első lépteim, kinek árnyas akácli-
geteiben kedvesem első ügyetlen csókjait lophattam, ki-
nek temetőjében nagyszüleim és apám nyugszik.

Te vagy, ki gyermekeimet tanítottad, s elindítottad az 
úton, mint hajdan engem, te sokat méltatlanul említett la-
kóhelyem, ki mint az erdő, születéstől a sírig szolgálod és 
szereted lakóidat, az embereket.

Mi teremtettünk, s neveltünk, s most talán te teszed 
ezt velünk.

Azok, akik ezt a helyet választották lakóhelyükül, 
megszenvedtek érte, saját verejtékükön építették fel a 
várost, kőről-kőre, elvonva szájuktól a falatot, hogy fe-
dél legyen a fejük felett, de tették a dolgukat magukért, 
övéikért.

Az egykor lenézett településre ma már felnéznek, fi-
gyel ránk a környezetünk.

A város születésének, a vajúdásnak fájdalma múlik. 
Miénk lehet a jelen, gyermekeinké a jövendő, ha jól sá-
fárkodunk vele munkánk gyümölcse nem maradhat el. 
A város formálja lakóját, s visszahat építőjére. Soha nem 
látott minőségi ugrás előtt állunk, csak rajtunk múlik, 
élünk-e vele. Új csatornák, utak épülnek, s épül a lelkünk, 
s szellemünk, de keményen dolgozni kell érte.

A városi rang kötelez, töltsük meg tartalommal mi, 
akik itt élünk, ne várjunk más segítségére, mert az hasz-
talan, veszett idő.

Akik ezt a város felépítették tehetséges emberek, s 
munkájuk elérte jutalmát. 

A város bennünk él, Gyál a mi kis városunk. Kellemes, 
ligetes kertek övezik házainkat, s emberként élhetünk a 
zsúfolt, rohanó, kegyetlen világban. 

Köszöntöm városunk lakóit, ismerősöket, ismeret-
leneket, barátokat és ellenfeleket, s kérem, szeressék 
városunkat.

Városunkat a Szent István napján kezdődő ünnep-
ségsorozat betetőzéseként augusztus 23-án, a belügy-
miniszter úr avatja fel. Az ünnepségre minden gyáli pol-
gárt szeretettel várok.

Tisztelettel köszönti Önöket:

         Gyimesi István
           Gyál Város Polgármestere

Kuncze Gábor hivatalos levele, amelyben közli a 
városvezetéssel a Köztársasági Elnök döntését.

Június 3-án megnyílt a Gyáli Alkotók Pünkösdi Kép-
zőművészeti Kiállítása az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtárban.
A kiállítást Fegyó Béla festőművész nyitotta meg.

A kiállításon szereplő alkotásokra a pünkösdi feszti-
válprogramok alatt szavazni is lehetett a közösségi 
házban. A legtöbb közönségszavazatot kapott alko-
tók, június 5-én a Pünkösdi Utcazenei Fesztiválon, 
ünnepélyes keretek között Pápai Mihály polgármes-
tertől vehette át, a Gyál Város Önkormányzata ál-
tal alapított alkotói díjat. A díjazottak: Pósa Mária, 
Almási Rita, Szőke Marianna, Ihász Zoltán, Fegyó 
Béla, Finta Tünde.

A kiállítás 2022. augusztus 30-ig tekinthető meg.

Egész nyáron 
megtekinthető a 

képzőművészeti kiállítás

NOSZTALGIA 2022 JÚLIUS KULTÚRA
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) 
sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgál-

ja és módosítja a Gyál 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanok-
ra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és melléklete-
ként a szabályozási tervet az alábbiak szerint: 
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 

hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingat-

lanokat érintő övezeti paraméterek módosítása
2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgál-

ja és módosítja a Gyál 4363/4 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó ha-
tályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozá-
si tervet az alábbiak szerint:
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek 

részterületére vonatkozóan
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vo-

natkozó új építési övezet kialakítása keretében az építési pa-
raméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás ren-
deltetés kialakításának lehetőségével

3. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja 
alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, 
a fejlesztést érintő Gyál 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatla-
nokat, továbbá a fejlesztést érintő 4363/4 hrsz.-ú ingatlanokat ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítja; 

4. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a telepü-
lési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) Kor-
mányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;

5. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. 
tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve progra-
mok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrende-
let 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat 
készítését nem tartja szükségesnek;

6. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kö-
telezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;

7. a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú szerződést 
köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Ter-
vező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Eisberg Hunga-
ry Kft.-vel, mint költségviselővel, másrészt háromoldalú szerző-
dést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és HEKSZ Raktár-
bázis Ingatlanhasznosító Kft.-vel, mint költségviselővel;

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2022.(V.26.) 
sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgál-

ja és módosítja a Gyál, Városközpont Vt-1 övezetébe tartozó 2587, 
2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos He-
lyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet 
az alábbiak szerint: 

• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre 
vonatkozó övezeti paraméterek módosítása a 2587, 2611, 2615, 
2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható 
legkisebb zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének mó-
dosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének módosítása)

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja 

alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, 
a fejlesztést érintő Gyál 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatla-
nokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a te-
lepülési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) 

Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében foly-
tatja le;

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. 
tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve progra-
mok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrende-
let 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat 
készítését nem tartja szükségesnek;

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kö-
telezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg;

6. a tervezési munka elkészítésére szerződést köt a PESTTERV Pest 
megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó 
Kft.-vel; 

7. a tervezési munka költségét 380.000-Ft. + ÁFÁ-t, azaz három-
száznyolcvanezer forint + ÁFÁ-t a 2021. évi költségvetés szabad-
maradvány összeg terhére biztosítja;

8. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.

Az összesen három területre vonatkozó tervezési munka során az érin-
tett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és 
a változtatási koncepció felállítását követően elkészült „GYÁL VÁROS 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál, 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 
2611, 2615 és 2617 hrsz-ú ingatlanaira vonatkozóan” partnerségi egyez-
tetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfej-
lesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, 
módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁ-
LYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján véle-
ményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:
• a város hivatalos honlapján
• a Gyáli Polgármesteri Hivatalban lévő hirdetőtáblán
• a Gyáli Mi Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és in-

formációs lapjában
• lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak 

után 

A partnerségi egyeztetési eljárás tervanyagát teljes egészében a tele-
pülés hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltjük, megtekinthető 
2022. július 11.-től a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.

A lakossági fórum időpontja: 2022. augusztus 03. 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 ja-
vaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
• a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) történő megküldéssel, vagy
• elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)
 
A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:
• a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogo-

sult 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

Felhívás!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is lesz 
tüdőszűrés Gyálon, 2022. augusztus 1. és 2022. au-
gusztus 16. között. Ebben az időszakban minden mun-
kanap reggel 8 és este 18 óra között várják a lakosokat.  
A tüdőszűrésen részvételhez nem szükséges gyáli lak-
hely, azonban a díjmentesség csak a területi ellátási köte-
lezettséggel rendelkező gondozóhoz tartozókra vonat-
kozik. A tüdőszűrés korábban nagyon fontos volt a TBC 
elleni harcban, amióta azonban a betegséget sikerült ha-
zánkban visszaszorítani, már nem kötelező általánosan. 
Ettől függetlenül önkéntes alapon is nagyon fontos le-
het a részvétel, hiszen nemcsak a TBC, hanem más sú-
lyos betegség felfedezésében is segítséget nyújthat.  
A TBC egy súlyosan fertőző betegség, mely a XX. század 
elején még itthon is az egyik legfőbb haláloknak számí-
tott. A betegség elleni küzdelemben a védőoltás mellett 
az egyik legfontosabb lépés a tüdőszűrés rendszerének 
és a tüdőgondozói hálózatnak a kiépítése volt. A tüdő-
szűrés éppen ezért sokáig itthon is kötelező volt évente 
meghatározott életkor felett, ma azonban már általáno-
san nem kötelező, hanem önkéntes alapú. Ennek fő oka, 
hogy a TBC már csak kevés esetben jár halálos következ-
ménnyel és nem jelenik meg tömegesen, hanem inkább 
csak kisebb, általában elszigetelt csoportokban, illetve a 
társadalom perifériáján élők körében fordul elő.

A Gyálon már megszokott éves tüdőszűrés 2022. au-
gusztus 1-től augusztus 16-ig lesz a volt Rákóczi utcai 
iskolában (Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44-46.), melynek 
bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.

A vizsgálat ideje:
Hétfő: 08.00 – 18.00
Kedd: 08.00 – 18.00

Szerda: 08.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00

Péntek: 08.00 – 18.00

Noha az enyhébb járványügyi helyzet miatt jelenleg 
kevesebb korlátozó intézkedés van hatályban, mosta-
nában megint emelkedett a fertőzöttek száma. A Vá-
rosi Egészségügyi Központban jelenleg is kötelező az 
orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk viselése és ez 
a tüdőszűrésre is vonatkozik. Kérjük, hogy szívesked-
jen szájat és orrot egyaránt eltakaró maszkot viseli, 

az érkezéskor kézfertőtlenítést végezni, valamint leg-
alább 1,5 m távolságot tartani másoktól. Annak ellené-
re, hogy általános maszkviselési kötelezettség nincs je-
lenleg hatályban, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 
egészségügyi intézményben, betegellátás, szűrés vagy 
más hasonló tevékenység esetén továbbra is indokolt a 
fokozott figyelem. Gyálon a Városi Egészségügyi Köz-
pontban továbbra is szükséges a járványügyi előírások 
betartása, melyben közreműködését előre is köszönjük!

A korábbi szűrésekhez hasonlóan, a helyszín adottsága-
ira is figyelemmel, kevesebb ember tartózkodhat egy-
szerre a vizsgálóhelyiségben. A felületek fertőtlenítését 
az asszisztensek végzik a szűrés folyamán rendszeresen.

A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány, lakcímkár-
tya és TAJ számot tartalmazó igazolvány (hatósági bizo-
nyítvány, európai egészségbiztosítási kártya) szükséges, 
valamint – ha van – az előző évben kapott tüdőszűrő igazo-
lást szíveskedjenek magukkal vinni a tüdőszűrésre.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. 
A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingye-
nes, jelen esetben a gondozó ellátási területén lakó páci-
ensek számára. 40 éves kor alatt, illetve területen kívü-
li Páciensek számára, valamint – életkortól függetlenül 
– munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1.700 Ft, melyhez a szűrőállomáson és az Egészségügyi 
Központban (Információs pultnál) kapható csekk, befizeté-
se postán történik a vizsgálat előtt. Kérjük a díjfizetési köte-
lezettséggel érintett kedves Pácienseinket, hogy a csekket 
a vizsgálat előtt befizetni és a befizetést igazoló feladóve-
vényt a vizsgálatra magukkal hozni szíveskedjenek.

A 14-18 év közötti kiskorúak szűrése ingyenes, de beuta-
ló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges a vizsgá-
lat elvégzéséhez (nyilatkozat az Egészségügyi Központ 
információs pultjánál elérhető). A törvény által kötelezet-
tek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók számára (szakisko-
lai szakmai alkalmassági vizsgálat, nappali tagozatos fel-
sőoktatási hallgatók, stb.) a vizsgálat ingyenes.

Amennyiben a leletre szüksége van, saját névre kitöl-
tött és felbélyegzett válaszborítékot is szíveskedjenek 
a vizsgálatra magukkal hozni. A lelet postai kiküldése 
a vizsgálatot követően kb. 3 hét múlva várható. Termé-
szetesen, akinek a lelete pozitív vagy más kóros elválto-
zás megállapításával érintett, haladéktalanul értesíttetik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy panasz nélkül is lehet 
beteg! A vizsgálat lehetővé teszi TBC, illetve egyes más 
betegségek felismerését. A korábbi felismerés a beteg-
ség kimenetele és a gyógyulás szempontjából nagyon 
fontos lehet, akár életet is menthet!

Városi Egészségügyi Központ

Augusztusban tüdőszűrés Gyálon
KÖZÉRDEKŰ 2022 JÚLIUS EGÉSZSÉG
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Balogh Lili Annabella még 
csak 9 éves, de már elké-
pesztő eredményeket tudhat 
magáénak, úszótehetsége és 
kitartása már eddig is szá-
mos versenyeredménnyel ör-
vendeztette meg őt. A fiatal 
úszó 2013-as korosztályban 
ranglista vezető 50 m - 100 m 
és 200 m háton, ami azt je-
lenti, hogy korosztályában a 
legjobb eredmény az övé.

Lili szülei 4 évvel ezelőtt vásároltak 
egy telket egy bányató közelében, 
tartottak attól, hogy Lili nehogy be-
lefulladjon a tóba, ezért elvitték őt 
úszni tanulni. Ekkor Lili még csak 
5 éves volt, a Fradiba mentek, ahol 
szinte azonnal felismerték tehetsé-
gét. Betye Balázs, Lili edzője fél év 
elteltével már versenyekre küldte a 
fiatal tehetséget, annyira kiemelke-
dő volt kortársaihoz képest. 

Lili a kispesti Pannónia Általános Isko-
la harmadik osztályos kitűnő tanuló-
ja. A hét minden napján korábban jön 
el a tanórákról, viszik a szülei edzésre, 
ahol estig a medencében van, vagy 
szárazföldi edzésen. Elszántsága és 
elhivatottsága olyan erős, hogy min-

dig a következő verseny, megméret-
tetés lebeg a szeme előtt. 

Lili soha nem kérkedik sikereivel, 
nem büszkélkedik a suliban az érme-
ivel, alázatos a sport iránt, csendes, 
ugyanakkor rendkívüli humorérzék-
kel bír, segítőkész. Legnagyobb vá-
gya, hogy olimpiai bajnok legyen, el-
mondása szerint azért, hogy a szülei 
még büszkébbek legyenek rá.

A család felmenői között nincsen ki-
emelkedő sportteljesítményt elért 
személy, azonban Izabella, (14 éves) 
Lili testvére is elszántan sportol, at-
letizál a Fradi színeiben. (Izabella 
sportsikereiről a következő szám-
ban írunk.) 

A képviselő-testület idén a sport-
szervezetek és sportolók támogatá-
sáról szóló rendeletnek megfelelően 
Lilit is támogatásban részesítette, ez-
zel segítve pályafutását. Egy család 
számára rendkívül nagy erőforrás-
idő-energia befektetést igényel egy 
sportoló karrierjének végigkísérése.  
Lili szülei azonban azt mondják, 
hogy szívvel-lélekkel támogatják 
gyermeküket a sikereiben. 

Sok sikert és kitartást kívánunk Li-
linek és családjának! Bízunk benne, 
hogy egyszer Magyarországot, és 
Gyált is képviselheti majd nemzetkö-
zi versenyeken.

További sok sikert kívánunk!

Tehetséges gyáli sportolók  
– a város büszkeségei

Lili a Megyei Diákolimpián idén 50 m gyors, 50 hát úszásnemben első helyezett lett.

Hurrá, 
nyaralunk!

Elérkezett a vakáció, a nyári szünet, 
és a szabadság ideje, ami rendkívül 
nagy odafigyelést követel a közleke-
désben is!
A figyelem, a koncentrációképesség, 
a reakcióidő növekedése a nagy ká-
nikulában megnehezítheti és veszé-
lyessé teheti életünket. Milyen mó-
don gondoskodjunk a biztonságos 
feltételek megteremtéséről?
Elsősorban magunkra és közlekedé-
si eszközünkre kell nagy figyelmet 
fordítani.

• Útnak indulás előtt pihenjünk 
eleget, fogyasszunk megfelelő 
mennyiségű folyadékot, és ter-
vezzük meg előre az útvonalat 
az esetleges torlódások csúcs-
forgalmak elkerülése érdekében.

• Kifogástalan műszaki állapo-
tú járművel induljunk, mert még 
ekkor is adódhatnak problémák 
az úton.

• Gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű üzemanyagról, va-
lamint évszaknak megfelelő gu-
miabroncsot használjunk.

• A tűző napról indulás előtt szel-
lőztessük ki a járművet, mert pár 
perc napon hagyott járműben 
is 50-60 fok fölé emelkedhet a 
hőmérséklet.

• A csomagokkal megrakott jár-
műnek, különösen ha tetőcso-
magtartó, vagy síbox van felsze-
relve, a súlypont eltolódásával 
megváltozik az irányíthatósága, 
valamint a gyorsulási és lassulá-
si képessége. 

• A hosszú tartós meleg gyorsan 
kimeríti a szervezetet, valamint 
a hirtelen kialakuló záporok zi-
vatarok korlátozott látási viszo-
nyokat alakíthatnak ki és a nagy 
mennyiségű víz az aszfalton ma-
gában hordozza a vízencsúszás 
kockázatát. Ilyenkor célszerű 
csökkentett sebességgel halad-
ni, és a kormányt határozottan, 
de nem szorítva fogni.

• Amennyiben lakókocsival vagy 
utánfutóval közlekedünk, mind 
a gyorsítás mind a lassítás, va-
lamint a kanyarvételek stabili-
tása is nagyban átalakul. Ész-
szerű állandó és lassú haladás 
mellett ellenőrzés alatt tartani a 
járműszerelvényt.

• Nem szabad megfeledkezni ar-
ról a tényezőről sem, hogy eb-
ben az időszakban megnö-
vekszik az utazók száma a 
nyaralások miatt, így fokozott 
gépjárműforgalom illetve gyalo-
gosforgalom alakulhat ki az uta-
kon, és emiatt megnő a baleseti 
kockázat. Célszerű olyan nap-
szakot választani utazásunkra, 
amely ezen időszakon kívül esik.

• Ebben az időszakban rendkívül 
megnő a kerékpárosok, rollere-
sek és egyéb ebbe a kategóriá-
ba sorolt járművekkel közleke-
dők száma. Ezen járművezetők 
labilisabbak, irányukat hirtelen 
változtatják és nem elhanyagol-
ható tényező az esetleges alko-
holbefolyásoltság sem.

Figyeljünk, magunkra, egymásra, 
és a dolgainkra, hogy a nyaralás és 
a kikapcsolódás idején se történjen 
semmiféle baj, probléma velünk.

Minden kedves olvasónak baleset-
mentes nyarat, és élményekben gaz-
dag nyaralást kívánok.

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
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Előző számunkban beszámoltunk róla, hogy a Gyáli BKSE ké-
zilabda szakosztályának serdülő fiú csapata bajnokként zár-
ta az idényt. Most hasonlóan sikeres évadzárásról szeretnénk 
beszámolni, ezúttal a labdarúgás világából.
A Gyáli BKSE U13 és U16 labdarúgói szintén bajnokcsapat-
ként fejezték be a szezont, edzőiket kérdeztük:

- Először Halász Rolandot, az U13 
labdarúgó csapatának edzőjét 
kérdeztük. Milyen teljesítmény-
nyel játszotta végig a bajnokságot 
a csapat? 
- A Gyáli BKSE U13-as labdarúgó 
csapata magabiztosan, végig fe-
gyelmezetten, helyenként remek já-
tékkal nyerte meg az idei bajnoksá-
got. Ez volt az első évünk együtt a 
srácokkal és jobb kezdést álmodni 
se mertem volna. A csapat tagjai a 

- Borsos Ádám vezetőedzőt és 
Szatmári Zsolt edzőt, az U16 csa-
pattal kapcsolatban kérdez-
tük. Hogyan értékelik a csapat 
teljesítményét? 
- A srácok minden meccsen szí-
vüket-lelküket beleadták a já-
tékba és egy csapatként nyerték 
meg a bajnokságot. Önzetlenül, 
a taktikai utasításokat végig kö-
vetve fegyelmezetten játszot-
tak minden mérkőzésen. Büsz-
keséggel tölt el, hogy ez az én 
csapatom.

heti edzéseken is elszántan készül-
tek a hétvégi bajnokikra. Nagyon 
vártuk már hogy bajnokságban sze-
repeljünk, mert eddig csak Bozsik 
tornákon vettünk részt.

- Hány évesek most a fiúk és hány 
évesen kezdtek a BKSE-ben fociz-
ni? Saját nevelésnek mondhatjuk 
őket?
- A csapat 90%-a saját nevelésű já-
tékosokból áll. Menet közben csat-

- Hány évesek a fiúk?
- A csapat 16, 15, 14 éves játékosok-
ból áll és legalább a fele az idén kez-
dett el focizni, de természetesen van 
nálunk olyan is, aki 7 éves kora óta 
jár hozzánk.

- Mennyi munka van a sikeres sze-
replés mögött? 
- Arra, hogy mennyi edzés mun-
ka van benne szerintem nem le-
het válaszolni, hiszen még nem ta-
lálták ki rá a megfelelő szót. Talán 
a rengeteg van a legközelebb hoz-

lakoztak hozzánk a Lurkóból, a 
Goldballból, a Kispest SE-ből lab-
darúgók, de ők is helyi kötődésűek, 
csak kisebb kitérő után visszajöttek 
hozzánk, mikor megtudták, hogy 
bajnokságban indulunk.

A csapat 12 - 13 éves játékosokból áll, 
de felöregedtek hozzánk az U11-ből 
is játékosok, akik helyet követeltek a 
csapatban kezdőként is. Illetve van a 
csapatunkban 10 éves játékos is. 

zá. Nagyon sokat dolgoztunk, szen-
vedtünk azért, hogy meglegyen az 
eredménye. A srácok heti három-
szor labdás edzésen, egyszer kon-
di termi edzésen és egyszer taktikai 
megbeszélésen vettek részt.

- Ha a lelkesedésük később is tö-
retlen marad, milyen jövő várhat a 
srácokra?
- Természetesen, ha lelkesedésük ki-
tart akkor lehetnek profi sportolók 
és én nekem is az a célom, hogy ez 
sikerülhessen nekik.

A legtöbb srác már az ovi focit 
is Gyálon kezdte, onnan lépked-
ve feljebb az U7-be, U9-be, U11-be 
és végül hozzám az U13-ba. Tehát 
mondhatni, hogy a csapatot saját 
nevelésű játékosok alkotják ovis kor-
tól kezdve.

- Heti hány edzésen vesznek részt? 
Mi motiválja őket a jó szereplésre?
- Az edzések mindig augusztus 
elején kezdődnek egy egyhetes 
balatonszemesi edzőtáborral. Utána 

hazai környezetben folytatjuk Gyá-
lon heti háromszor és így készülünk 
a hétvégi bajnokikra.

A srácok élvezik az edzéseket, part-
nerek a munkában még ha meg is 
vannak mozgatva rendesen. Viszont 
a munka gyümölcse hétvégén a baj-
nokikon látszik meg.

- Milyen jövő várhat a srácokra, 
ha lelkesedésük továbbra is ilyen 
lendülettel viszi őket?

- Minden srác előtt nyitva a kapu, 
hogy profi sportolók legyenek. Csak 
rajtuk múlik, illetve rajtunk edzőkön, 
hogy meddig jutnak. 

Rengeteg lehetőség van most arra, 
hogy feljebb jussanak hiszen a Bu-
dapest Honvéd FC-vel partner klub 
vagyunk illetve az Erzsébeti SMTK-
hoz is tudunk küldeni játékost a te-
rületi válogatottba. Három játéko-
sunk is rendszeres meghívót kap.

Két korosztály is bajnokként fejezte 
be az idényt a Gyáli BKSE 

utánpótlás focistáinál

Az U16 srácok is bajnokcsapatként pihenik ki a fáradalmakat

Balogh Dávid • Baráth András Levente • Blaskó Bence • Demeter Albert • Illés Levente • Jakab Ákos
 Jakab Máté • Jónás Béla Rikárdó • Jónás Róbert • Kovács Levente • Kőszegi Levente • Marxer Zoltán

Monostori Dániel • Stoica Dávid • Tirpák Péter • Tófalvi Zoltán • Török Gábor • Varga Dániel • Vinter Zsolt 
Virág Roland

Bakó Barnabás • Bodó Gergely • Drahovszky Erik • Erdős Noel • Fancsali Tóni • Géczy Zsombor
Görög Szabolcs • Gyúrcsó Benjámi • Halász Roland • Jávorszky Bálint • Kertész Milán

Király Krisztián • Liget Armand • Novák-Kodó Bálint • Paróczai Gergely • Szabó Zoltán
Tirpák Domonkos
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint júniusban 
5 haláleset és 32 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:
06.04:

- Kui Imre Lajos és Molnár Krisztina Ilona (Kuiné Molnár Krisztina Ilona)
- Pekker Boldizsár és Márton Erika (Pekker-Márton Erika)
- Vincze Zoltán és Berkó Zsuzsa (Vincze-Berkó Zsuzsa)

06.11: 
- Fűrész Zsolt és Bőjthe Enikő (Fűrész-Bőjthe Enikő)

- Sallai Gábor József és Schuszter Diána
- Wéber Tamás és Molnár Mariann (Wéberné Molnár Mariann)

- Szalai Ákos és Ács Viktória Éva (Szalai-Ács Viktória Éva)
06.17:

- Hlács Gábor és Szabó Kitty (Hlácsné Szabó Kitty)
- Lakatos József és Kiss Mónika (Lakatosné Kiss Mónika)

- Zsákai Péter és Papp Tímea (Zsákai Tímea)
- Guzsván Balázs és Nagymihály Alexandra (Guzsván-Nagymihály Alexandra)

06.18:
- Sándor Attila és Kokostyik Emőke (Sándor Emőke)

- Foltán József és Győrfi Erika
- Petyus Ferenc és Bartakovics Dorisz

06.24:
- Czigner József János és Szabó Szilvia Annamária  

(Czignerné Szabó Szilvia Annamária)
06.25:

- Miron Márió és Hizsko Alexandra (Mironné Hizsko Alexandra)

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
29 050 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram
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SZÍVmelengető

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Szentmisék rendje a nyári időszakban: 

Július 11-től nyári miserend van érvényben.
Augusztus 14-ig Gyálon csak vasárnap lesz szentmise.

Augusztus 14., vasárnap, 9.30 - szentmise
Augusztus 15., hétfő, 18.00 - Nagyboldogasszony ünne-

pe, szentmise.
Augusztus 19., péntek, 7.00 - szentmise

Augusztus 20., szombat, 10.00 - szentmise, 11.00 
- kenyérszentelés.

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

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

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00

Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Elérhetőségek:
  Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.

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

A tiszta praktikum oldaláról nézve a liturgi-
kus ünneplések haszon nélkül múlatják az 
órákat, semmilyen forintosítható hasznot 
nem hoznak. E haszontalanság miatt nem 
csodálkozunk, ha felvilágosult embertársa-
ink nem szakítják meg a vasárnap délelőtt-
be nyúló pihenésüket, hiszen az alvás, a kipi-
hentség úgymond igen hasznos a testi erők 
regenerálódása szempontjából, és hát egy 
hét robotolás után, őszintén szólva, szegé-
nyek, meg is érdemlik azt. Szeretik ők Istent, 
nem arról van szó, csak különösebben nincs 
rá idejük.

A szekularizálódott gondolkodás mindent a hasznosság-
nak vet alá, illetve önmaga mércéjével mér. Minek cse-
rélne fel hát egy hasznos időt egy haszontalannal? Mi-
nek szakítaná meg elnyújtott pihenését, ha egyszer az 
olyan kellemes? 

A hívő ezzel szemben vasárnap reggel felkel, és misé-
re megy. Mégpedig pontosan abban az időben, amikor a 
plébániai mise van. Pontosan azon a napon, amit az iste-
ni akarat rendelt el. Nem gondolja például azt, hogy csü-
törtökön is mehetne vasárnap helyett, mivel az praktiku-
sabb, ráadásul esetleg rövidebb is lenne. Vagy például 
ha hirtelen arról értesül, hogy a mise ideje alatt egy jó fil-
met adnak, akkor sem gondolja azt, hogy közbejött egy 

jó film, s emiatt nem megy misére. Inkább azt gondolja, 
hogy a film rosszkor jött, mivel ez az idő Istené. Esetleg 
felveszi magának a filmet, és később megnézi. Előbbi-
nél a hasznosság, élvezhetőség dönti el, hogy mi a vi-
szonyulási pont, utóbbinál az Isten iránti elköteleződés.

A liturgia Isten idője, Istentől elrendelt idő. De persze 
van-e olyan idő, ami teljesen a miénk lenne, amivel teljes 
joggal rendelkezhetnénk, amit nem vehetnek el tőlünk? 
Vajon tényleg miénk az az idő, amit a miénknek szoktunk 
gondolni? Nem túl sok bosszúság, düh, félelem forrása 
az, hogy az időt, ami nekünk adatott, igyekszünk saját-
ként kezelni?

A liturgia és egyházi ünneplésrendünk arra tanít minket, 
hogy ismerjük fel és fogadjuk el az Istentől rendelt idő-
ket, egyházunk közösségteremtő erejű istentisztelti idő-
it. Ne engedjük, hogy életünket mindenestül felfalja a 
praktikum, vagy, hogy a pillanat kénye-kedvének kény-
szerei kötözzenek, bénítsanak minket.

A vasárnap Isten ideje, nem a mienk. Hat napon át dolgo-
zunk, de a hetediket Istennek szenteljük. Részt veszünk a 
közösség istentiszteletén, és utána a szeretteinkkel tölt-
jük az időt pihenéssel, önmagunk és legfontosabb em-
beri kapcsolataink művelésével. 

Az időt mindenestül Istentől kaptuk, Neki tartozunk 
felelősségel érte. Életünk tovatűnő percei akkor nyerik 
el teljes értelmüket, hogyha újra és újra Isten színe elé 
hozzuk, és ott különösebb érdek és cél nélkül megpi-
henhetnek. Megszemléljük és megpróbáljuk beilleszte-
ni őket Isten örökkévaló idejébe, oda, ahova végsősoron 
tartoznak.

 Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

www.gyal.hu

Haszontalan

VALLÁS 2022 JÚLIUS ANYAKÖNYV

A Gyáli Kertbarát Kör pályázati felhívása! 
10 éves az „Édenkert Magyarország, építsük együtt!” program.

A Gyáli Kertbarát Kör új 2022. évi programjában ismét meghirdette a lakosság részére a legszebb konyhakert,  
előkert, díszkert és utcarészlet versenyét.

A PROGRAM CÉLJA: a kerteket élettel megtölteni, hogy ne legyen egyetlen elhagyatott, műveletlen kert sem. Fontos a 
kertművelő ember munkáját megbecsülni, és azt mindenki elé példaként állítani. Szeretnénk a lakosságot a kiskertek inten-
zív hasznosítására ösztönözni, biztosítani az esztétikai nevelést, az általános rendre és tisztaságra törekvést, illetve, hogy 
kertjükben maguk termeljék meg a család szükségletét, hogy ezáltal biztosított legyen a zöldségek, gyümölcsök egészsé-
ges eredete. Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos, de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni. 

Az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni, és a 2-4 házból álló szakasz rendezettsége, tisztasága lenne a meg-
határozó. Itt az összefogás nagyon fontos!  

JELENTKEZÉS: 2022. április 15-től augusztus 15-ig folyamatosan, 6 db 10x15 cm fényképpel. 
Saját képnél nincs nevezési díj, ha a kertbarát kör végzi a fényképezést a nevezési díj 500 forint.  

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. szeptember 6-án 13.00-órakor, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamarater-
mében. Kategóriánként az első három nyertest tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk, a többi jelentkező emléklapot vehet át. 

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: a gyalikertbarat@gmail.com e-mail címen, valamint a 06-30/859-2662 telefonszámon.
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Közélet Gazdaság Oktatás Egészség Kultúra Helytörténet Paragrafus Sport

06.05.

A Pünkösd időszakában rendezett kétnapos városi ün-
nepségek helyszínének biztosításában a FEGY 18 fő pol-
gárőr jelenlétével, valamint a FEGY ifjúsági tagozat to-
vábbi 10 fővel vett részt, tagtársaink végig jelen voltak a 
helyszínen. A rendezvény két napja alatt a területen je-
lentősebb rendzavarás nem történt.

06.18.

Az Erdősor utcából érkezett jelzés, hogy egy kóbor ku-
tya ment be az egyik üzletbe. Járőrünk a nála lévő chip-
olvasóval az állat azonosítóját leolvasta, majd a hatósági 
állatorvos segítségével sikerült beazonosítani az eb gaz-
dáját, akit telefonon értesítettek. Az állat így szerencsé-
sen visszakerült a gazdájához.

06.23.

Az esti órákban érkezett lakossági jelzés, hogy füst száll 
fel a szeméttelep irányából. A helyszínre vonuló járőre-
ink és tűzoltóink visszajelzése szerint mintegy 20 négy-
zetméteres területen csaptak fel lángok, amelyek oltását 
haladéktalanul megkezdték és a tüzet sikeresen eloltot-

FEGY-napló

ták. A helyszínre érkező hivatásos egységek a beavatko-
zó egységeink munkáját jóváhagyták.

06.29.

Tűzesethez vonultak tagtársaink a Wass Albert utcába, 
ahol egy családi ház garázsában keletkezett tűz. Tűz-
oltóink az ingatlan áramtalanítása után az oltást meg-
kezdték, a lángokat az időközben kiérkező fővárosi hiva-
tásos egységekkel közösen fékezték meg. A garázsban 
álló két személygépkocsi teljesen kiégett az eset során. 
A tűzben egy fő könnyebb sérülést szenvedett, helyszí-
ni ellátása után kórházba szállítására nem volt szükség.

06.30.

Polgárőreink és tűzoltóink is vonultak ahhoz a baleset-
hez, amelyben egy személyautó az oldalára borult a Gyál 
és Felsőpakony közötti útszakaszon. A balesetben egy 
fő - a jármű vezetője - súlyosan megsérült, a műszaki 
mentés és a helyszínelés alatt az útszakaszt teljesen le 
kellett zárni a forgalom elől. A sérültet a mentők kórház-
ba szállították.

Összeállította: Kelecsényi Gábor

Szerezz szakmát 
Gyálon, ingyen! 
Az Érdi SZC Eötvös József Technikum 

(Gyál, Erdősor u. 65.) 
2022. szeptemberétől 

2 és 1,5 éves esti képzéseket indít!

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
• Fitness-wellness instruktor
• Közszolgálati technikus 
• Villanyszerelő

Jelentkezés és további információ az iskola 
honlapján: www.eotvos-gyal.edu.hu 

vagy a 70/502-84-12-es telefonszámon.

JELENTKEZZ MOST!

KÖZBIZTONSÁG 2022



29www.gyal.hu28 gyáli mi újság

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

Ignácz Oszkárt 90. születésnap-
ján köszöntötte a város nevében 
Nagy József Elek alpolgármester.
Oszi bácsi 1938-ban költözött 
Gyálra családjával, sokáig címfes-
tőként dolgozott. Igen fiatalon, 12 
éves korában felfigyeltek művészi 
tehetségére, kimagasló festmé-
nyeinek köszönhetően. Családi és 
anyagi megfontolásból, azonban 
művészi karrierjével felhagyott, 
címfestői munkájában alkotási 
vágya mégis megmutatkozott.
Oszi bácsi is részt vett a gyáli ka-
tolikus templom építésében, a 
jelenleg is látható két keresztet ő 
festette le. Hozátette, hogy a közösségi munka akkori-
ban természetes volt, ki mivel tudott, segített.
Feleségével 66 éve házasok. Két fiú gyermekük, hat uno-
kájuk és két dédunokájuk született. További három déd-
unokájukat pedig az év második felére várják. Szabad-
idejében szívesen kertészkedik, olvas és rejtvényt fejt.
A hosszú élet titkáról kérdeztük: „Mindig legyen valami 
terve az embernek!” - felelte.

Garai Jenőnét 90. szüle-
tésnapján köszöntötte a 
város nevében Nagy Jó-
zsef Elek alpolgármes-
ter a Gyáli Élet Program 
keretében.
Alice néni 1938-ban köl-
tözött Gyálra család-
jával, így már ő is gyáli 
lakosként élte meg, ami-
kor a településünk vá-
rosi rangot kapott.
1950-ben végzett 
a Teleki Blanka Ál-
lami Közgazdasági 
Leánygimnáziumban.

Először a Kőbányai Textilgyárban helyezkedett el, ahol 
munkatársaival létrehoztak egy gyári újságot, amelyben 
több versét is publikálta.
Alice néni férje a gyáli földrajz-rajz szakos pedagógus, 
Garai Jenő volt. Négy gyermekük, kilenc unokájuk és 
négy dédunokájuk született.

Szabadidejében szívesen szaval. 

Szépkorúakat köszöntöttünk
Isten éltesse Őket!

GYÁLI ÉLET PROGRAM 2022 JÚLIUS HIRDETÉS

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

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, javítása. 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.

Orosz - olasz nyelvtanítás Gyálon, okleveles nyelvtanártól. 
Kezdőknek, haladóknak, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára 
felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181.

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

HIRDETÉS 2022 JÚLIUS HIRDETÉS



SZÜLETÉSNAPI
UTCABÁL

SZÜLETÉSNAPI
UTCABÁL

SZÜLETÉSNAPI
UTCABÁL

AUGUSZTUS                                       AUGUSZTUS
26.       27.

PÉNTEK SZOMBAT
16.00 Shadows Band 
17.30 Ferenczy György 
 és a Racka Jam

19.00 BIKINI

17.00 Madsen Modell 
18.30 AB/CD

20.30 TANKCSAPDA
22.00 Tűzijáték

Programok mindkét nap 10 - 18 óra között: 

Ünnepeljük együtt Gyál várossá avatásának 25. évfordulóját
a kétnapos születésnapi utcabálon! 

A PIACTÉRENA PIACTÉREN

• 
BABABIRODALOM • 

JÁTSZÓHÁZ • 
PELENKÁZÓ • 

TÉRJÁTÉKOK •
  • 

ARCFESTÉS • 
LUFIHAJTOGATÁS • 

RAJZOLÁS • 
PIHENŐSAROK • 

VÁROSI KVÍZ • • 
BUNDÁS BARÁT ÖRÖKBEFOGADÓ SÁTOR • 

MAVED • 
GYÖSZ • FEGY AUTÓBEMUTATÓ •

Rendező:Támogató: RÉSZLETEK: WWW.GYALIKOZHAZ.HU


