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Református Egyházközséget

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

15. oldal
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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 Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818
Gyáli 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
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 az 1956os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő városi megemlékezésre.
Időpont: 2022. október 21. 17.00 óra
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Beszédet mond Nagy József Elek alpolgármester.
Közreműködnek: Jegercsik Csaba, Erkel Ferenc-díjas színművész
és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói.
A megemlékezést követően fáklyás felvonulás a Templom térig,
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél.
Tisztelettel:
Pápai Mihály
polgármester

gyáli mi újság

50 év szeretetben, boldogságban

Idén is jubiláló házaspárokkal ünnepeltük az idősek világnapját
Pápai Mihály polgármester
szeptember 30-án, az idősek világnapja alkalmából tartott városi rendezvényen köszöntötte
a városunkban működő nyugdíjas klubok tagjait az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő, Nagy
József Elek alpolgármester, Kovalik Józsefné, városunk díszpolgára is.
Kurucz-Szigetvári Szonja anyakönyvvezető előtt három
jubileumi házassági évfordulójukat idén ünneplő pár újította meg házassági fogadalmát.

•

Gereben István András
és Kiss Edit,
• Karikás Pál Péter
és Kovalik Szilvia,
• Krofinger János
és Bicsak Margit Enikő
50. évfordulójukat ünnepelték.
A házaspárokat megkérdezve,
szinte szóról szóra ugyan azt a
választ kaptam arra a kérdésre,
hogy mi a boldog házasság titka: „Az egymás iránti türelem,
kompromisszumkészség, tolerancia és szeretet, valamint,
hogy becsüljük a másikat.” Azt hiszem, hogy három házaspár nem tévedhet ugyanazzal a válasszal, így 50 év
tapasztalatait megszívlelendő tanításként fogadhatjuk el
tőlük. További sok boldogságot a jubiláló házaspároknak!
Az esküt követően Gats Éva és Hoffmann Richárd előadását élvezhette a közönség.
A nyugdíjasklubok Gyál civil életének kiemelkedő közösségei. Tevékenységüket és általában az idősekről való
gondoskodást a város vezetése is kiemelten fontos feladatának tartja. A különböző pályázati lehetőségeken, támogatásokon kívül, a hulladékszállítás költségeit is évek
óta átvállalja az önkormányzat a 65 éven felüli lakosoktól.
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Interjú Barth Károly szobrászművésszel,
városunk díszpolgárával

„Évente több alkalommal látogatok haza,
mindig jó érzéssel tölt
el Gyál utcáin sétálni.”

Gyálon a legtöbb köztéri műalkotást a Barth Károly – Mezőfi Mózer Ilona szobrászművész házaspár ajándékozta a városnak. Kálvin János bronzból öntött mellszobrát, mely a Kálvin teret
díszíti 2001-ben, Gr. Széchenyi István bronz mellszobrát a Városi Egészségügyi Központ előtt
2005-ben, az Őzikéket a Tulipán óvodában 2006-ban, az Ötvenhatos emlékművet a Szent István téren szintén 2006-ban, Arany János mellszobrát a közösségi ház előtt 2007-ben, Zrínyi
Miklós mellszobrát a Zrínyi Miklós Általános Iskolában ugyancsak 2007-ben, Ady Endre bronzból öntött mellszobrát 2008-ban avatták fel.
Barth Károly szobrászművész 1974-ben hagyta el
feleségével együtt Magyarországot és a németországi Kronbergben telepedett le. A művészházaspár nevét a Nemzetközi Művészeti Lexikon is jegyzi, műveiket szerte a világon ismerik. Barth Károly
bár hosszú ideje németországban él, gyökerei Gyálhoz kötik, és a mai napig gyakran látogat városunkba, ahol 2018-óta díszpolgár. Cikkünkben településünk várossá avatásának 25. évfordulója apropóján
kérdeztük.

4

Barth Úr, milyen érzések kerítették hatalmába,
amikor megtudta, hogy Gyál városi rangot kap?
Gyimesi István akkori polgármester úrtól értesültem az
örömhírről. Mondhatom, hogy első kézből, az elsők között tudhattam meg. Örömteli hír volt számomra, hiszen tudtam, hogy egy jelentős fejlesztés indulhat meg
ezáltal a településen. Szobrászként, és a város iránti
szeretetem miatt kötelességemnek éreztem, hogy egy
szobrot adományozzak a hír hallatán a lakosság részére, ekkor készítettem el Kálvin János szobrát.

gyáli mi újság

Barth Károly munka közben
Milyennek látta 25 évvel ezelőtt a települést?
Szívemnek kedves volt már akkor is, annak ellenére,
hogy porosak voltak az utak, nem volt ennyire fejlett az
infrastruktúra és ennyi sportlehetőség sem állt a lakosság rendelkezésére. A Jókai utcában volt a műtermem,
amelynek helyén akkoriban akácerdő állt, őzikék járták
a területet, ezért is adományoztam a környéken található Tulipán óvoda részére az őzikék szoborcsoportot.
Milyennek látja ma a települést?
Összehasonlíthatatlan a 25 évvel ezelőtti képpel. Gyálon ma már minden út pormentes, aszfaltozott. Gyönyörű házak mindenfelé, van közvilágítás. A villamosítás is
megtörtént, a vízszolgáltatást bevezették, a kultúra
népszerűsítésére megépítették a közösségi házat. Jelenleg is két park épül. Évente több alkalommal látogatok haza, mindig jó érzéssel tölt el Gyál utcáin sétálni.
Milyennek látná Gyált 25 éve múlva?
A mai világban úgy gondolom, hogy békében, fejlődésben és gyarapodásban gazdag települést szeretnék látni. Töretlen fejlődést, ahogyan az elmúlt években. Igyekszem optimista maradni.
Mit csinál mostanában? Mivel tölti napjait?
Ismert ember vagyok a városomban, Kronbergben.
Legutóbb a hesseni miniszter tett látogatást nálam,
köszönetképpen, amiért elkészítettem a mellszobrát
nemrégiben. Jelenleg is éppen alkotok. Egy német tüdőgyógyász, dr. Dettweiler mellszobrán dolgozom. Nem
unatkozom. A szenvedélyemnek, a munkámnak hódolok. Igyekszem a gyermekeimmel minél több időt tölteni.
Végezetül mit üzen a városlakóknak?
Minden jót kívánok, jó egészséget! Erőt a további
fejlődéshez!

www.gyal.hu
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AZ ISKOL

Az idei kerekasztal középpontjában
a gyermekjóléti alapellátások voltak
A képviselő-testület 2020.
februárjában alkotta meg a
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló
6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét, mely értelmében a rendelet hatálybalépését követően kell a
kerekasztalt összehívni.
Az első ülésére a koronavírus-járvány
több-, 2020.-, és 2021. évi hulláma miatt 2021. június 29. napján került sor.
A rendelet értelmében, a kerekasztal egyik legfontosabb feladata az
egyes ellátotti csoportok helyzetének figyelemmel kísérése.
Idei évben a tematikát tekintve a
gyermekjóléti alapellátásokban részesülőkre, a gyermekekre helyezték
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a hangsúlyt. A kerekasztal időpontja is aktuális, hiszen a közelmúltban,
szeptember 20. napján volt a „Gyermekek Világnapja”. Fentiek mentén
került meghatározásra a 2022. évi
gyűlés alábbi napirendje:
1.

A bölcsődei ellátás aktualitásai
– előterjesztő: Losoncziné Szabó Judit, bölcsődevezető
2. A gyermekjóléti alapellátások városunkban – előterjesztő:
Inczeffy Zsuzsa, Kertváros Szociális Központ, szolgálatvezető
3. Gyálon jó gyermeknek lenni –
„gyermekjólét” – előterjesztő:
Pap Krisztina, aljegyző
4. Új támogatási forma bevezetése
előtt – előterjesztő: Berta-Tóth
Beáta, irodavezető
5. Egyebek, kérdések
A kerekasztal idén is segítségükre volt
a szakembereknek abban, hogy közö-

sen gondolkodva, megismerve a különféle intézmények működését, munkamódszerét, jogszabályi lehetőségeit,
a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, a továbbiakban még hatékonyabban végezhessék munkájukat.

gyáli mi újság

ÁK NAK

Újabb önkormányzati támogatás az iskoláknak
146 darab tablet eszközt
adott át Gyál Város Önkormányzata nevében Pápai Mihály polgármester és Nagy
József Elek alpolgármester
a város általános iskoláinak
szeptember 20-án.
Hat évvel ezelőtt, Gyál Város Önkormányzata egy nagy ívű, a térségben
egyedülálló, és országosan is példaértékű fejlesztés első állomásaként
digitális SMART tantermet alakított
ki a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában, amit 2016. szeptember 9-én
adtak át. Akkor, Deutsch Tamás, a
Digitális Jólét Programért felelős
miniszterelnöki biztos, Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere, Gazdikné
Kasa Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója, valamint
Facskó István, a Samsung Electronics Europe elnöki tanácsadója adta
át a térségben egyedülálló digitálisan felszerelt tantermet. Az Ady is-

www.gyal.hu

kolában elsőként átadott SMART
tantermet hamarosan követte a többi, így hamarosan a város mindhárom általános iskolájában kialakításra került egy-egy digitális tanterem.
A program keretében hat éve vásárolt tabletek az évek során elavultak,
ez pedig indokolttá tette újabb eszközök beszerzését. Az új táblagépek beszerzésének teljes költsége
bruttó 21,5 millió forintba került,
amely összeget Gyál Város Önkormányzata finanszírozott. Az eszközöket a gyáli általános iskolák képviseletében Ormosné Surányi Katalin
a Zrínyi iskola vezetője, Baranya Tiborné a Bartók iskola vezetője, valamint Arató Zoltánné az Ady iskola intézményvezető helyettese
vették át a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
Az intézményeket képviselők az eszközök átvétele után elmondták, hatalmas köszönet illeti a városvezetést,
hiszen annak ellenére támogatja lel-

kiismeretesen a gyáli iskolákat, hogy
hivatalosan ez már nem tartozik a
feladatai közé. A gyáli iskolák kivételesen jó helyzetben vannak, hiszen minden segítséget megkapnak az önkormányzattól, és ezt bizony ma nagyon
kevés iskola mondhatja el magáról.
Mint azt Pápai Mihály polgármester
korábban elmondta: Gyál város mindig is nagy hangsúlyt fektetett oktatási intézményeire és általában az
oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy
ezen intézményekbe a „mi gyermekeink járnak”, ezért nagyon fontosnak tartja a digitális oktatás megteremtését, melyre a szakemberek
szerint is nagy szüksége van a jelen
generációjának.
Abban, hogy a pandémia alatt bevezetett online oktatás zökkenőmentesen működhetett a gyáli iskolákban,
szintén nagy szerepe volt a diákok és
tanárok tapasztalatának és a SMART
tantermekben megszerzett gyakorlatnak – mondta el a polgármester.
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Testületi döntések szeptemberben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 29-én tartotta meg az összesen huszonöt napirendi témával kapcsolatos ülését.
Az ülés elején a testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a
legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a képviselők a 2022.
évi költségvetés I. félévi beszámolóját szavazták meg. A városvezetők az
alábbi fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
Döntés született az egyes önkormányzat által adományozható kitüntető címek és díjak alapításáról
és adományozásuk rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról, melynek elfogadása után egységesítették az egyes kitüntető díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerés
összegét, azaz a Kiváló Sportoló Díjjal akkor is 250.000 forint jutalom
jár díjazottanként, ha egyidőben
több személy kapja azt.
Elfogadták a Gyáli Lakásfenntartást segítő Települési Támogatási Programról szóló önkormányzati rendeletet
Bővebb információ a 10. oldalon.
Lezárták a 5060/2, 0169/16-19,
4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617
hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra
vonatkozó Településszerkezeti terv és
a Helyi Építési Szabályzat módosítás
partnerségi egyeztetési szakaszát.
Elfogadták Gyál Város 2020-2024
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának félidei értékelési dokumentumát.
A városunk előtt álló kihívások között helyet kapott a környezetvédelmi és klímavédelmi szempontok
erősítése és a társadalom elöregedésére való válaszadás. Az időskorú népesség fókuszba helyezése
mellett továbbra is prioritást élvez
a város gyermekbarát jellegének
erősítése. Az egészségmegőrzés,
és az egészségügy is hangsúlyos
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elemként jelenik meg az anyagban.
Priorizált területként jelenik meg a
dokumentumban továbbá Gyál innovatív és biztonságos kertváros jellegének erősítése is. Összeségében
megállapítható, hogy a Képviselőtestület jól áll időarányosan a jelenlegi önkormányzati ciklusra tervezett elképzelések megvalósításában.
Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 20192024 évekre vonatkozó Stratégiai
Fejlesztési Tervének félidei értékelési dokumentumát.
1 625 000 forinttal egészítik ki a
gyáli óvodákban a sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátásának biztosítására vonatkozó 2 500 000 forintos keretösszeget.

5. napján készített költségterv az
alábbiakban összegezve olvasható.
A dokumentáció a 2022. évre, illetve a 2023. évre vonatkozóan tartalmazza a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatban felmerülő:
• egyszeri költségként megvalósuló eszközbeszerzések miatt jelentkező kiadásokat, 2022-ben
mintegy 21,6 millió Ft összegben,
• az átveendő szakellátások bevételekkel nem fedezett várható
többletkiadásait (pl. szakorvosok, asszisztensek bére, járulékai, anyagköltségek, üzemeltetési költségek stb.) 2023-ban 110,3
millió Ft összegben, valamint
• a járóbeteg-szakellátás átvétele indokán jelentkező többlet humánerőforrás állásfejlesztésének
kiadásait.

Idén is csatlakozik a város a Bursa
Ösztöndíjhoz.
Bővebb információ a 21. oldalon.

Biztosították az önkormányzathoz
tartozó intézmények energiaellátásához kapcsolódó többletköltségek
fedezetét közel 110 millió forint ös�szegben a 2022-es évben.

Elfogadták a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatos költségtervet, és a Városi Egészségügyi Központ álláshely-bővítését
A képviselő-testület elé 2022 júniusában került előterjesztés tartalmazta, hogy az intézményvezető
egy, a 2023. évre vonatkozó egzakt, konkrét költségtervet készít,
amely a képviselő-testület szeptemberi rendes ülésén kerül bemutatásra. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető által 2022. szeptember

Elfogadták a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és műhely) közbeszerzési felhívását.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2022. (VIII.24.)
sz. határozatában döntött, arról,
hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közreműködésével megindítja a „Gyál
főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú közbeszerzési eljárást,
melynek elkészült aktualizált dokumentumait most hagyták jóvá.
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Együttműködési megállapodást kötnek az Együtt Európáért
Alapítvánnyal
Az együttműködés célja elsősorban a
térségi 15-29 éves korosztály helyben
maradását és a térségben boldogulását erősítő programok, kampányok,
gazdaságélénkítő és közösségépítő
tevékenységek megvalósítása, valamint nemcsak az érintett korosztály,
hanem a teljes lakosság érzékenyítése és szemléletformálása a témában.
A legfontosabb elvárt eredmény pedig a helyi kulturális, gazdasági, civil
élet fellendítése, a fiatal munkaerő elvándorlásának csökkentése, az elvándorlási egyenleg javítása, 1000 lakosra jutó odavándorlási és elvándorlási
mérleg számszerűsíthető javítása.
Bővítik a térfigyelő kamerarendszert a Gyál külterület 019 hrsz-ú

út megfigyeléséhez és bevonják a
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet a kameraképek figyelésébe.
Több, mint 30 éve különösen nagy
problémát jelent városunkban a külterületi Biancs-tanyát és környékét
szennyező hatalmas mennyiségű illegális hulladék. Az érintett területek megtisztíttatására, a felelősök
felderítésére tett erőfeszítéseink
meghozták a várt eredményt. Az illegális hulladéklerakás újratermelődésének megelőzése érdekében javasolt a gyáli 019 hrsz-ú úton 1 db
forgó, rendszámfelismerő kamera
kihelyezése.
A gyáli polgárőrség 24 órás figyelőszolgálatának bevonása a térfigyelő
kamerarendszer képeinek megfigyelésébe újabb mérföldkő a település közbiztonságának javításában. A
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

tagjai ezen fejlesztés nyomán folyamatosan, a nap 24 órájában látják a
kamerarendszer által közvetített képeket, és szükség esetén az illetékes
hatóságok értesítésével, vagy akár
saját vonulószolgálatával közbe tud
avatkozni.
Zárt ülés keretében döntöttek a
képviselők a „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő cím díjazottjairól.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a
www.gyal.hu-n.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. október 27-án
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal
Tanácstermében.

Fontos lépés gyermekeink
biztonsága érdekében

Az AllerGéniusz Egyesület oktatásán vettek részt a gyáli óvodai és
bölcsődei dolgozók szeptember 23án, a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Az egyesület az általa elindított program keretében a
gyermekeket is érintő súlyos ételallergia által bekövetkező vészhelyzet elhárítására, az életmentésre,
valamint az úgynevezett Epipen
eszköz helyes használatára tanította meg a résztvevőket. Ez az eszköz
arra szolgál, hogy a súlyos allergiás

www.gyal.hu

roham megszüntetésére gyorsan és
egyszerűen juttathatjuk vele az ember szervezetébe azt az ellenanyagot, ami megmentheti az életet.
Miután a közelmúltban egy gyermek
tragikus körülmények között hunyt
el Magyarországon az ételallergia által kiváltott reakció következtében,
a városvezetés kezdeményezésére
minden gyáli óvodában és a bölcsődében is beszerezték a hasonló esetekben életmentő eszközt.

Az eseményt Nagy József Elek alpolgármester nyitotta meg, aki a
közelmúltban kezdeményezte, hogy
a városi fenntartású oktatási/nevelési intézmények mindegyike rendelkezzen Epipen eszközzel.
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Új önkormányzati rezsitámogatás

Az állami támogatási rendszer helyi szociális alapú kiegészítése
Gyál város képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én megalkotta rendeletét a Gyáli Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő
Települési Támogatás Programról.
Ezen program célja, hogy kifejezetten azokat a gyáliakat segítse, akik a legnehezebb
anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak.
A program előkészítésekor szempont volt
a hosszú évek óta tartó, sok területre kiterjedő és jelentős mértékű állami támogatási
rendszer szociális alapú kiegészítése.
A program keretei között a szociális támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve
tűzifa költségeire igényelhető, 2022. október 1-től 2023. február 28-ig.
Az önkormányzati rezsitámogatást igényelhetik azok a Gyálon bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hel�lyel nem rendelkező és életvitelszerűen a
bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – gyáli lakóhelyén élő
• egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a 100.000 forintot,
valamint
• családok, amely család esetében az
egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 80.000 forintot.
Fenti feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra,
amelyekben lakossági piaci árat, illetve
versenypiaci költségeket tükröző árat fizetett, vagy tűzifát vásárolt és csak ezen
összegre, legfeljebb a támogatási összeg
erejéig. Tehát az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft, a gázfogyasztás
költségeire a versenypiaci költségeket
tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft, a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de
legfeljebb 75.000,- Ft egyszeri, egy ös�szegben folyósított támogatás adható. A
támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére a számla szól.
Az önkormányzat közvetlenül a jogosultaknak juttatja el a pénzbeli támogatást átutalással, vagy postai úton.

10

A tűzifa beszerzési költségeire vonatkozó
támogatás iránt akkor nyújtható be kérelem, amennyiben kérelmező 2022. október
1. napját követően tűzifát vásárolt és rendelkezik a vásárlást igazoló számlával, valamint fatüzelésű fűtőberendezéssel.
Az áram-, a gázfogyasztás, a tűzifa beszerzési költségeire a támogatás párhuzamosan is igényelhető, azonban egy jogosult
csak egy lakásra veheti igénybe. A Gyáli
Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek meglétét – különösen az életvitelszerű Gyálon tartózkodás tényét – környezettanulmány útján ellenőrizheti, a fatüzelés
alkalmazhatóságát ellenőrzi.
Kérelem benyújtásának módja:
A Gyáli Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Program keretében nyújtott szociális rászorultságtól függő ellátásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelmet formanyomtatványon kell
előterjeszteni.
A formanyomtatvány elérhető:
• elektronikusan a www.gyal.hu honlapról letöltve,
• papír alapon a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. alatti
épület portáján, illetve ugyanitt ügyfélfogadási időben a Fszt. 9-es irodában.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• a jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolás,
• jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi együttműködésről szóló hatósági bizonyítvány,
• jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő
letiltás nettó összegének igazolása,
• eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozat, valamint hitelt érdemlő igazolás
a teljesített tartásdíj összegéről,
• árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, valamint
igazolás az ellátás összegéről,
• a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági,
illetve gyámhatósági döntés, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

•

•

•

•

•

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a
gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv
a gyermek szülői felügyeleti jogának
gyakorlásáról,
a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntés vagy
megállapodás, valamint igazolás a tartásdíj összegéről,
a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási
intézmény igazolása a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói
vagy hallgatói jogviszonyról,
az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos
dokumentuma a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének
tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről,
az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentuma a földgáz versenypiaci
költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz
versenypiaci költségeket tükröző áron
történő igénybevételének összegéről,
kérelmező nevére szóló hivatalos fizetési számla a tűzifa megvásárlásának
tényéről, valamint a kifizetett összegről.

A kérelem benyújtható:
• postai úton 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.
• elektronikus úton (Ügyfélkapu regisztrációval a http://epapir.gov.hu oldalon)
• személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Fszt. 9-es
irodájában.
Ügyintézési határidő: 8 napon belül (sommás eljárásban), amennyiben a kérelem hiányosan kerül előterjesztésre, vagy tűzifa támogatás megállapítására irányul, abban az
esetben 60 nap (teljes eljárásban).
Az eljárás költség- és illetékmentes.
A támogatást érintő egyéb kérdések megválaszolásában a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai nyújtanak munkaidőben segítséget.
Forduljanak a hivatal munkatársához bizalommal e-mailben a wolf.daniel@gyal.hu
e-mail címen, vagy a 29/544-124, illetve a
70/337-52-43 telefonszámokon.

gyáli mi újság

Isten éltesse
az idén 50 éves
Gyáli Liliom Óvodát!
A szeptember 21-én tartott születésnapi ünnepségen Pápai Mihály
polgármester és Nagy József Elek
alpolgármester köszöntötte az intézményt, és Lendvay-Kiss Anitát,
az óvoda vezetőjét.
Az intézmény ovisai műsorral köszöntötték a résztvevőket, majd pedig az óvoda 50 évéből összeállított
diavetítéssel elevenedett meg a múlt.
Az eseményen szakmai előadásokat
is hallhattak a résztvevők. Szeptember elsején indult az óvodában egy
speciális gyógypedagógiai csoport

www.gyal.hu

az autizmus spektrumzavarral élő
gyermekek részére, ebben a témában tartott előadást az óvoda három
munkatársa. Végül pedig prof. dr.
Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a
pszichológiatudomány kandidátusa
tartott érdekes előadást.
A meghívott vendégek között volt
Kovalik Józsefné városunk díszpolgára, intézményvezetők, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai, az
óvoda jelenlegi és volt dolgozói, valamint az intézmény életében meghatározó szerepet betöltő személyek.
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Tájékoztató a kedvezményes gázár elszámoláshoz
kiadandó hatósági bizonyítványról
2022. szeptember 9-én a Magyar
Közlöny 146. számában megjelent a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési
kedvezményből
megvalósuló tetőtérbeépítésekre
vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a 345/2022. (IX. 9.) sz.
Korm. rendelet, amely új hatáskört és feladatkört ad a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek
számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen
igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
A R. 7/A. § (1) bek. szerint, ha a
társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás
rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység)
található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon
belül hatósági bizonyítványt állít
ki a lakás rendeltetési egységek
számáról.
Az OTÉK 105. § alapján:
„(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.),
főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit
(fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó,
WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó,
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közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra,
háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az
étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az
illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési
lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az
elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden
olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló,
legalább 8 m2 hasznos alapterületű
helyisége, amely lehetővé teszi az
(1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó
berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos
alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének
legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe
és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be
a főző és az étkező funkció céljára is
szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a
lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben
a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

2022. szeptember 20. napján a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára és a Belügyminisztérium
önkormányzati
államtitkára, a többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatban kiegészítő
tájékoztatást adott ki valamennyi települési önkormányzat jegyzőjének.
A tájékoztató részeletes útmutatást nyújt az egyes egyetemes árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm.rendelet
7/A.§-ban foglalt, 2022. szeptember
10. napjától hatályos szabályainak
végrehajtásával kapcsolatban.
FONTOS tudnivaló a hatósági
bizonyítványok
kiállítására irányuló kérelmek benyújtását
megelőzően, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm. rendelet (OTÉK) 105.§ előírásait betartva együttesen kell teljesülnie az alábbiaknak:
•
•

•
•

•
•

csak önálló lakások, mint rendeltetési egységek tényleges állapota igazolható,
minden rendeltetési egységnek
csak a szabadból, vagy az épületen belüli közös közlekedőből
lehet bejárata*,
nem lehetnek közös használatúak a lakáshoz szükséges
helyiségek,
olyan rendeltetési egység, mint
üzlet, raktár, műhely, üzem, szálláshely…stb, nem lehet része a
lakásegységnek,
meg kell felelni a helyiségekre
vonatkozó méretelőírásoknak,
földgázzal fűthetőnek kell lennie.

*OTÉK 1. melléklet fogalom-meghatározásának 95. pontja szerint az
önálló rendeltetési egység: megha-
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tározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból
vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
A lakás előírásainak megfelelő épületrészek, amennyiben egymásba
nyíló helyiségekkel rendelkeznek,
azaz össze vannak nyitva (átjárhatóak egyikből a másikba), akkor sem
tekinthetők önálló lakásoknak, ha
egyébként az épületrészek rendelkeznek bejárattal a szabadból vagy
közös közlekedőből.
A R. nem azonosítja a kérelmező
személyét, de mivel azt a szolgáltatóval szerződésben álló lakossági
fogyasztó nyújtja be az egyetemes
szolgáltató részére, ezért célszerű annak kérnie a hatósági bizonyítványt, akinek a nevére szól a gázszámla. A kérelem benyújtásához
szükséges formanyomtatvány letölthető a www.gyal.hu oldalról, illetve megtalálható a Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelemmel érintett ingatlan rajzát, rajta
az abban található helyiségek megnevezésével és azok alapterületének feltüntetésével. A kérelmeket
illetékmentesen be lehet nyújtani
személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30 órától – 15.30 óráig, szerda: 12.30 órától
– 17.45 óráig, csütörtök: 08.00 órától – 12.00 óráig), elektronikus úton
E-papír szolgáltatás igénybevételével a Gyáli Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára, illetve e-mailen az
igazgatas@gyal.hu címre. Az ügyintézési idő 8 nap.
A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. §

www.gyal.hu

(2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A
Kormány a hatósági bizonyítvány
kiadásával kapcsolatos ügyekben
az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot,
azaz a kormányhivatalokat jelölte ki.
Ha az egyetemes szolgáltató azt
észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem
egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági
ellenőrzés lefolytatása érdekében
az eljáró hatóság felé jelzi. A jegyzőnek az egyetemes szolgáltató
jelzésére minden esetben helyszíni szemlét kell tartania. Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul,
hogy a hatósági bizonyítványban
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon
belül, az egyetemes szolgáltató
megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a
kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges
lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a
R. 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző
ár másfélszeresének megfelelő
egységáron kell a felhasználóval
elszámolni.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2022. szeptember 22-én az MVM Next közleménye is megjelent, mely elérhető a
www.gyal.hu oldalon. Itt részletes
tájékoztatást kaphatnak a jegyzői
hatósági bizonyítvány mellé kitöltendő nyomtatványról, illetve a
benyújtás módjáról is.

Népszámlálás
2022
Hazánk lakosságának
teljes körű számbavételére idén 2022. október
1. és november 28. között kerül sor.
A népszámlálás első szakaszában, 2022. október 1. és október
16. között lehetőségünk volt a
lakásokra és a bennük lakó személyekre vonatkozó kérdések
online megválaszolására, vagyis a kérdőívek önkitöltésére.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem éltek az
online kitöltés lehetőségével,
október 17. és november 20.
között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik
a válaszaikat. Akik pedig sem
online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és
28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.
A népszámláláson a részvétel
és a válaszadás a kérdések egy
részére kötelező, elmulasztása
200.000 forintig terjedő közigazgatási bírságot von maga
után!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
kérdezőbiztosok minden esetben fényképes, egyedi sorszámmal ellátott igazolvánnyal
rendelkeznek.
Ne engedjenek be a lakásukba gyanús személyeket, anyagi helyzetükre, megtakarításaikra, értéktárgyaikra vonatkozó
kérdésekre semmiképpen ne
válaszoljanak, ilyen kérdések
ugyanis nem szerepelnek a
felmérésben!
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Ovi-sport pályát adtak át
a Gyáli Tátika Óvodában
A Gyáli Tátika Óvoda, Gyál Város Önkormányzatának segítségével
eredményesen vett részt az OVI- Sport Alapítvány pályázatán, ennek
köszönhetően egy többfunkciós sportpályát alakítottak ki az óvoda
udvarán, melynek ünnepélyes átadója szeptember 16-án volt.

Alkotói pályázat képzőművészeknek
Felkérés a XXXI. Gyáli Téli Tárlat kiállításra

Gyál város hagyományai közé tartozik az immáron 31. alkalommal megrendezett rangos Gyáli Téli Tárlat, mely elsősorban a városban élő, városhoz kötődő, illetve a Pest megyében
élő alkotóművészek seregszemléje.
Tisztelettel felkérjük, adjon be pályamunkát kiállításunkra.
Pályázati kiírás: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, Gyál Város megbízásából képzőművészeti alkotói pályázatot hirdet. A pályázatra képzőművészetet gyakorló festőművészektől, szobrászoktól, grafikusoktól, fotóművészektől, textilművészektől várunk 2021-22-ben készült, ez
idáig még nem kiállított pályaműveket.
A kiállítás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120., az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiállítóterei. A belmagasság 300 cm. A szakmai zsűri által válogatott kiállításba legkevesebb 40 alkotás kerül kiválasztásra. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vállalja, hogy 2022-ben
megrendezi a XXXI. Gyáli Téli Tárlatot, a meghívók elkészítését, a kiállítás szakmai zsűrizését, megnyitását, a kommunikációs feladatokat. A tárlat 2023-ban a Magyar Kultúra Napjáig
tekinthető majd meg.
A Magyar Kultúra Napjától a három díjazott alkotónak – 2023ban - lehetőséget kínálunk önálló bemutatkozásra. A kiállító művészek vállalják a 2021-22-ben készült kiállítási tárgyak
helyszínre való, illetve onnan történő elszállítását, részt vállalhatnak a Meghívók saját meghívotti körhöz való eljuttatásában, részt vesznek a megnyitó programon.
Pályázati feltételek: A tárlatra a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő végzett, vagy művészeti tanulmányokat jelenleg végző alkotók pályázhatnak, illetve pályázhatnak Gyálon élő hivatásos alkotók vagy Gyálon élő, Gyálhoz kötődő
nem hivatásos, autodidakta alkotók is. A benyújtott alkotás
mellé rövid, a képzőművészeti életutat és tevékenységét bemutató (maximum 1500 karakter) szöveg és egy portréfotó
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(300 dpi) elektronikus benyújtása is szükséges a bako.lilla@
gyalikozhaz.hu e-mail címre.
A beérkezett pályaműveket felkért, szakmai zsűri (művészettörténészek, művészeti író 3 fő, a zsűri elnöke, tiszteletbeli
elnöke a Gyáli Téli Tárlat alapítója Fegyó Béla festőművész)
bírálja.
Eredményhirdetés a tárlat megnyitóján
2022. december 2-án, 18 órakor.
A kiállításra be nem került alkotásokat kérjük 2022. december
3., péntektől 2022. december 10., szombatig elszállítani szíveskedjenek. Az el nem szállított műtárgyakért az intézmény
nem vállal felelősséget.
A pályaművek és a bemutatkozó portfóliók leadási határideje 2022. november 25.

Gyál Város Önkormányzata, már többször bizonyította, mennyire elkötelezett abban, hogy az itt élők sportolhassanak, sportoljanak, ehhez pedig
a lehető legtöbb segítséget megkapjanak az önkormányzattól. Az Ady
Endre utcai sporttelepen régóta nagy
hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésre, akár fociról, akár kézilabdáról,
akár egyéb sportágról legyen is szó.
Azonban nem lehet elég korán kezdeni, a képességek fejlesztését már
az óvodában érdemes elkezdeni. Az
óvodás korosztály nevelésének egyik
alapvető feladata a fizikum gondozása; az erő, a gyorsaság, az állóképesség, az egyensúlyérzék, a koordináció, az ügyesség fejlesztése; ezért az
óvodában minden nap, sőt napjában
többször is fontos alkalmazni a mozgás különböző formáit.
Az átadón Nagy József Elek, Gyál
város alpolgármestere, Dr. Molnár
Andrea az Ovi-Sport Közhasznú

Alapítvány elnöke és Karap Erzsébet az intézmény igazgatója vágta
át a nemzeti színű szalagot.
Az újonnan átadott pálya, a 496. az
országban, Pest-megyében az 56.,
Gyálon pedig az első, de talán nem
az utolsó.

A pálya összesen 16 millió forintba került, amelyből 5 millió forintot finanszírozott az önkormányzat, a fennmaradó összeget pedig az alapítvány a
befolyt TAO támogatásokból finanszírozta. Köszönet illeti a helyi vállalkozásokat, akik kifejezetten erre a célra ajánlották fel társasági adójukat.

Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján három alkotó az alábbi értékű díjazásban részesül:
I. hely: 150 ezer forint, II. hely: 100 ezer forint, III. hely: 50
ezer forint. A XXXI. Gyáli Téli Tárlaton különdíjak is kiadásra kerülhetnek.
Bízunk benne, hogy Ön is pályázni fog és a kiállítóink között üdvözölhetjük. További, a kiállítás technikai, szakmai
és adminisztrációs részét érintő kérdéssel Bakó Lillát (+3670-505-6073, bako.lilla@gyalikozhaz.hu), a pályázat szakmai tartalmát illetően Bretus Imrét (igazgato@gyalikozhaz.
hu, +36-70-375-3590) keresse.
Bretus Imre
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója

gyáli mi újság

www.gyal.hu
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Gyáli Liliom Óvoda – törzsgárda jutalmazottjai:
• Nagy Emőke: 5 év
• Nagy-Katona Csilla: 5 év
• Hálóné Molnár Kinga: 10 év
• Demeter Ida Száva: 15 év
• Langmajer Istvánné: 20 év

GYÁLI ÉLET PROGRAM
SPORT

Isten éltesse sokáig
Manci nénit!

Gyáli Liliom Óvoda – jubileumi jutalmazottjai:
• Knittel Tamásné: 25 év
• Ruttersmidt József: 25 év
Gyáli Bóbita Bölcsőde – törzsgárda jutalmazottjai:
• Gruber Tiborné: 5 év
• Török Péterné: 5 év
• Bodnárné Jenei Andrea: 10 év
• Skoránné Nagy Katalin: 10 év
Gyáli Bóbita Bölcsőde – jubileumi jutalmazottjai:
• Gyenge Béláné: 25 év
• Balkó Kálmánné: 40 év
• Kovácsné Kiss Piroska: 40 év
Gyáli Tátika Óvoda – törzsgárda jutalmazottjai:
• Dr. Arányiné Mócsán Mária: 15 év
• Sarkady Pálné Fejes Mária Beáta: 15 év

Idén is személyesen
mondtak köszönetet a város
jubiláló közalkalmazottjainak
Örök érvényű igazság: ahhoz, hogy jól működjön a város, fontos, hogy az intézményekben dolgozó emberek
elkötelezetten végezzék munkájukat, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy érezzék a megbecsülést a városvezetés részéről. Manapság, amikor az emberek többsége gyakran váltogatja a munkahelyét, rendkívül ritka,
hogy valaki több évig, akár több évtizedig is hű maradjon a munkaadójához, és ha ez mégis így történik, amire a gyáli intézményekben bőven láthatunk példát, az azt
jelenti, hogy örömmel végzik a munkájukat.

hölgyeknek egy csokor virággal, az uraknak pedig egy
üveg borral köszönje meg az áldozatos és kitartó munkát, amit a városért végeznek.

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

Gyáli Tulipán Óvoda – törzsgárda jutalmazottjai:
• Balogh-Polgár Klaudia: 5 év
• Benkő Gáborné: 5 év
• Nagy Bernadett: 5 év
• Csikós Fanni: 10 év
• Fülöpné Sólyom Erzsébet: 10 év
• Sarca Julianna: 10 év
• Mirkó-Katona Ágnes: 15 év
• Tóth Anna: 15 év

Gyál Város Önkormányzata ezen felül törzsgárda juttatással is elismeri a városi közintézmények dolgozóit, minden 5., 10., 15., 20., az adott intézményben töltött évben.
A törzsgárda juttatás szintén pénzbeli juttatással jár,
ezen felül pedig a tavalyi évtől Pápai Mihály polgármester és Nagy József Elek alpolgármester személyesen is
felkeresi az intézményeket, hogy emléklappal, a jubiláló
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A városvezetés az idén nyugállományba vonuló intézményi dolgozókra is gondolt, tőlük is emléklappal és virágcsokorral búcsúztak a város nevében, megköszönve munkájukat. A Gyáli Bóbita Bölcsődében: Kovácsné Kiss Piroskát,
a Gyáli Tátika Óvodában: Mátyók Péternét, a Városi Egészségügyi Központban: Szabó Mihálynét köszöntötték.

Gyáli Tulipán Óvoda – jubileumi jutalmazottjai:
• Radich-Ollé Brunó Tamás: 25 év

gyáli mi újság

Gyáli Tátika Óvoda – jubileumi jutalmazottjai:
• Juhász Szilvia: 25 év
• Nádasdi Lászlóné: 30 év
• Tóthné Fadgyas Melinda: 30 év
• Katona Lászlóné: 40 év
• Mátyók Péterné: 40 év
Kertváros Szociális Központ – törzsgárda jutalmazottjai:
• Gémes Éva: 5 év
• Károvics Mariann: 5 év
• Berkes Henrikné: 5 év
• Antyipenkó Anikó: 20 év
Kertváros Szociális Központ – jubileumi jutalmazottjai:
• Soltész Attiláné: 25 év
Városi Egészségügyi Központ – törzsgárda jutalmazottjai:
• Takácsné Hamar Katalin: 10 év
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. – törzsgárda jutalmazottjai:
• Horváth József: 5 év
• Kovács Judit: 5 év
• Lakatos Mihály: 5 év
• Rostás Krisztián: 5 év
• Gábor Ferencné: 5 év
• Gyügyei Lászlóné: 10 év
• Gégény Józsefné: 10 év
• Diera Viktor: 10 év
• Fodor- Sáfár Anita: 15 év
• Csehiné Kiss Annamária: 20 év
• Szatmári Andrea: 20 év

www.gyal.hu

Gócza Sándornét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Nagy József Elek alpolgármester, az önkormányzat nevében.
Több éves hagyomány városunkban, hogy a 90., 95.,
100. születésnapjukat ünneplő szépkorúakat a városvezetés személyesen meglátogatja és átadja a Gyáli
Szépkorú Program keretében bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint kézbesíti azt az oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.
Manci néni Kunhegyesen született. Kereskedelmi
szakközépiskolai végzettségével szakmájában helyezkedett el. Élete úgy alakult, hogy lehetősége volt
érettségi vizsgát is tenni, valamint pénzügyi végzettséget is szerzett. Elmondása szerint mindig imádott
dolgozni és felettesei, valamint munkatársai is elismerték munkáját, szerették a közös munkaidőt.
Margit néni 1952-ben kötött házasságot férjével, akivel 67 boldog évet éltek együtt. Egy fiú gyermekük
és 2 unokájuk született.
Margit néniék 1979-ben vásároltak befektetési céllal
telket Gyálon, a következő évben meg is kezdték az
építkezést, munka és a család mellett. Ahogyan teltek az évek, beleszerettek a településbe és a fiuk közelsége, a család szeretete arra a döntésre sarkalta a
házaspárt, hogy 1985 tavaszán felköltözzön Gyálra.
Manci néni a munka és a háztartás mellett nagyon szeretett kertészkedni, kézimunkázni. Csodálatos horgolt
és hímzett terítői, Gobelin képek díszítik az otthonát.
Az ünnepelt gyermekkora óta a „nincs majd” gondolatával éli mindennapjait, amelyet szeretett nagymamájától örökölt tovább. Elmondása szerint a pillanatnyi akarás az, ami lendületben tartja.
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40. alkalommal mutatták
be legszebb terményeiket
a gyáli kertbarátok

I.:

2022

Kalmár Istvánné,
Bábel Györgyné
II.: Horváth Andrásné,
Németh Józsefné
III.: Borsos Lászlóné,
Csákányi Tiborné
Különdíj: Rózsavölgyi Sándorné és Gyócsi Zoltán
A 10. „Szép kertek” pályázat
díjazottjai:
UTCARÉSZLET KATEGÓRIA
I.: Duraj Diána és Becsei
Mihály-Becseiné Fülöp
Irén
II.: Zelenka Józsefné
III.: Lőrincz István
ELŐKERT KATEGÓRIA
Borsos Lászlóné,
Drimba Sándorné,
Becsei Mihály-Becseiné
Fülöp Irén,
Bognár Istvánné
II.: Szabó Lászlóné,
Csákányi Tiborné,
Krasnyánszki Béla,
Lakó Imre
III.: Csitári Györgyné,
Sárközi Lajosné,
Sárközi Jánosné
Különdíj: Kincses Ferencné,
Horváth Istvánné, Németh Józsefné, Duraj Diána
I.:

A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte terménybemutató kiállítását a közösségi házban, immár 40. alkalommal. A kiállításra saját termesztésű zöldségeket, gyümölcsöket, illetve különleges virágokat vártak a szervezők.
A legszebb terményeket, mint minden évben, idén is díjazták. Az eredményhirdetésre a kiállítás megnyitóján került sor, szeptember 6-án.
A serlegeket és okleveleket Pápai Mihály polgármester adta át a díjazottaknak. A Gyáli Kertbarát Kör minden évben meghirdeti „Szép kertek” című pályázatát is, erre idén 10. alkalommal került sor. Az eredményhirdetést szintén
a kiállítás megnyitóján tartották.

DÍSZKERT KATEGÓRIA
Duraj Diána,
Tarjányi Istvánné,
Bárdosi Gábor,
Lakatos András
II.: Gál Károlyné,
Mándi József,
Kalmár Istvánné,
III.: Szabó Lászlóné,
Borsos Lászlóné,
Kalmár Istvánné
Különdíj: Németh Józsefné,
Rák Gáborné, Stiller Ildikó,
Drimba Sándorné
I.:

VEGYESKERT KATEGÓRIA
Németh Józsefné,
Csákányi Tiborné,
Drimba Sándorné
II.: Dózsa Sándorné,
Gábor Tibor
III.: Szász Gyuláné,
Kovács Istvánné
Különdíj: Csányi István,
Krasnyánszki Béla
I.:
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KERTI DÍSZEK KATEGÓRIA
Különdíj: Sztanyó József

Fotók: Bakó Lilla
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A 40. terménykiállítás díjazottjai:

Szüreti,
színes
forgatag

A hűvös, szeles idő ellenére szeptember 17-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, civil szervezetek és intézmények
ismét megrendezték a látványos
szüreti mulatságot.
Bár Gyál már nem borvidék, a szüret hagyományos értékeire sokan voltak kíváncsiak, ma is sokan termelnek – kiskertekben
- szőlőt a környéken. A program kora délután kezdődött a Kaleidoszkóp színpad Egy
szem szőlő című vidám egyvelegével, majd
a Pörög a Gyáli Szoknya egyesület látványos
műsora következett. Délután négy órakor
indult a hagyományos szüreti felvonulás a
Gyáli Tűzmadarak Mazsorett Csoport, a Városi Fúvószenekar, a Fegy és tűzoltó egyesület, a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület, a
Kertbarát Kör, a Kaleidoszkóp színpad tagjai, a rendőrség, a gyáli Lóbarátok Lovarda
lovasai felvonulásával. A menet alatt a kertbarátok musttal kínálták a nézőket. A program 17 órakor a Csendül a nóta Folklór parádé című színes interaktív műsorral zárult az
Operett Voices Társulat előadásában.
A szürethez kapcsolódóan október végéig
a közösségi házban könyvszüret várja önöket, több ezer ingyen elvihető könyv várja új
gazdáját!
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Kiírták a Bursa
Hungarica
ösztöndíjpályázatot

Megszűnt a város
legnagyobb illegális
hulladéklerakóhelye
Újabb hasznos applikáció és
meghosszabbított temetői nyitvatartás

Így készül a városüzemeltetés a közelgő Mindenszentekre
A Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint
Gyálon a Bem József utcai
Köztemető (új) és a Táncsics Mihály utcai Köztemető
(régi) 2022. október 29-től
november 1-ig meghosszabbított nyitvatartással 08.00
-20.00-ig látogatható.
Kérjük, személyes tárgyaikra vigyázzanak, a sírok rendezgetése közben
se hagyják őrizetlenül táskáikat, értékeiket. Kérjük, hogy ügyeljenek a
tisztaságra, a hulladékot a gyűjtő
konténerekbe helyezzék. Szép látvány a gyertyáktól fénylő temető, de
fontos, hogy körültekintően, figyelmesen történjen a gyertyagyújtás, illetve, hogy ne hagyjanak gyúlékony
anyagot az égő gyertyák, mécsesek
körül. A temetőbe gépkocsival való
behajtásra mozgáskorlátozottak és
idősek számára lesz lehetőség a temetőgondnok közreműködésével.
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Aki a temetőben nem tudja pontosan, hol találja hozzátartozója sírját,
annak hasznos lehet a városüzemeltetés legújabb fejlesztése, egy sírhelykereső applikáció. Az androidos
és iOS rendszeren egyaránt elérhető
Gyál KáptaLAN® - Temető nevű applikáció az elhunyt nevének beírása
után műholdas navigációval mutatja
az utat a sírhoz. Aki nem rendelkezik
okostelefonnal és információra lenne szüksége, annak érdemes személyesen felkeresni az ügyfélszolgálati
irodát, ahol a sírhelyek keresésének
ügyében, illetve temetkezéssel kapcsolatos kérdéssel, vagy a kegyeleti idő meghosszabbítás ügyében a
kollégák rendelkezésre állnak. Sírhelyek kereséséhez javasolják továbbá
a fenntartó weboldalán elérhető temető nyilvántartó rendszert is.

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére.
Amíg Önök emlékeznek, a bűnelkövetők eltulajdoníthatják a síroknál
felügyelet nélkül hagyott táskákat;
a lezáratlan kerékpárokat; a temető
előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyaikat; a nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonaikból pedig az értékeiket.

Gyál KáptaLAN ® - Temető
applikáció

Mindenszentek és halottak napja alkalmából egyre többen látogatják
meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával
emlékezzenek elhunyt szeretteikre.

gyáli mi újság

Gyál teljes területe az elmúlt évek
hulladékmentesítési és hulladékgyűjtési kampányai eredményeképpen hatalmas mennyiségű hulladéktól tisztulhatott meg, mely
tisztaságot, egészséges, szép környezetet Gyál Város Önkormányzata a városban lakó polgárok nagy
többségével közösen óvja, őrzi.
Sajnos a 014/45 hrsz-ú, külterületi „szántó” besorolású, Biancs-tanya
elnevezésű ingatlan és annak környezete kivétel volt ez alól, az itt található több mint 4 000 m2-en szétterülő illegális „szeméttelep” ügye a
mai napig megoldatlan volt.
Az elmúlt évek során a polgármesteri hivatal munkatársai számos hatósági eljárást folytattak le közösen
a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal (kormányhivatal, rendőrség, földhivatal), melyek közül kiemelkedően szoros együttműködés alakult ki
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztályával (továbbiakban: PMKH). 2020.
szeptemberében a PMKH megállapította az engedély nélküli hulladékgazdálkodási
tevékenységet.
A hulladékmentesítésre felszólított
kötelezett ellen a felmért, közel 26
tonna veszélyes hulladék, és az ismételt elkövetés ténye miatt több millió forint hulladékgazdálkodási bírság

www.gyal.hu

került kiszabásra. Az érdemi előrelépést azonban a kötelezett fellebbezési kérelmei lassították.
2022. évben a PMKH pályázati úton
lehetőséget kapott arra, hogy az eljárásaiban már szankcionált, azonban önkéntes teljesítés elmaradása
miatt még szennyezett területek hulladékmentesítéséről gondoskodjon,
természetesen úgy, hogy a felmerülő költségeket a hatósági eljárásokban kötelezettekre terhelje. Tekintettel arra, hogy a kötelezett a hulladék
elszállításáról önkéntes teljesítéssel
nem gondoskodott, az évek óta fennálló környezetkárosítás mihamarabbi
megszüntetése érdekében Gyál Város
Önkormányzata sürgette ezen pályázati forrás mielőbbi igénybevételét.
2022. szeptember 6-16. között a
PMKH szervezésében a teljes szen�nyezett terület hulladékmentesítése megtörtént, megszüntetve ezzel a város legnagyobb illegális
hulladéklerakóhelyét.
Az érintett terület tisztaságának
megőrzése, az illegális hulladéklerakás megelőzése, megakadályozása
érdekében az önkormányzat forgó,
rendszámfelismerő kamera telepítésével, annak 24 órás figyeltetésével,
továbbá fizikai akadályként árkok kialakításával kíván gondoskodni a terület tiszta állapotának megóvásáról.

November 3-ig lehet pályázni az idei
tanév Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra, melyet az önkormányzat a szaktárcával közösen
hirdetett meg. A pályázat célja a hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányainak
támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 3.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx
A pályázati űrlapot minden évben
újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell benyújtani.
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 16.
Ügyfélfolgadási idő: Hétfő: 12:30-15:45,

Szerda: 12:30-17:45,

Csütörtök: 8:00-12:00
Pályázati kapcsolattartó:
Papp Józsefné 06-29/544-138
További információ a www.emet.gov.
hu (Bursa Hungarica) honlapon illetve a
város honlapján, a www.gyal.hu-n, ahol
megtalálható a teljes pályázati kiírás.
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Labdarúgás

Interjú Mátyás Attilával, a Gyáli BKSE új
vízilabda szakosztályának vezetőjével
Elindult a jelentkezés a Gyáli BKSE új vízilabda szakosztályába.
Az indulásról, célokról és a kihívásokról beszélgettünk
Mátyás Attila szakosztályvezetővel.

10.29.
U15 10:00 Gyáli BKSE – Dabas-Gyón FC
Felnőtt 13:30 Gyáli BKSE – Dömsöd SE

Megmozgattuk
Gyált!
Sportágválasztó és Sportok éjszakája a Gyáli BKSE-nél
Szeptember 3-án a Gyáli BKSE Sportágválasztó délelőttöt tartott a Gyáli
Sportcsarnok területén, ahol a látogatóknak lehetősége nyílt kipróbálni az
egyesület sportágait, mint a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, mazsorett és
ritmikus gimnasztika. A programot családi sorverseny, valamint a délelőtt zárásaként edzésbemutatók színesítették.
Egy kis pihenő után, délután is visszavárták a sportolni és szurkolni vágyókat
a legkülönbözőbb mozgásformákkal. Tájfutás, jóga, dynamic force, zumba,
dance mix, party fitness - csoportos foglalkozásokból lehetett szemezgetni.
A kinti pályákon pedig amatőr bajnokságok zajlottak egészen éjfélig: labdarúgás, strandkézilabda, streetball.

11.06.
U17 10:00 Gyáli BKSE – Kiskunlacháza SE
U13 12:00 Gyáli BKSE – Alsónémedi Se
11.12.
U15 10:00 Gyáli BKSE – VSK Tököl
Felnőtt 13:00 Gyáli BKSE – Budajenői KSE
11.13.
U13 10:00 Gyáli BKSE – Örkényi SE
11.20.
U17 10:00 Gyáli BKSE – Tápiószecső FC

Kézilabda
10.22.
LU13 09:00 Gyáli BKSE – Szigetszentmiklós NKSE
LU13 14:30 Gyáli BKSE – Gyömrői Kézilabda Akadémia
10.25.
FU18 18:45 Gyáli BKSE – Tatai Atlétikai Club
11.03.
Női felnőtt 19:30 Gyáli BKSE – Gyömrő
Városi Sport Klub
11.04.
FU20 19:30 Gyáli BKSE – Városi Sportkör Tököl Egyesület
11.08.
FU18 18:45 Gyáli BKSE – Pilisvörösvári
Kézilabda Sportkör
11.11.
FU20 18:45 Gyáli BKSE – Kistext Sport
11.13.
Női felnőtt 16:30 Gyáli BKSE - Városi
Sportkör Tököl Egyesület
Férfi felnőtt 18:30 Gyáli BKSE - Szigetszentmiklósi KSK III.
11.14.
LU19 18:45 Gyáli BKSE – Budafoki KSE

gyáli mi újság
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Mivel foglalkozott/foglalkozik?
Mi a kötődése a vízilabdához?
Közel 25 éve foglalkozom utánpótláskorú gyermekekkel. Kötődésem a vízilabdához nem újkeletű, évek óta jelen
vagyok a sportban. Számos nemzetközi versenyen vettem részt versenybíróként, (2017-es vízes VB, férfi és
női világkupák, 2020-as vízilabda EB,
férfi és női Bajnokok Ligája mérkőzések, 2022-es vízes VB....). Heti szinten
a Magyar Vízilabda Szövetség által
rendezett bajnokságokban dolgozom
(baby bajnokságtól az OBI-ig).
Mit lát a legnagyobb kihívásnak az
utánpótlás fejlesztésben, mit tart
fontosnak?
Legnagyobb kihívásnak tartom általánosságban a mai gyermekek körében,
hogy meg tudjuk őket szólítani, elszakíthatók legyenek a virtuális tértől.
Ehhez elengedhetetlen a megfelelően ösztönző szülői háttér. A vízilabdában alapvető fontosságú a megfelelő úszás kialakítása, ez bizony nagyon
monoton, ezért is fontos a megfelelő szakember jelenléte, aki folyamatosan képes motiválni a sportolókat.
Mik a céljai, jövőképe az
egyesületnél?
Célom a Gyáli BKSE-nél a stabil, kiegyensúlyozott, nyugodt háttér
megteremtése, hogy a gyermekek
örömmel menjenek le az uszodába,
ahol baráti légkörben folyhatnak a
foglalkozások. Reális jövőképnek
gondolom, hogy az eddig jól működő szakosztályok mellé idővel a vízilabda is betagozódik, ezzel is új lehetőséget adva a gyáli fiataloknak,
hogy helyben sportoljanak.
Milyen korosztállyal indul a
szakosztály?
A 2012-2013-ban született lányok és
fiúk jelentkezését várjuk.

www.gyal.hu

„Közel 25 éve

foglalkozom
utánpótláskorú
gyermekekkel.

„

Ki tartja az edzéseket? Hol lesz az
edzés és mikor?
Rapavi Bence kollégám tartja a foglalkozásokat, aki 20 éve vízilabdázik, edzői végzettséggel rendelkezik,
együtt oktatjuk a helyi gyermekeket
úszásra.

Mikortól indulnak az edzések?
November 8-án tartjuk az első edzést
a Gyáli Járási Tanuszodában. Az edzések keddenként 16:00-kor, péntekenként 18:00-kor, szombatonként pedig
reggel 8:00-kor kezdődnek. Folyamatosan várjuk a csatlakozni vágyókat.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÍVmelengető

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint szeptemberben
12 haláleset és 35 házasságkötés történt városunkban.
Házasságot kötöttek:
09.03:
- Babós Bence Ádám és Borza Dóra (Babós Dóra)
- Balogh Balázs és Tóth Nóra (Balogh-Tóth Nóra)
09.09:
- Tar Balázs Dániel és Zsohár Szimonetta Andrea
- Somodi Tibor és Sütő Andrea (Somodi Tiborné)
- Gáhor Krisztián és Erős Nikolett (Gáhor-Erős Nikolett)
09.10:
- Kocsis Gábor és Gergye Eszter
- Berna Attila és Bozsó Ágnes (Berna Attiláné)
- Sürü Péter és Kiss Eszter (Sürü-Kiss Eszter)
- Márkus Péter Máté és Csiki Antónia Tünde
- Mátyás Balázs Gergely és Nagy Melinda
09.16:
- Simon Richárd és Szabó Zsuzsanna (Simon-Szabó Zsuzsanna)
- Fonyó Ádám és Pohl Luca (Fonyó-Pohl Luca)
09.17:
- Keszi Tamás és Ürmös Viktória Rebeka (Keszi Viktória Rebeka)
- Halmi Ferenc és Csató Éva (Halminé Csató Éva)
- Bogdán Péter és Tátrai Szilvia (Bogdán Péterné)
- Valentin Péter és Hegedűs Nikolett (Valentin Nikolett)
- Ujvári Barnabás és Kotz Karolina (Ujvári Karolina)
09.23:
- Szelényi Viktor és Kurhéjja Adrienn (Szelényi Adrienn)
- Khlif Mohamed és Balogh Tímea (Khlif Tímea)
09.24:
- Szofrán Máté és Déri Borbála (Szofrán Borbála)
- Jávorszki Péter és Rengei Nóra (Jávorszki-Rengei Nóra)
- Garai Gergely és Harman Hanna Evelin (Garai-Harman Hanna Evelin)
- Keresztesi Richárd és Südi Bernadett Karolina (Keresztesi-Südi Bernadet Karolina)
- Baksa László és Torda Judit
09.30:
- Ferkó Viktor és Romolhatatlan Veronika
- Nemoda Arnold és Moni Anett (Nemoda-Moni Arnold és Nemoda-Moni Anett)

Isten éltesse a 75 éves
Gyáli Református Egyházközséget!
A Gyáli Református Egyházközség
szeptember 18-án ünnepelte önállóvá válásának 75. évfordulóját.
A jeles alkalomból a gyülekezet
templomépítő lelkipásztora, főtiszteletű Takaró Károly püspök, nyugállományú dandártábornok, városunk díszpolgára tartott ünnepi
Istentiszteletet.
Az eseményen beszédet mondott
Pápai Mihály Gyál város polgármestere is, aki díszoklevéllel köszön-

te meg Takaró Károly templom- és
közösségépítő munkáját, valamint
Gyimóthy Zsolt lelkipásztor 25 éves
közösségépítő szolgálatát.
Az Istentisztelet után a kertben, a
templom oldalán elhelyezett emléktáblát leplezték le, mely a gyülekezet lelkészeit sorolja fel. A táblát Takács Pál, Takács Attila és
Ferenczi Béla adományaként Takács Sándorné alapító tag emlékére állíttatta a Gyáli Református
Gyülekezet.

Gyáli Római Katolikus
Plébánia

Gyáli Református
Templom

Szentmisék rendje:
Kedden és pénteken: 7.00 óra,
szombaton 18.00 óra,
vasárnap: 9.30 óra.

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

Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Telefonszám: 06-29/340-513
Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-29/340-531
Web: www.gyaliref.hu

Evangélikus egyházközség
A gyáli evangélikusok a Vecsési Evangélikus Egyházközséghez tartoznak. Gyálon a református templomban a hónap első és harmadik vasárnapján 14.30-kor
van Istentisztelet. Az Istentiszteletet a vecsési lelkész, Heinemann Ildikó tartja.

A Gyáli Házasulandók Program keretén belül szeptember hónapban
9 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.
Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen
31 100 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Telefonszám: 06-20/770-0442
E-mail cím: ildiko.heinemann@lutheran.hu

gyáli mi újság

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

www.gyal.hu
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FEGY-napló
09.11.
Motoros és személygépkocsi balesetéhez vonultak járőreink
a Kőrösi út és Bem József utca kereszteződéséhez. A balesetben a motorkerékpár vezetője megsérült, őt a mentők
kórházba szállították. Polgárőreink a forgalom irányításában
nyújtottak segítséget a helyszínelés ideje alatt.

09.12.
Tűzeset miatt érkezett riasztás a központunkhoz a Magyar utcából. A kb. 20 négyzetméteren összehordott és
meggyújtott szemét lángjai egy lakóingatlant és a közeli erdős területet is veszélyeztették. Tűzoltóink porral oltó
készülékek segítségével megkezdték a tűz oltását, amelyet a fővárosi hivatásos egységekkel közösen fejeztek be.

09.13.
A hajnali órákban történt baleset a Bem József utca temetőhöz közeli szakaszán, egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a személygépkocsiba egy utas beszorult. A kiérkező tagtársaink a füstölgő roncsból a beszorult
személyt még a tűzoltók kiérkezése előtt kiemelték és elsősegélyben részesítették. A káreset felszámolásáig az

utat teljes szélességében le kellett zárni, a forgalom terelésében polgárőreink nyújtottak segítséget.

09.14.
Erős füstre figyelt fel járőrünk a reggeli órákban a Szélső utca térségében, ezért megkezdte a környék átvizsgálását. Végül a Benedek Elek utcában találta meg az okot:
egy ingatlannál a szétbontott autókból származó kábelekről égették le a szigetelést a lakók, akiket felszólított
a súlyosan környezetszennyező tevékenység azonnali beszüntetésére. A lakó a tüzet eloltotta.

09.16.
Ismét az új temető közelében törént baleset, ezúttal egy
kamion borult az oldalára, elzárva a forgalom elől az útszakaszt. A műszaki mentés közel öt órán keresztül zajlott,
mert a kamion rakományát kézi erővel kellett egy másik
járműbe átpakolni, polgárőreink ez alatt a terület lezárásában és a forgalom irányításában nyújtottak segítséget.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

Hamarosan kezdődik az apróvadvadászati
szezon a gyáli külterületeken
Az Ócsa Természetvédő Vadásztársaság, valamint a Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság tájékoztatása szerint a 2022-2023 vadászati szezon Gyál külterületét is érintő
apróvadvadászatai az alábbi beosztás szerint
történnek:
– 2022. november 12. szombat
– 2022. november 26. szombat
– 2022. december 3. szombat
– 2022. december 10. szombat
– 2022. december 17. szombat
– 2022. december 30. péntek
– 2022. december 31. szombat
– 2023. január 14. szombat
– 2023. január 28. szombat
A feltüntetett napokon tehát vadászati tevékenységre
lehet számítani a településünk körüli erdőkben, mező-
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kön, ezért arra kérjük a lakosságot, hogy ezeken a napokon, ha tehetik, akkor egyáltalán ne, vagy ha mégis,
akkor a szokásosnál is körültekintőbben tartózkodjanak
ott, vagy sétáltassanak kutyát stb. Azt is fontos megemlíteni, hogy amennyiben a feltüntetett napokon alkalmatlan időjárási feltételek lesznek, a vadászatokat a következő napon tartják meg.

gyáli mi újság
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HIRDETÉS

2022

OKTÓBER

HIRDETÉS

SÓDER
DEPÓ
GYÁL
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
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HIRDETÉS

2022

HIRDETÉS

OKTÓBER

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.
Angol nyelvtanítás Felsőpakonyon, általános iskola alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak. Tel.:
06-70/533-6979.
Víz, gáz, kőműves, burkoló, villanyszerelő, parkettás munkát vállalok. 06-20/324-6186.

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

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644,

szerkesztoseg@gyal.hu

Irodalmi
Szalon

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

november 17-én 18 órára és
december 15-én 18 órára

az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár olvasótermébe
az Irodalmi Szalon következő találkozójára!
Farkas Évi színművésznő és a könyvtárosok
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