
1 gyáli mi újságGYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

Interjú Vinnai Tiborral
20-21. oldal

Gémes Tiboré Magyarország 
legnépszerűbb carspotter oldala

16-17. oldal

Ismét együtt a város  
legnagyobb adófizetői

6-7. oldal

fb.com/varos.gyal @gyal.varosgyáli 
mi 
újság

www.gyal.hu

2023. március

PÁ PA I
MIHÁLY
POLGÁRMESTERT
KÉRDEZTÜK AZ IDEI TERVEKRŐL

4-5. oldal

INTERJÚ:



2

SPORT 2022 JÚLIUS SPORT

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
Szerkesztő: Abonyi Tünde

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

KÖZÉRDEKŰ MÁRCIUS2023
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Összességében elmondható, hogy a nehéz világgaz-
dasági körülmények ellenére is stabil és megalapo-

zott a város idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési 
mérleg szerint a város ez évi kiadásainak és bevételeinek 
főösszege 7 milliárd 776 millió forint, és hitelfelvétellel 
idén sem terveznek a büdzsében. A rendelet adataiból 
látható, hogy a 2023. év is szigorú odafigyelést, gazdál-
kodást igényel mind az intézmények, mind a Gyál Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind a 
Városgazda Kft., mind a Gy.T.H.  Kft., mind pedig a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsék-
letet a képviselő-testület tagjaitól. 

Az idei költségvetés tervezésekor az energetikai kiadá-
sokra jóval nagyobb összeget kellett elkülöníteni, az in-
tézmények rezsiszámláját azonban nagyban fogják 
csökkenti azok a beruházások, amelyekkel az épületek 
energiafüggetlensége felé tesznek lépéseket. Az ener-
getikai beruházások az idei költségvetésben meghalad-
ják a 200 millió forintos összeget.

A város idei költségvetésében jelentkezik továbbá az a 
48,7 millió forintos energiaáremelkedés miatt megítélt 
kormányzati támogatás, amelyet az önkormányzatunk 
által készített energetikai menedzsmentterv alapján, va-
lamint az önkormányzatok adóerő-képességét figyelem-
be véve kapott városunk.

15%-kal növekedett a köztisztviselői illetményalap, 
ennyivel nőttek az önkormányzati dolgozók bérei, 
valamint a Gyál Város Önkormányzata által alapított 
gazdasági társaságok megállapított illetménye. A bé-
ren kívüli juttatások összege bruttó 324.000 forintra 
növekedett.

Pápai Mihály polgármester szerint a továbbiakban is hi-
ány nélkül fogják működtetni a várost és elvégzik azokat 
a fejlesztéseket, amelyeket erre az évre ígértek.

Röviden ismertetjük, mire számíthatunk idén:

• Idősek otthona (tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv)
• Városközpont bővítése (engedélyezési és kiviteli terve)
• Energia megtakarítási intézkedési terv
• Új közkonyha építése
• Új termelői kút létesítése
• Ivóvíz hálózat felújítása és karbantartása
• Újtemető parkoló rendezése
• Parképítések befejezése
• Gyalogátkelők létesítése
• Útfelújítások
• Intézmények energetikai korszerűsítése
• Természetvédelmi terület vásárlása
• Informatikai eszközök beszerzése
• Életmentő defibrillátor beszerzése
• Kamerarendszer bővítése, fejlesztése

Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárul-
tak, hogy Gyál város idén is kiegyensúlyozottan és mér-
tékletesen működhessen annak érdekében, hogy még 
szerethetőbb, élhetőbb legyen városunk.

A képviselő-testület február 23-án rendes testületi ülés 
keretében szavazta meg a város költségvetését, amely 

ezalkalommal is számos intézményvezetői, hivatali vezetői 
egyeztetés után kerülhetett napirendre. 

Elfogadták Gyál város 
2023. évi költségvetését

HIVATAL

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 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

Lakossági tájékoztatás
A Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) ügyfélfoga-
dási rendje 2023. március 1. naptól visszaállt a korábbi munkarendbe:

Hétfő: 12:30 - 15:30 óra
Szerda: 12:30 - 17:45 óra

Csütörtök: 08:00 - 12:00 óra

     Gyáli Polgármesteri Hivatal

gyáli mi újság www.gyal.hu
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KÖZÉLET 2023 KÖZÉLETMÁRCIUS

Interjú a polgármesterrel
Február 23-án elfogadta a város képviselő-testülete a 2023-as év 
költségvetést. Közel 7 milliárd 776 millió forint a főösszeg, amely-

ből a városi közszolgáltatásoktól kezdve, a bölcsőde és óvodák mű-
ködésén át, a fejlesztéseket finanszírozzák. Az idei elfogadott költ-

ségvetésről Pápai Mihály polgármesterrel beszélgettünk.

Polgármester úr! A képviselő-
testület elfogadta a város idei 

költségvetését. Milyen fejleszté-
sek várhatók a 2023-as évben? 

Tavaly elindult a mintegy 397 mil-
lió forintos állami támogatás-
ból megvalósuló városi ivóvízháló-
zat teljes korszerűsítése, valamint 
tisztítása. Ez hatalmas feladat.  
A városban élők bizonyára ta-
pasztalják a munkafolyamatok-
ból eredő kellemetlenségeket, mint 
szolgáltatáskimaradás, útlezárások, 
helyenként átmeneti zavaros veze-
tékes víz, azonban a munkálatok a 
tervezett ütemben haladnak, és re-
mélhetőleg az év második felében 
befejeződnek.

Intézményeink felújítása minden év-
ben kiemelt feladat a naptáramban, 
hiszen az itt dolgozók, az intézmé-
nyeinkbe járó gyermekek számára a 
jó minőségű nevelői környezet biz-
tosítását mindig is kiemelt felada-
tunknak tartottuk. Az energiaárak 
emelkedése új kihívások elé állí-
tott minket, így a képviselő-testület-
tel azt a döntést hoztuk, hogy már 
ebben az évben jelentős összeg-
gel, mintegy 214 millió forinttal fej-
lesztjük az intézmények fűtő és hűtő 
rendszerét. 

Az elmúlt években felújí-
tottuk a település összes 
óvodáját, bölcsődéjét, is-

koláját, amelyek már energe-
tikailag korszerűnek mondha-
tók, azonban szükségesnek 
érezzük a további fejlesztést, 
így napelemek, elektromos 
fűtőpanelek, továbbá hőszi-
vattyús fűtési rendszer kiépí-
tését, amelynek egy részét az év 
elején már meg is valósítottuk. 

Várható ezen felül további intéz-
ményi felújítás?

Ami azt illeti, nem is felújítás, ha-
nem egy teljesen új, komplex 
épület megvalósítása van fo-
lyamatban, ahol helyt kap fő-
zőkonyha, iroda és műhely 

egyaránt. Hosszú évek során a vá-
ros közétkeztetését biztosító kony-
hák korszerűsítése szükségessé vált. 
Úgy döntöttünk, hogy korszerű esz-
közökkel felszerelt, teljesen új kö-
zösségi konyhát építünk. A Gazda-
ház komplexum megépítése során, 
így ez a rész jelent prioritást. Az ön-
kormányzati költségvetésből meg-
épülő, 1,5 milliárd forint értékű be-
ruházás kiviteli tervei elkészültek, a 
pályáztatás folyamatban van. Re-
mélhetőleg ebben az évben hozzá 
kezdhetünk a megvalósításhoz.  

Itt tartom fontosnak megemlíteni az 
idősek otthona építését. Idén to-
vább visszük az eddigi terve-
ket, tovább visszük a projek-
tet, hogy megvalósulhasson 
az ötfunkciós idősek otthona, 
amelyre tudom, hogy már na-
gyon vágynak idős polgártár-
saink. Gondoskodunk minden itt 
élő generációról, ugyanakkor aho-
gyan már több fórumon is említést 
tettem, számomra kiemelten fontos, 
hogy azokra is figyeljünk a jövőbe-
li terveinkben, akik közösen építet-
ték számunkra a jelenünket, idős és 
szépkorúinkra. 

Tavaly megkezdődött két park 
építése. Hol tartanak a mun-
kálatok? Mikorra tervezik az 
átadásukat? 

Mostanában gyakran sétálok a vá-
rosban egyrészről egészségmegőr-
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A nemrég elfogadott költségvetés tükrében milyen fejlesztések várhatók idén? Idén is azért fo-
gunk dolgozni 

képviselőtársaim-
mal, hivatali és in-
tézményi munka-
társaimmal, hogy 
az itt élők és dol-
gozók még inkább 
szeressék ezt 
a települést.

„

„
zés céljából, másrészről azért, mert 
ilyenkor még közelebbről láthatom 
a város életét, mintha csak autóból 
szemlélném. Gyakran sétálok el be-
ruházásainkhoz, hogy személyes ta-
pasztalatom legyen a munkafolya-
matokról. Nincs ez másképpen a 
közel 1,5 milliárd forintból épülő két 
parknál sem. Elmondhatom, hogy 
véleményem szerint imádni fog-
ják a gyerekek, a szülők, és minden 
korosztály. Minden elfogultság 
nélkül gondolom, hogy a he-
lyi identitásépítés egyik leg-
nagyobb lépcsőfokához ér-
kezünk a két park átadásával. 
Mindkét terület más, tudatosan így 
szerettük volna a megvalósításukat. 
Ha az oda látogatók ráunnának az 
egyikre, van lehetőségük más inge-
reket, élményeket kapni a másiktól. 
Ennek köszönhetően remélem, hogy 

függetlenül attól, hogy a parkokba 
látogatók a település mely részén él-
nek, megismerkedhetnek egymással, 
jó kapcsolatok alakulhatnak ki általa. 
Hiszem, hogy erre nagy szükség van, 
hiszen itt vagyunk otthon, érdemes 
megismerni a közelebbi és távolabbi 
szomszédunkat, a városban élőket. A 
munkálatok jól haladnak, várhatóan 
idén májusban nagyszabású rendez-
vények keretében mindkét parkot át-
adjuk, amelyről a későbbiekben min-
den felületen előzetesen értesítjük a 
lakosságot. Bíztatok mindenkit, hogy 
látogasson el ezekre a rendezvénye-
inkre és a későbbiekben is töltsenek 
minél több időt a szabad levegőn, 
gondozott területeinken.

Összességében mit vár a 2023-as 
évtől?

Először is, bízom a békében. Mind-
amellett véleményem szerint a leg-
fontosabb a stabilitás és a fenn-
tarthatóság. Ez azt jelenti, hogy 
arra kell törekednünk, hogy a város 
napi működési feladatok ellátása 
és folyamatos fejlődése is biztosít-
va legyen. A költségvetés megter-
vezése és elfogadása azt gondo-
lom, hogy alapvetően annyit ér, 
amennyit ebből a gyáliak érzékelni 
fognak. Mi idén is azért fogunk dol-
gozni képviselő társaimmal, hivata-
li és intézményi munkatársaimmal, 
hogy az itt élők és dolgozók még 
inkább szeressék ezt a települést.

gyáli mi újság www.gyal.hu
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Az építésügyi 
jogszabályok tervezetéről 

is tanácskozott a FAÖT

A FAÖT (Fővárosi Agglomerá-
ció Önkormányzati Társulás) 

2023. február 14-én tartott ülésé-
nek keretében az érintett telepü-
lések polgármesterei elfogadták 
a társulás 2023. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervét, illetve a 
FAÖT 2023. költségvetését, amely 
számos egyeztetés után kerülhe-
tett napirendre. 

Az ülésen meghívottként vett részt 
Gombos Márk az Építési és Közle-
kedési Minisztérium Településren-
dezésért és építéshatósági ügye-
kért felelős helyettes államtitkára, 
aki a folyamatban lévő építésügyi 
jogszabályok tervezetéről tartott 
előadást. 

A tájékoztató után lehetőség nyílt a 
települések képviselőinek kérdése-
ik megvitatására, illetve megegye-
zés született arról, hogy a magyar 
építészetről szóló törvény koncepci-
ójára vonatkozó és az ülésen meg-
fogalmazódó javaslatokat - az ülést 
követően - a FAÖT egységes szer-
kezetbe foglalva nyújtja be az Épí-
tési és Közlekedési Minisztérium-
hoz ezzel is elősegítve a jogalkotási 
munka önkormányzati szemléletű 
befolyásolását.

Összességében elmondható, hogy 
a társulás a 2023. évet konstruktí-
van, a tagönkormányzati érdekeket 
előtérbe helyező érdemi munkával 
kezdte meg, amely lendület remél-
hetően kitart egész évben.

Az összejövetelt immár ti-
zenhárom éve rendezik 

meg azzal a céllal, hogy a nagyadó-
zók megismerjék a város közössé-
gi-, kulturális életét, valamint tájé-
kozódjanak a jövőbeni fejlesztési 
lehetőségekről, illetve képet kapja-
nak arról, hogy az általuk befizetett 
adóforintokat a település mire for-
dítja. A rendezvényen a meghívott 
vendégek mellett részt vett Nagy 
József Elek alpolgármester, Roz-
gonyi Erik címzetes főjegyző, vala-
mint a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
irodavezetői is.

Az eseményen Mitku-Orosz Kriszti-
na, a Pénzügyi és Adó Iroda vezető-
je, a város 2022. évi pénzügyi beszá-
molóját ismertette a jelenlévőkkel. 
Ahogyan az a beszámolóból is kide-
rült, a helyi adók beszedéséből szár-
mazó bevétel nagyságrendben az 
elsők között áll, és 80%-át a város-
ban működő 50 legnagyobb adózó 
által befizetett összeg adja.

Ezt követően Pápai Mihály polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket, 
majd beszámolt a jövőbeni tervek-
ről, a jelenleg is zajló beruházások-
ról. Az esemény azon túl, hogy közös 
gondolkodásra invitálja a résztvevő-
ket, bemutatkozási lehetőséget is 
biztosít a vállalkozások számára.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő is köszöntötte a résztvevőket, a 
megjelent vállalatok képviselőit, be-
szédében emlékeztetett, hogy tele-
pülésünk egy nagyon szerencsés ré-
gióban helyezkedik el, hiszen azon túl, 
hogy rendkívül jó közlekedési útvo-
nalak találhatók a közelben, a lakos-
ságszámban is határozott emelke-
dés tapasztalható, és ez pedig az itt 
működő cégeknek vállalkozásoknak 
állandó és biztos munkaerőt jelent.  
Az elkövetkező időszakban többfé-
le pályázat és hitellehetőség jelenik 
majd meg amelyekkel a kormányzat 
igyekszik segíteni a vállalkozásokat, 
hiszen az előttünk álló év tartogat ne-

hézségeket. Magyarország kormánya 
Európában egyedülálló módon igyek-
szik támogatni a vállalatokat, ame-
lyekkel elsősorban a munkahelyek 
megőrzését, és munkalehetőségek 
növelését lehet biztosítani.
Kulcsfontosságú lesz, hogy Magyar-
ország hozzájusson azokhoz az uni-
ós forrásokhoz, amelyek az uniós 
költségvetésből megilletik hazánkat.  
Ha a folyamatok továbbra is kedve-
zően alakulnak, akkor az településünk 
számára is fejlődést jelent, hiszen Gyál 
város is egyike azoknak a Pest várme-
gyei településeknek, amelyek könnyí-
tett pályázati lehetőséggel kaphatnak 
majd közel 4-4,5 milliárd forintot a kö-
vetkező uniós ciklusban.

Az eseményre meghívott vállalkozá-
sok TAO támogatásának köszönhető-
en a Gyáli BKSE mára egy térségi szin-
ten is jelentős bázisa lett a kézilabda 
utánpótlásnak. Erről és az egyesület 
szakosztályairól Tomori Győző, a Gyá-
li BKSE elnöke tartott prezentációt.

Végül Pápai Mihály polgármester el-
ismerésben részesítette azon cégek 
nagylelkű képviselőit, akik társasá-
gi adójuk felajánlásával, vagy egyéb 
hozzájárulásukkal támogatták vá-
rosunkat a 2022-es évben.

Polgármesteri elismerést vett át:
• az X Ingatlanforgalmazó és 

Hasznosító Zrt.,
• a HEKSZ Raktárbázis Kft.,
• a JAS-FBG Kft.,
• a Power Belt Kft.,
• az Erste Bank Zrt.,
• az ADR Logistics Kft.,
• a FROWELD Kft.,
• az EISBERG Kft.,
• az FCC Magyarország Kft.,
• a TÜZÉPKER Kft.,
• az R+R Periféria Kft. 

Az esemény ez alkalommal is fe-
hér abrosz mellett, ismerkedéssel, 
ebéddel, baráti beszélgetéssel zárult.  
A „Nagyadózós” rendezvény tizenhá-
rom éve talán a legfontosabb fóruma 
a városban működő vállalatok és vá-
rosunk közti együttműködés elősegí-
tésének. Kezdeményezője, Pápai Mi-
hály polgármester indította el, melyet 
azóta a környező települések vezetői is 
előszeretettel szerveznek városukban.

Ismét együtt a város 
legnagyobb adófizetői

2023. február 10-én, pénteken Pápai Mihály polgármester  
ismét vendégül látta a város legnagyobb adófizetőit  
a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.

Gombos Márk  
helyettes államtitkár



SPORT 2022 JÚLIUS SPORT
millió forint az önkormányzati cél-
tartalékok között szerepel.

A Gyáli Városgazda Kft. feladata a 
Városi Sportcsarnok és a szálloda 
üzemeltetése, amelynek kiadásait és 
bevételeit 121 millió forintra becsülik.

A Gyál és Térsége Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. fő feladata a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás biztosítása Gyál város terüle-
tén. A társaság kiadásait tekintve 
136,9 millió forinttal számolnak, be-
vételeit tekintve 136,6 millió forintot 
terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2023-
ben is biztosított a szemétszállítás 
városunkban.

Elfogadták az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár ta-
valyi évi beszámolóját és idei évi 
munkatervét.
A világgazdasági helyzet, valamint 
a közüzemi költségek emelkedése 
2022-ben nem befolyásolták a városi 
nagyrendezvények és az intézményen 
belüli szakmai munka megvalósítását.  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
rengeteg színes programot tervezett 
a Közház szakmai csapata, amelynek 
köszönhetően minden eddiginél több 
látogatót remélnek a házba.

Elfogadták a 2023-2027. évre vo-
natkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot.
Az egyenlő bánásmód és az esély-
egyelőség előmozdítása céljából az 
önkormányzat ötévente, öt évre szó-
ló helyi esélyegyenlőségi programot 
fogad el. Gyál Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete eleget tett 
a törvényi kötelezettségének és el-
fogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot a 2019-2023. közötti idő-
szakra vonatkozóan. A 2019-2023. 
közötti időszakra elfogadott HEP kö-
telező második kétéves felülvizsgá-
latakor a hatályos HEP-et hatályon 
kívül kellett helyezni és a módszer-
tani útmutató szerinti új HEP elkészí-
tése volt szükséges. Az új HEP meg-
található városunk honlapján.

Kiírták az idei pályázatokat a civil- 
és sportszervezetek részére, amely 
lehetővé teszi a fejlődést, fejlesz-
tést a helyi szervezetek számára.  

TESTÜLET 2023 MÁRCIUS KÖZÉRDEKŰ
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Módosították a tavalyi költségvetést.
A 2022. évi tényszámoknak megfe-
lelően megtörtént a tavalyi költség-
vetési rendelet módosítása.

Elfogadták Gyál város 2023. évi 
költségvetését.
Összességében elmondható, hogy 
idén is stabil és megalapozott a vá-
ros gazdálkodási tervezete. A költ-
ségvetési tervek szerint a város ez 
évi kiadásainak és bevételeinek fő-
összege 7 milliárd 776 millió forint. 
A rendelet sem működési, sem pe-
dig felhalmozási hiányt nem tartal-
maz. Hitelfelvétellel nem számolnak 
az idei költségvetésben. Az elfoga-
dott költségvetésről és az idei évi 
tervekről bővebben a 3. oldalon 
olvashat.

Emelkednek a gyermek-, felnőtt- 
és szociális étkezési térítési díjak.
A nyersanyagköltséget a gyermek- 
és felnőtt étkeztetés esetén Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemelte-
tési Nonprofit Kft. számítja ki, és ő 
kezdeményezi önkormányzatunk-
nál a térítési díjemelést, amennyi-
ben a költsége emelkedik. A januá-
ri tényadatok alapján a térítési díjak 
2023. április 1-től a gyermek és fel-
nőtt étkeztetés vonatkozásában 20 
százalékkal, a szociális étkezést il-
letően 14 százalékkal emelkednek, 
ugyanakkor bővülnek a felnőtt ét-
keztetésnél igénybe vehető ked-
vezmények az ellátott családjának 
jövedelmi viszonyaitól függően.  
Az emelésre azért van szükség, 
mert a közétkeztetésből származó 
bevételek nem fedezik az étel előál-
lításakor felmerülő alapanyag költ-
ségeket, az emelés után is kb. 50 
millió forintba kerül az önkormány-
zatnak az étkeztetés.

Újraválasztották az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
intézményvezetőjét.

Pápai Mihály polgármester gratulált 
Bretus Imre intézményvezetőnek az 
elmúlt öt évben végzett lelkiismere-
tes munkához és sok sikert kívánt a 
következő öt esztendőre.

Elfogadták az önkormányzati tu-
lajdonban lévő gazdasági társasá-
gok 2023. évi üzleti terveit.
A vállalkozások alapfeladatainak 
és a fejlesztéseinek elvégzéséhez 
szükséges dologi kiadások és a be-
vételek kerültek megtervezésre az 
üzleti tervekben, amelyek a követ-
kezőképpen alakulnak. A Gyál Vá-
rosfejlesztési és Városüzemelteté-
si Nonprofit Kft. kiadása közel 811 
millió forint, amely tartalmazza az 
étkeztetést, ebrendészetet, park-
gondozást, közútkarbantartást, te-
metkezést, és ingatlanüzemeltetést. 
Bevételeit tekintve 364 millió forint 
a saját bevétel, az önkormányzati 
támogatás pedig 407 millió forint, 
míg a fennmaradó több mint 40 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-án tartotta 
meg az összesen huszonnégy 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.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

Testületi döntések februárban

A pályázatok célja, hogy az olyan 
rendezvényeket, programokat tá-
mogassa, melyek hozzájárulnak a 
szervezet és a város kulturális prog-
ramjainak megvalósításához, illetve 
segítse a város sportéletének fejlő-
dését, szem előtt tartva a sportfel-
adatokat, a sporttevékenységet 
végző személyeket, szervezeteket. 
Pályázni 2023. április 3-ig lehet. 
Részletek a 14. oldalon.

Elfogadták a Gyáli Települési Ér-
téktár Bizottság 2022. II. félévi te-
vékenységéről szóló beszámolóját.
2022. március 18-án Susányi Osz-
kár megrendezte önálló kiállítását a 
Gyáli Arany János Közösségi Ház és 
Város Könyvtárban. A makettkészítő 
mester kiállítását dr. Balogh Tamás, 
a TIT Hajózástörténeti-Modellező és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke 
nyitotta meg.

2022. június 2-án kiadták a „Gyáli ér-
tékeink nyomában” című könyvet, 
amely a jelenlegi 30 gyáli értéket 
mutatja be képpel, szöveggel.

Elfogadták a város idei közbeszer-
zési tervét, amely többek között 
tartalmazza az energetikai fejleszté-
seket, az idősek otthona kivitelezé-
sét és a Városközpont építését.

Csatlakozik az önkormányzat az 
ingyenes LED-csere programhoz.
A program keretében a résztvevők 
meghatározott feltételek mellett in-
gyen juthatnak LED-es izzókhoz, és 
cserélhetik le a háztartásaikban ta-
lálható régi izzókat új, korszerű LED 
fényforrásokra. A LED fényforrások 
használatával jelentős energia-meg-
takarítást lehet elérni a hagyományos 
izzókhoz képest, így jelentősen csök-
kenhet a fogyasztó villanyszámlája.  
A részletekről a későbbiekben tájé-
koztatjuk a lakosságot.

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

Gyál Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének munkarend szerin-
ti soros ülését 2023. március 30-án 
tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében.

Közeleg a tavasz, áprilisban in-
dul a zöldhulladék-gyűjtési 

szezon. Ahogyan már megszok-
hatták a kerti zöldhulladék csak 
FCC emblémás, lebomló zsákok-
ban helyezhető ki, kivéve termé-
szetesen a kötegelt gallyak, ami-
ket továbbra sem kell zsákba 
tenni. A zsákok egyszer haszná-
latosak, a gyűjtést végzők nem 
adhatják vissza. 

Az FCC ingatlanonként és nap-
tári évenként idén is 50 db szab-
ványos lebomló zsákot biztosít 
az éves zöldhulladékos szezonra, 
melyet a közszolgáltatást igény-
be vevő, a rendszerben nyilván-
tartott ingatlantulajdonosok az 
alábbi zsákosztási időpontok-
ban vehetnek át a Nevelési Ta-
nácsadóban (Gyál, Rákóczi Fe-
renc utca 42- 44.): 

- 2023. március 18. szombat, 
8-tól 17 óráig 
- 2023. március 24. péntek, dél-
után 13-tól 18 óráig 
- 2023. április 21. péntek dél-
után 13-tól 18 óráig 
vagy 
• személyes ügyfélszolgála-

tunkon keddenként a közös-
ségi ház ügyfélszolgálatán 
2023. június 30-ig, illetve 

• az év során az FCC telep-
helyén tartott hétfői ügyfél-
szolgálaton 8-20 óráig. 

Fontos, hogy 2023. június 30. 
után a hétfői FCC telephelyén tar-
tott ügyfélszolgálatokon igen, de 
a közösségi házban tartott keddi 
ügyfélszolgálatokon nem lesz már 
lehetőség a zsákok átvételére.

FCC Magyarország Kft.

Márciusban 
indul a 

zöldhulladékos 
zsákok osztása

NE FELEDJÉK!
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Gyál Város Önkormányzata idén is meghirdette 
a Gyáli Faültetési Programot, melynek kereté-

ben március 15-ig térítésmentesen lehetett facseme-
tét igényelni. A városvezetésnek kiemelten fontos a 
folyamatosan növekvő zöldfelületek arányának gya-
rapítása, aminek pozitív hatása kedvező lesz Gyál la-
kossága számára az életminőség javulásával és a kör-
nyezeti megújulással (pl. Víztorony melletti-, Bartók 
iskola mögötti terület parkosítása).

A Gyáli Faültetési Programnak köszönhetően idén is 
ingatlanonként 1 db hárs-, kőris-, vagy juharfa cseme-
tét igényelhettek azok az ingatlantulajdonosok, akik 
vállalták a fa lelkiismeretes gondozását. A városve-
zetés a fafajták kiválasztásánál szem előtt tartották a 
klímaváltozást, így figyelembe vették, hogy olyan ős-
honos fák kerüljenek elültetésre, amelyek lassabb nö-
vekedésükkel nem szivattyúznak ki a talajból egyszer-
re sok vizet, ezzel is védve talajvizeink mennyiségét. 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Non-
profit Kft. munkatársai megkezdték felmérni az érin-
tett ingatlanok előtti közterületet és kijelölni a fák 
helyét, és az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve el-
ültetik a facsemetéket. A programra idén is számos 
ingatlantulajdonos jelentkezett. A szakemberek a la-
kosság türelmét kérik, hiszen ilyen mennyiségű fát 
időbe telik majd elültetni, de a tervek szerint ebben 
a hónapban minden igénylővel felveszik a kapcso-
latot. A nagyszabású fásítási akció 2017-es indulá-
sa óta ez már a hatodik ütem, s ezzel együtt a hat év 
alatt összesen 1 200 db facsemete kerül elültetésre.

Azok a fák, amelyek a lakossági igénylés során nem 
találnak gazdára az önkormányzat nem hagyja vesz-
ni, hanem a város közterületein, parkjaiban, közintéz-
ményeik kertjében ülteti el.

Hamarosan indul 
a faültetés!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami tulajdonú 
Ormosszén Zrt. webáruházán keresztül lakossági 

barnakőszén rendelés benyújtására van lehetőség, mely 
igényléséhez az alábbi módon szükséges eljárni:

1. A hazaiszen.hu honlapon keresztül, ahol a vonatko-
zó árlista is megtalálható, ugyanúgy le lehet adni a 
megrendelést, mint bármely másik webáruházban.

2. Azon állampolgárok részére, akik nem tudják elérni a 
fenti internetes oldalt, lehetőséget biztosítunk a „MEG-
RENDELŐLAP MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ön-
kormányzati ügyintéző közvetítésével” megnevezésű 
megrendelőlap kitöltésére és elküldésére az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, 
Kőrösi út 118.) földszinti információs pultjánál:

2023.  március 1-től 
 minden munkanap: 8-16 óra közötti időpontban

3. A megrendelő magánszemély által kitöltött, aláírt 
igénylő lapot a rendeles@hazaiszen.hu e-mail címre 
elküldik, és a beérkező visszaigazolással együtt át-
adják az érintett megrendelő magánszemély részére.

4. A megrendelt szén kiszállításával kapcsolatos értesí-
téseket az Ormosszén Zrt. munkatársai és a Magyar 
Posta munkatársai a megrendelőlapon megadott 
mobilszámon fogják a megrendelő részére eljut-
tatni. Fontos! A megrendelőlapon megadott tele-
fonszám tulajdonosának jelezze a részére érkezett 
információ megrendelő részére történő gyors továb-
bításának fontosságát, ugyanis a kiszállítás sikeres-
sége múlhat rajta.

5. Kiszállításkor a magánszemély átveszi a megrendelt 
szenet és bankkártyával, illetve utánvéttel fizet at-
tól függően, hogy melyik fizetési módot adták meg 
a megrendeléskor. 

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Lakossági barnakőszén 
igényelhető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint önkor-
mányzatunk a nyári tanítási szünetben, 2023. júni-
us 19. napjától 2023. augusztus 11. napjáig napközbe-
ni gyermekfelügyeletet, ún. nyári napközit biztosít a 
Gyáli Ady Endre Általános Iskolával együttműködve.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabálya-
iról szóló 17/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) 28. §-a pontosan szabályozza a 
nyári napközi igénybevételének rendjét.

A nyári napközit legfeljebb négy hétre veheti igénybe, 
igény szerint egymást követő-, vagy ettől eltérően, meg-
szakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napköziben 
az étkeztetésért az egyes szociális és gyermekjóléti el-
látások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) ön-
kormányzati rendeletben meghatározott  térítési díjat 
kell fizetni.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a nyári nap-
közi igénybevételére a jelentkezési lapot 2023. márci-
us 15. és április 15. napja között lehet benyújtani 
• személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és 

Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114., I. em. 121. iroda) ügyfélfogadási időben, vagy

• elektronikus úton a nyarinapkozi@gyal.hu címre (ez 
az elektronikus levelezési cím 2023. március 15. nap-
jától április 15. napjáig aktív, azaz ezen időszak alatt 
fogadja a jelentkezési lapokat; sem 2023. március 15. 
napja előtt, sem 2023. április 15. napja után nem fo-
gad jelentkezési lapokat).

Amennyiben a megadott elektronikus levelezési címre kül-
di vissza, úgy a jelentkezési lap visszaküldhető word-ben 

kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, ak-
kor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben 
tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. 
osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik

a) Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, és

b) a jelentkezési lapot határidőben benyújtották.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a nyári napkö-
zi egy gyermeknek maximálisan négy hétre igényel-
hető, a jelentkezési lapon ennek megfelelően szük-
séges az igényt jelölni. A jelentkezési lapok leadási 
határideje: 2023. április 15.

A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő 
jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket 
nem tudjuk elfogadni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A nyári napközi igénylésének új rendje
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FEJLESZTÉS 2023 MÁRCIUS FEJLESZTÉS

Az 1869/2021. (XII.3.) Korm. hatá-
rozat alapján Gyál Város Ön-

kormányzata ivóvízhálózat felújítási és 
tisztítási feladatra 396 945 000 Ft támo-
gatásban részesült. A támogatói szerző-
dés alapján a munkálatokat az idei év so-
rán be kell fejezni.

A feladat két fő részre bontható, úgymint
• több száz tolózár és tűzcsap beépí-

tés ill. csere, valamint
• a több mint 100 km ivóvízhálózat 

hydrogéles mosatása.
Ez a két eltérő munkafolyamat külön-
böző módon érzékelhető a felhasználók 
számára!

A tolózárak és tűzcsapok cseréje illetve 
az újak telepítése már az előző év során 
elkezdődtek. A jelentős mennyiségű toló-
zár beépítése lehetővé teszi, hogy a tisztí-
tási munkálatok, illetve a későbbi üzemel-
tetés alatt előforduló meghibásodások 
során ne egész településrészeket kelljen 
kizárni a szolgáltatásból, hanem csak ki-
sebb, néhány utcából álló területeket. 
Ezen munkálatok által érintett területek 
kerülnek sraffozott térképen ábrázolásra. 
Aki már régebben figyeli a történéseket 
észrevehette, hogy a megadott területek 
mérete egyre kisebb és kisebb. Ennek oka 

éppen az előbb említettekben keresendő. 
Ahogyan épülnek be a tolózárak egyre ki-
sebb területre szűkíthető a munkálatok 
miatti vízhiány.

Az ivóvízhálózat hydrogéles mosatása 
általában néhány utcára (néhány km-re) 
korlátozódik. Egy-egy ütem során erre 
van lehetőség. Ezekben az esetekben ki-
zárólag a munkával megjelölt utcák/ut-
caszakaszok az érintettek, a keresztező 
utcákat nem érinti a mosatás!
Ezen munkafolyamat lépéseiről bőveb-
ben tájékozódhat honlapunkon:
https://dpmv.hu/tajekoztatok/
gyal-hydrogeles-mosatas

Könnyen belátható, hogy ha hetente né-
hány km hálózat átmosatására van lehe-
tőség, akkor a munkálatok bizony az év 
nagyrésze során zajlanak majd. Igyekszünk 
a rendelkezésünkre bocsátott forrást a le-
hető leghatékonyabban felhasználni an-
nak érdekében, hogy azt a tényleges fel-
adatellátásra lehessen fordítani.

A legfontosabb tehát, hogy a tolózár be-
építésénél sraffozást tartalmazó térké-
pek esetén a jelölt terület/településrész 
érintett a munkával, a mosatásnál kizáró-
lag a megjelölt utca(szakasz) az érintett!

Kérdések és válaszok

Kaptak értesítést az érintettek?  
És mégis hogy leszünk értesítve?
Igyekszünk a legteljesebb körű tájékoz-
tatást nyújtani, mely során a honlapukon 
és a facebook oldalunkon megjelentetett 
felhívásokon túl,
• a mosatásról tájékoztató/szórólap 

kerül az érintett postaládákba na-
pokkal korábban,

• plakátok kerülnek kihelyezésre a 
környéken,

• önkormányzati tájékoztatás is 
megvalósul.

Jelenleg a honlapunk és a facebook ol-
dal a leggyorsabb tájékoztatási mód, de 
nem az egyetlen.

Amennyiben bekapcsolja az oldal köve-
tését Önök is az elsők között értesülhet-
nek róla.

Ugyanakkor a hydrogéles mosatás min-
den esetben egy szűkebb területet (né-
hány utcát) érint egy-egy ütemben. Ezen 
esetekben szórólap is kiküldésre kerül 
a postaládákba. Azonban a tolózár és 
tűzcsap cserék/beépítések még mindig 
nagy területeket érintenek. Egyszerűen 
nincs arra szabad kapacitás, hogy min-
den postaládába napokkal korábban el-
juttassuk a hirdetményt. Ráadásul szá-
mos olyan tényező befolyásolja ezen 
munkálatokat (időközbeni váratlan meg-
hibásodások) melyek okán a munkavég-
zés időpontja, tartama, érintett terület 
akár menet közben is módosulhat.

Legyen szó akár tolózár/tűzcsap beépí-
tésről vagy a mosatási munkálatokról a 
tájékoztatásban segítséget nyújt az ön-
kormányzat is, de kérjük, hogy önök is 
segítsék a munkálatokat azzal, hogy az 
egyes felhívásokat a lehető legszélesebb 
körben terjesztik egymás között is. Külö-
nösen fontos ez azon felhasználók esetén, 
akik nem követik az eseményeket az in-
terneten (pl. idősebb korosztály).

Jelenleg 874 olyan követője van a DPMV 
facebook oldalának akiknél Gyál a beállí-
tott település, ugyanakkor egy-egy mun-
kafolyamat felhívása általában több ezres 
olvasottságot produkál. Nincs olyan mód-
szer ahol mindig, mindenki, minden mun-
kafolyamatról naprakészen tud, ugyanak-
kor együttesen törekednünk kell rá.

Előzetesen is köszönjük azok segítségét, 
akik közreműködnek ebben!

Miért nem kerül előzetesen kiadásra a 
teljes ütemterv és miért csak „csepeg-
tetik” az információkat?
Jelen állás szerint minden héten a kö-
vetkező heti ütemterv kerül közreadás-
ra. Ennek oka, hogy a munkavégzés so-
rán számos olyan tényező (időjárás, 
egyéb meghibásodás, ellátási gondok, 
stb.) előállhat, amely csúszást eredmé-
nyezne, mely eredményeként néhány hét 
után már „párhuzamos, eltérő ütemter-
vek” keringenének a felhasználók között.

Szívesen feliratkoznék egy olyan listá-
ra, amiről időben kapnék értesítést  
(pl: e-mail vagy SMS).
Az ellátási területünkön található, több 
mint 70 ezer felhasználó ellenére csu-
pán alig több mint 10 ezer e-mail címmel 
rendelkezünk. Jelenleg nincs olyan része 
az ügyviteli és számlázási rendszerünk-
nek, mely lehetővé tenné kijelölt terü-
let alapján a csoportos e-mail vagy SMS 
értesítés kiküldését. Egy ilyen program-
elem fejlesztésére, akkreditáltatására és 
egyéb előírásoknak történő megfelelte-
tésére jelenleg nem tudunk sem forrást, 
sem időt biztosítani.

A legjobb is ezt -9 fokban.
Mint említettük szűkös a rendelkezés-
re álló időtartam a kivitelezésre és erre 
semmilyen ráhatása sincs társaságunk-
nak. Hideg időjárásban kellett kezde-
nünk, mivel az előírt befejezési határidő: 
2023. augusztus 10.

Ennek megítélése során kérjük, vegyék 
figyelembe, hogy
• az év eleje a hideg időjárás miatt,
• a nyári időszak a nagy vízigény miatt,
• a suli időszaka és a hétköznapok a 

közlekedés miatt,
• az ünnepnapok, hétvégék az otthon 

nyugalma miatt,
• más napok pedig egyéb okok miatt 

nem ideálisak a munkavégzésre.

Ezek ellenére – az önkormányzat egyet-
értésével – inkább a vízellátó rendszerre 
fordítjuk a rendelkezésre álló összeget, 
minthogy vissza kelljen azt adni érdemi 
munkavégzés hiányában.

„Akik nem tudják lezárni az óra előtt, 
azok mit tegyenek?” valamint „Egy órát 
folyattam a vizet, mire elviselhető volt.”
A felhívásokban – a maximális biztonság 
miatt – kérjük, hogy legyen elzárva a fő-
elzáró, az egyes kritikus részek (pl. mo-
sógép, kazán, stb.) előtti elzáró, és a visz-
szanyitás is a kerti csap, mosdókagyló, 
egyebek sorrendben történjen.

Alapesetben, ha a munkavégzés során 
nem kerül víz vételezésre a hálózatból 
(nem nyitjuk ki a csapot), akkor a törzshá-
lózatban felszabaduló lerakódás, hydrogél, 
stb. „nem húzható be” a házi hálózatba.

Ugyanakkor, ha egy váratlan meghi-
básodás miatt az érintett részen le-
ürül az (utcai) törzshálózat, ez már nem 
garantálható.

Amennyiben nincs lehetősége elzár-
ni az elzárók egyikét sem, akkor kérjük 
kerüljék a vízfelhasználást a munkavég-
zés ideje alatt, illetve azt követően is el-
sőként – rövid folyatással (max. 1-2 perc) 
– pl. a kézmosónál ellenőrizzék a víz mi-
nőségét. Amennyiben azt tapasztalják, 
hogy az még nem tisztult le akkor:

Kérjük, ne folyassák feleslegesen, hi-
szen akkor helyettünk végzik a háló-
zat tisztítását, illetve utat biztosíta-
nak a saját házi ivóvízhálózatukba a 
lerakódásoknak!!!

Nem az érintett területen lakom még-
sem folyik egyetlen csepp víz sem a 
csapból.
A tűzcsap/tolózár beépítések során szá-
mos esetben előfordul, hogy a megjelölt 
területen kívül meghibásodik a hálózat. 
Sajnos volt már rá példa, hogy a terve-
zett munkálatok kiegészültek további 6 
csőtörés elhárítási munkával. Ezeket ér-
telemszerűen nem tudjuk előre jelezni.

A hydrogéles mosatással érintett ut-
cáknál a keresztutcák nincsenek 
érintve?
A mosatás során megjelölt utcák eseté-
ben a keresztutcák a tolózárakkal elzá-
rásra kerülnek. Csak a megadott utcák-
ban nem lesz víz a mosatás ideje alatt.

Mikor kerül sorra az én felhasználási 
helyem?
Mind a mosatási munkálatokról, mind 
a tolózár/tűzcsap beépítési munkákról 
igyekszünk a lehető legkorábban tájé-
koztatást adni. Hosszabb távú ütemter-
vet azért sem tudunk közreadni, mivel 
az a körülmények függvényében folya-
matosan változik. UGYANAKKOR a már 
meghirdetett munkálatokat igyekszünk a 
megadott időkeretben elvégezni.

Mikor nyithatjuk vissza a csapokat?
A munkálatok végeztével. Ismétel-
ten kérjük, hogy elsőként, ha lehet-
séges a kerti csapon vagy egy kéz-
mosónál ellenőrizzék a vízminőséget.  
A nagyobb gépek pl. mosógép, kazán 
csak ezután kerüljön visszanyitásra.

Miért nincs tájékoztatás arról, hogy 
az utca melyik házszámától, meddig a 
házszámig terjed a mosatás?
A nagyobb területet érintő tolózár beépí-
tési munkálatoknál a határoló utcák neve 
megadásra kerül. Ez alapján már eldönt-
hető, hogy a felhasználási hely ezen belül 
vagy kívül található.

A mosatási munkálatok során részlete-
sebb leírást adunk közre, hiszen ott csak 
a megadott utca (szakasz) az érintett.

Tönkre mehetnek a vízátfolyásos 
elektromos készülékek, ha bekerül a 
gél a belső hálózatba?
A gél sokkal sűrűbb, mint az ivóvíz, en-
nek okán sajnos igen a válasz. Ezért is 
kérjük, a javaslataink fokozott betartását.

A gél nem káros a környezetre, ha ki-
engedik a szabadba?
A gyártó nyilatkozata és tanúsítványai 
alapján nem káros a környezetre, illetve 
az, néhány nap alatt elbomlik. A csőfal-
ról eltávolított anyag szintén természe-
tes eredetű.

Iskolák, óvodák, közintézmények, cé-
gek, uszoda, akinek ipari tevékenysé-
géhez szükséges a víz külön kapnak 
tájékoztatást?
Nem, mindenki azonos módon, azonos 
tartalommal egyidőben, napokkal koráb-
ban értesül.

DPMV Zrt.

Az ivóvízellátó rendszeren zajló munkálatok kapcsán számos 
esetben találkoztunk az elmúlt időszakban olyan felhasználói 
kérdésekkel, melyek nyilvánvalóvá tették, hogy szükséges a 
beruházás újbóli részletesebb bemutatása. Ezzel együtt ösz-
szegyűjtöttük az eddig érkezett kérdéseket és ezúton pró-
bálunk egységes és átfogó képet adni a települési vízellátást 
érintő munkafolyamatokról.

Mi folyik Gyálon?
tájékoztató a város területén megvalósuló ivóvízhálózat  

felújítási és tisztítási munkálatokról
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civil szervezetek szabadidős 
és kulturális tevékenységének támogatására

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, 
melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális program-
jainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsé-
ge + működési költségek. 

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő 
programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (tér-
ségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan 
civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló 
programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást. 

A pályázat anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2023. 
évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és álta-
lános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorában 
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 
6.000 e Ft áll rendelkezésre. 

A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javas-
lata alapján a képviselő-testület dönt a 2023. április 27-ei ülésén.

sport célú támogatás elnyerésére

A pályázat célja: 
sporttal foglalkozó szervezetek, civil szervezetek mű-
ködésének támogatása, kiemelt figyelemmel az után-
pótlás-nevelésre, Gyál város hírnevének öregbítésére, 
valamint kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, 
versenyekre való felkészülés támogatása.

A pályázók köre: 
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosz-
tályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő 
eredményességű sportolók.

A pályázat anyagi fedezete: 
Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésé-
nek 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szer-
vezetek támogatása” sorában sport célra 10.000 e Ft áll 
rendelkezésre. 

A pályázat elbírálása: 
Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képvi-
selő-testület dönt a 2023. április 27-ei ülésén.
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A pályázatok követelményei: 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó/pályázó szervezet: nevét, címét, adószámát/adóazono-
sító jelét, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, a 
nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érin-

tettek tevékenységi körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb 
forrás összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a le-

vonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 

önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)

- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 

- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági 
nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 

Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, 

igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,

- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, 

tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye: 
2023. április 3-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), 

elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, vagy e-mailben a  
nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, vagy postai úton április 3. napjáig postabélyegzővel ellátva  

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

Az egyesület magas szak-
mai színvonalát bizonyít-

ja, hogy a Katasztrófavédelem ma-
gas rangú tisztjei rendszeresen 
megtisztelik jelenlétükkel az ese-
ményt, így az idei közgyűlésen is 
részt vett Branyiczki Márk ezre-
des, a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi igazgatóság igazgatója; 
Gere Imre ezredes, a Monori Ka-
tasztrófavédelmi kirendeltség ve-
zetője; Handbauer Péter ezredes, a 
Dél Pesti Kirendeltség felügyelője; 
Szabó Gyula alezredes, Budapest 
XX. kerület Tűzoltó Parancsnoka.

Nagy József Elek alpolgármes-
ter, aki Gyál Város Önkormányza-
tának képviseletében vett részt a 
gyűlésen, köszönetet mondott az 
egyesület tagjainak és reményét 
fejezte ki, hogy az önkormány-
zat és a FEGY közötti együttmű-
ködés a jövőben is olyan remekül 
működik majd, ahogy eddig, vala-
mint sok sikert kívánt az új székház 
építéséhez.

A közgyűlésen beszámoló hangzott 
el a 2022-ben elért eredményekről, 
fejlesztésekről, eseményekről, el-
fogadásra került a 2022. évi pénz-
ügyi beszámoló, valamint a köz-
hasznúsági jelentés, végül átadták 
az ilyenkor szokásos okleveleket és 
kitüntetéseket.

5 éves polgárőri szolgálatáért juta-
lomban részesült:  
• Forrai Anita
• Szebeni Tamara
• Sitku Zsolt

10 éves polgárőri szolgálatáért ju-
talomban részesült:  
• Kozma Csaba

Ha támogatni szeretné az egye-
sületet, amelynek jelenlegi leg-

fontosabb célkitűzése az új 
székház befejezése, rendelkez-
zen adója 1 százalékáról, hogy 

az a FEGY-hez kerülhessen!

Név:  
FEGY Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület
Adószám: 19177517-2-13

Bankszámlaszám: 
Takarékbank Zrt.  

64400044-10400229

A FEGY közgyűlésén 
jártunk

Éves közgyűlését tartotta március 3-án 
a FEGY Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület a 

Gyáli Ipartestület székházában. 

Századik eseményben való részvé-
teléért elismerésben részesült:
• Bíró Dávid (200)  
• Czékmány Tamás (700 + 800)
• Czirják István (300)
• Hajdu Sándor (1 500 + 1 600)
• Hovanyecz Milán (300)
• Kalmár Róbert (800)
• Kelecsényi Gábor (400)
• Kovács Róbert (1 500)
• Kovács Vanda (100)
• Nagy István (500)
• Orosz Viktória (200)
• Sárvári Dávid (600)
• Trucza Ádám (100)
• Zeitler János (500 + 600)

Ötszázadik eseményben való rész-
vételéért elismerésben részesült:
• Hajdu Sándor
• Kovács Róbert
• Nagy István
• Zeitler János

A pénzügyi csoport vezetőjeként 
végzett 15 éves munkájáért elisme-
résben részesült: Locskai Mátyás.
Az elnöki pozícióban végzett 15 éves 
munkájáért, valamint az egyesület 
vezetéséért elsimerésben részesült: 
Kalmár Róbert
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Az élet túl rövid ah-
hoz, hogy unalmas 

autókat vezessünk – tartja a 
mondás autós berkekben, és 
milyen igaz! De egy vérbe-
li autórajongó abban is meg-
leli az örömöt, ha fotón cso-
dálhat meg egy különleges 
darabot, és manapság a kö-
zösségi oldalakon is követi a 
különféle autókkal kapcsola-
tos tartalmakat. Én magam 
is így vagyok ezzel. 
Arra már nem emlékszem hogyan 
bukkantam rá a Gémes Car Photo Blog 
nevű oldalra az egyik közösségi média 
platformon, de időről időre megakadt 
a szemem az általa posztolt különle-
ges és ritka járgányokon. Egyszer csak 
feltűnt, hogy ismerős helyszíneken jár-
hatott a fotós, a dél-pesti régió több 
képen is visszaköszönt, mígnem azt 
vettem észre, hogy gyáli utcácskában 
kapott lencsevégre egy négykerekűt. 
Egyből ráírtam Tiborra, az oldal mű-
ködtetőjére és hamar kiderült, hogy a 
gyanúm nem csalt, a 12 ezer követővel 
rendelkező „carspotter” bizony gyáli 
lakos. De mi is pontosan ez a hobbi és 
mi hajtja Tibort?

Nyilvánvalóan rajongsz az autó-
kért, mikor kezdődött ez a nagy 
szerelem?
Valahol kamasz korom környékén, 
alig vártam, hogy végre jogosítvá-
nyom lehessen. Mindig is imádtam 
vezetni, annak idején amikor még 
voltak nyomtatott autós újságok, 
akkor mindig elő volt fizetve az Autó 
Piac, folyton bújtam a Képes Autó 
Expresszt és a különböző magyar és 
külföldi tuning magazinokat. Rend-
szeresen jártunk ki a Hungaroringre 
a gyorsulási versenyekre – igaz, csak 
nézőként. 

Hogyan jött az ötlet, hogy létre-
hozz egy autós oldalt? Mit jelent a 
„Carspotting”?
Nagyjából olyan 8 évvel ezelőtt kezd-
tem el autókat fotózgatni és ekkor a 
képeket még csak a saját Facebook 
profilomra töltöttem fel. Akkoriban 
az ismerőseim közül senki nem volt 
autó rajongó, ezért ezek a képek raj-
tam kívül nagyjából senkit nem érde-
keltek. Így jött az ötlet 2016 őszén, 
hogy akkor csinálok egy önálló autós 
oldalt, amivel talán megtalálhatom a 
célközönséget. Azóta ebből a kez-
deményezésből kinőtte magát egy 
Instagram oldal, egy Youtube csator-
na és egy privát Facebook csoport is.

A „carspotting” az autó fotózás-
nak egy olyan – jellemzően amatőr – 
vállfaja, amikor a ”carspotter” a nyilvá-
nos helyeken felbukkanó különleges, 
ritka autókat fotózza. Leginkább a 
sport- és szupersport autók a fő priori-
tás, de szóba jöhetnek pl. oldtimer au-
tók is. A hangsúly a nyilvános helyen 
van, az autószalonokban, kiállításokon, 
találkozókon, pályanapokon és ezek 
közvetlen közelében készült fotók nem 
számítanak bele ebbe a kategóriába.

A civil életben mivel foglalkozol?
Nem volt mindig így, de most már 
jó pár éve a civil életben is autókkal 
foglalkozom. Jelenleg a legnagyobb 
japán autómárkánál vagyok gépjár-
mű értékesítő.

Tervezetten keresed a különleges 
autókat, vagy egyszerűen csak jár-
tadban keltedben beléjük botlasz?
Is-is. Ha véletlenszerűen „belebotlok” 
egy különleges autóba, akkor termé-
szetesen muszáj lefotózni, de ha időm 
engedi, akkor tervezetten is elindulok 
fotózni. Erre a legjobb helyszín a pesti 
belváros - ezen belül is leginkább az öt 
csillagos szállodák környéke, de jó va-
dászterület a reptéri parkoló is -, hogy 
Gyálhoz közeli helyszínt is említsünk.

Melyik prédára vagy eddig a 
legbüszkébb? 
Nagyon nehéz egyetlen olyan autót 
kiválasztani, amire azt tudnám mon-
dani, hogy na tényleg erre vagyok a 
legbüszkébb. De talán azt monda-
nám, hogy egy Rolls-Royce Dawn 
Black Badge Landspeed Collection 
volt az egyik legnagyobb fogásom. 
Ebből az autóból 25 darab létezik az 
egész világon – tavaly nyáron sike-
rült lencsevégre kapni egy belvárosi 
mélygarázsban. Egy ilyen autó még 
csak a „jéghegy csúcsa”, jellemző 
egyébként, hogy sokszor még én 
is megdöbbenek milyen elképesztő 
ritkaságok és autócsodák fordulnak 
meg kis hazánk útjain.

Csak fotózni szereted az autókat, 
vagy esetleg ki is próbálsz néha 
különleges darabokat?
Pont a blog-nak köszönhetően az 
utóbbi időben szerencsére egy-
re több lehetőségem van arra, hogy 
akár utasként, akár sofőrként ki-
próbálhassak igazán különleges és 
gyors autókat. Többek között volt 
már lehetőségem vezetni Porsche 
992 Carrera-t, C8-as Corvette-et és 
egy 740 LE-s V12-es Ferrari F12-t is.

Mi történik akkor, ha éppen fotó-
zod az autót és előkerül a tulaj? 
Magyarázkodnod kell, vagy inkább 
elismerésnek veszik?
A sztereotípiákkal ellentétben a leg-
több szupersportautó tulajdonos 
barátságos és közvetlen, egyálta-
lán nem bánják ha fotózzák az autó-
ikat, maximum némelyikük megkéri, 
hogy ha publikáljuk a képeket, akkor 
takarjuk ki a rendszámot. Az elmúlt 
hét évben nekem összesen egy ne-
gatív élményem volt ezzel kapcso-
latban. Amikor én kezdtem, akkor a 
„carspotting” itthon még egy szinte 
ismeretlen szubkultúra volt, ma már 
az is segíti a „munkánkat”, hogy az 
utóbbi 2-3 évben sokkal szélesebb 
körben lett ismert ez a hobbi. Arra is 
volt már példa, hogy egy jól ismert 
angol sportautó márka hazai im-
portőre többek között a carspotter-
eken keresztül promótálta egyik új 
modelljét.

Neked mi az álomautó?
Igazából a TOP 10 álomgarázst is na-
gyon nehezen tudnám összeállíta-
ni, úgyhogy erre a kérdésre nagyon 
nehéz válaszolni. A kedvenc autó-
márkám a Ferrari, ezen belül pedig 
a 430 Scuderia az abszolút favorit. 
De ha mégis muszáj egy álomautót 

megjelölni, akkor az a manuális vál-
tós Lamborghini Murciélago SV len-
ne. 2009 és 2010 között 186 dara-
bot gyártottak ebből a típusból és 
ebből mindösszesen 6 példány ké-
szült kézi váltóval. Mára 5 autó ma-
radt fent, ebből 4-nek a hollétéről 
gyakorlatilag semmit nem lehet tud-
ni. Hogy nagyjából el tudjuk képzelni 
mennyire különleges ez az autó, ah-
hoz elég, ha annyit mondok, hogy a 
világ egyik legismertebb autógyűj-
tője 100.000 dollár(!) nyomraveze-
tői díjat ajánlott fel annak, aki érde-
mi információval tud szolgálni neki 
egy ilyen autóról, illetve a tulajdono-
sáról, mert szeretne egyet vásárolni.

Tízezrek követik autós blogját
A  Gémes Car Photo Blog 

Magyarország legnépszerűbb carspotter oldala
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Gumiabroncsok

2023. április 11-től április 15-ig (K-Szo) 8:00 és 13:00 
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephe-
lyen háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs ad-
ható le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem 
vesz át a begyűjtő cég. 

Használt elektronikus eszközök

2023. április 15-én (szombaton) 8:00 és 13:00 óra 
között a víztorony melletti téren adható le az elektro-
nikai hulladék. 
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálóza-
ti árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hi-
ánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai, al-
katrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül 
ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai, 
egyéb háztartási kis- és nagygépek). 
Nem minősül elektronikai hulladéknak: 
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok mű-
anyag háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok  mű-
anyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompresz-
szortól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták,  CD/DVD  lemezek, nyomtató fes-
tékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átven-
ni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcím-
kártya felmutatása után történik. 
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűj-
tési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot 
leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400 m2-
nél nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor 
megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco, Auchan… 
stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhoz-
szállítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgá-
ló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni 
vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó vásárlási 
utalványt köteles adni (pl. 10%  kedvezmény az új ké-
szülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármine-
mű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági el-
járást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Használt 
gumiabroncsok és 

használt elektromos 
eszközök leadása

Ebben a cikkben igyekszünk feleleveníteni az 
olvasókban, hogyan használhatják helyesen 
a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, milyen 
módszerekkel csökkenthetik a kukákba kerü-
lő hulladék mennyiségét.

Amennyiben egy-két alkalommal előfordul, hogy 
mégis annyi szelektív hulladékunk gyűlik össze, ami 
már nem fér a szelektív kukába, ne feledkezzünk meg  
róla, hogy a többletként jelentkező szelektív hulladé-
kot átlátszó zsákban a kuka mellé helyezve, minden 
plusz költség nélkül elszállítják.

A hulladékkezelő cég tapasztalatai szerint, változatos 
képet mutat, hogy az emberek mennyire tartják be, 
mit tehetnek a szelektív kukákba.
A tapasztalat az, hogy:
• vannak, akik nagyon ügyesen és precízen válogatnak,
• vannak, akik jóhiszeműen próbálkoznak, de még így 

is kerül nem hasznosítható hulladék a szelektívbe, és
• van, aki úgy gondolja, hogy ami nem fér a kommu-

nális kukába, azt valahogy belerejti a szelektívesbe, 
hogy megszabaduljon tőle.

• 
Akik oda nem való hulladékkal szennyezik el a hasznosít-
ható anyagokat, tulajdonképpen nehezítik, ellehetetlení-
tik a hasznosítást. A hulladéktömeg azon része is átesik 
a költséges válogatási procedúrán, aminek nem kellene. 

Végül a nem hasznosítható rész pont ott köt ki, ahová 
enélkül is került volna, mint hasznosíthatatlan szemét.

Sajnos azonban fordított helyzet is előfordul, a kommu-
nális kukákba is szokott kerülni olyan hulladék (főleg 
PET palack, fém italos doboz), aminek a szelektív kuká-
ban lenne a helye.

Pontosítsuk, hogy a kommunális kukákba mik kerül-
hetnek, illetve a szelektív kukákba miket tehetünk! 
Hogy mit lehet, és melyik kukába rakni, a gyűjtési naptár 
elején pontosan le van írva. Lássuk!

MI KERÜLHET A VEGYES HULLADÉKBA?

Vegyes háztartási hulladék, így például: zsíros, ételma-
radékos papír, műanyag vagy egyéb csomagolás; nem 
újrahasznosítható műanyag: PVC, kis mennyiségben 
polisztirol, folpack, celofán, egyszer használatos több 
anyagból készült kávés poharak (papír fóliabéléssel), 
hőpapír, használt pelenka, papír zsebkendő, textilhulla-
dék, kávézacc, egyéb száraz, darabos szerves hulladék 
(pl. ételmaradék, csont) stb.

MI KERÜLHET A SZELEKTÍV HULLADÉKBA?

PAPÍR: tiszta papírhulladék, könyvek, füzetek (spirálkö-
tés nélkül!), kartondobozok;

MŰANYAG: PET palackok, egyéb PET jelzésű műanyag 
hulladékok (pl. tisztára mosott egyszer használatos éte-
les dobozok), tisztára kiöblített tejfölös, joghurtos po-
harak, külön a fém fóliájuk, egyéb PP jelzésű műanyag 
hulladék, HDPE, LDPE jelzésű kiöblített illatszeres, tisztí-
tószeres műanyag flakonok;

FÉM: fém italos dobozok és gáztalanított fém dezodoros 
palackok, alufólia;

Továbbá: társított italos kartonok, tejesdobozok.

Hogyan spórolhatunk a szelektív kukák 
helykihasználásával? 
A hellyel bizony úgy lehet spórolni, ahogy bármely más 
kuka esetében is, vagyis, hogy a hulladék térfogatát la-
pítással, tömörítéssel csökkentjük. PET palackok eseté-
ben például kupak nélkül, laposra taposva; kartondobo-
zok esetében szétvágva, lapra hajtva helyezzük azokat a 
sárga kukába.

Környezetvédelmileg az elsődleges cél azért mindig az 
legyen, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, te-
hát például csomagolás nélkül vásároljunk termékeket. 
Ez elérhető az egyre több csomagolásmentes boltban, 
vagy például piacon, szupermarketben vásárolva sa-
ját, tartós használatú szatyorba vagy zöldséges zsákba 
tehetjük a gyümölcsöt, zöldséget; de sok helyen (szu-
permarket, hentes) elfogadják már, ha saját kis doboz-
ba kérjük a felvágottat a felvágottas pultból a papír-fólia 
kombinált csomagolóanyag helyett.

Ha mégis csomagolóanyagos terméket kell venni, hát 
keressük a visszaváltható csomagolást, ha van erre 
lehetőség!

Ha nem tudunk csomagolásmentesen vásárolni, akkor 
legalább minimalizáljuk a csomagolási hulladékot azzal, 
hogy például többször felhasználjuk a csomagolóanya-
got, akár ugyanazon, akár egyéb célra.

És mivel mindig lesz azért valamennyi csomagolási hul-
ladék, válogassunk gondosan, és a helytakarékos táro-
lás, szállítás érdekében hajtsuk, lapítsuk azokat!

Amennyiben valakinek többlet hulladéka keletkezik a 
szelektív hulladékokból, ami már nem fér bele a sárga 
kukába, milyen módon és milyen feltételekkel tudja el-
szállíttatni azt?
Az újrahasznosítható anyagokból keletkező többlethulla-
dékot átlátszó zsákban, a gyűjtés napján a sárga kuka mel-
lé lehet helyezni, így kollégáink többletköltségek nélkül 
elszállítják, ami esetleg már nem fért a szelektív kukába.  
A zöldhulladékos zsák nem megfelelő erre a célra, kér-
jük, azt a zöldhulladék gyűjtésére használják fel. A több-
let szelektív hulladékhoz bármely átlátszó zsák haszná-
lata elegendő. A lapra hajtott karton kötegelve is a kuka 
mellé rakható (pl. költözésből megmaradt több, na-
gyobb kartondoboz, ha már nincs rá szükségünk).

Szelektív hulladékgyűjtési kisokos
Ezekre érdemes figyelni egész évben
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Labdarúgás

03.25. 15:00 Gyáli BKSE – Pátyi SE (U16)

03.28. 19:30 Gyáli BKSE – Testvériség-Új-
palota SE (Öregfiúk)

04.01. 15:30 Gyáli BKSE - Csévharaszti 
KSK (Felnőtt) 

04.15. 10:00 Gyáli BKSE – Taksony SE 
(U13 I.)

04.15. 12:00 Gyáli BKSE – Inárcs VSE 
(U15)

04.15. 16:00 Gyáli BKSE – Ócsa VSE 
(Felnőtt) 

04.16. 10:00 Gyáli BKSE – Felsőpakonyi 
KSE (U13 II.)

04.17. 19:30 Gyáli BKSE – Viadukt SE Bia-
torbágy (Öregfiúk)

04.22. 10:00 Gyáli BKSE – Örkényi SE 
(U13 I.)

04.22. 12:00 Gyáli BKSE – Dabas-Gyón FC 
(U15)

04.23. 10:00 Gyáli BKSE – MKFC-
Szigetszentmiklós (U13 II.)

04.23. 12:00 Gyáli BKSE – Ecser SE (U17)

Kézilabda 

03.26., 09:00 (Férfi FU11) 
Gyáli BKSE - Ráckeve VKSK

03.26., 15:00 (Férfi FU11) 
Gyáli BKSE - Gyömrői Kézilabda Akadémia

03.29., 17:30 (Női LU17) 
Gyáli BKSE - Alsónémedi SE

03.30., 18:45 (Női LU19) 
Gyáli BKSE - Tempo KSE

04.11., 18:45 (Férfi FU18) 
Gyáli BKSE - Cunder Tömegsport és Után-

pótlás Kézisuli

04.12., 17:30 (Női LU17) 
Gyáli BKSE - Kóka Községi Sportkör

04.16., 09:00 (Női LU11) 
Gyáli BKSE - Aranyszarvas SE

04.16., 14:15 (Női LU11) 
Vecsés SE - Gyáli BKSE 

04.26., 17:30 (Női LU17) 
Gyáli BKSE - Móri KSC

04.29., 14:00 (Női LU19) 
Gyáli BKSE - Emericus Budai Ciszterci 

Szent Imre Gimnázium

Gyáli bkse MECCSNAPOK GYÁLON

Jöjjön el, és szurkoljon a Gyáli BKSE csapatának!
Gyál, Ady Endre utca 22.

A változtatás jogát fennatartjuk!

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának 
tartja a helyi sportélet támogatását. Az évről évre pályázati 
forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent a pályázó 
személyeknek, szervezeteknek abban, hogy céljaikat megva-
lósíthassák. Ennek apropójából kérdeztük a város sportéleté-
ről az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, Vinnai Tibort.

zik. Kiemelném a rég várt tanuszo-
da és a sportcsarnok megépítését, 
az utóbbi azon kívül, hogy délelőtt 
a 600 adys diák rendszeres tanórai 
sportolását biztosítja, délután helyet 
ad a Gyáli Baráti Kör Sportegyesü-
let több mint 400 tagjának rendsze-
res sportolásához. Az elmúlt évek-
ben a sportkomplexum: műfüves-, 
edző-, és nagypályája megújult. To-
vábbá felújításra került a Zrínyi és a 
Bartók iskola tornaterme, a Bartók 
iskolában műanyagburkolatú foci-
pálya épült, a Tátika óvodában ovi-
sport pálya került átadásra, szabad-
téri kondiparkokkal gazdagodott a 
város.

Mindezek a fejlesztések egyrészt a 
már meglévő igényeket kívánták ki-
elégíteni, másrészt új lehetőségeket 
teremtettek. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre több szülő és fiatal ke-
resi fel a sportegyesületeket azzal a 
céllal, hogy rendszeresen részt ve-
gyenek szervezett edzéseken, iga-
zolt játékosként a különböző sport-
ágak csapataiban, versenyzőként.  

Ezzel úgy látjuk, hogy a városveze-
tés célja megvalósulni látszik, hi-
szen azt tapasztaljuk, hogy egé-
szen az óvodás kortól a felnőtt 
korig a sport már a mindennapok 
része, így életmódbeli változás, 
amely bizonyára kihat az egész 
család életére is.

Nagyon értékes dolognak tartom, 
hogy jó együttműködés alakult ki az 
óvodai és iskolai intézményvezetők 
és sportszervezezetek vezetői kö-
zött, így már óvodás, kisiskolás kor-
tól gyerekeink bekapcsolódhatnak 
a különböző sportágak egyesületi 
életébe, és már egészen kis korban 
megfigyelhetők az egyéni képessé-
gek a sportágválasztásban.

Lehet, hogy az interjú most nem biz-
tosít keretet arra, hogy a kimagasló 
sporteredményekről beszámoljak, 
de a város kommunikációs felülete-
in igyekeznek ezeket rendszeresen 
megjeleníteni.

Hogyan látja a jövőt? Mik a város-
vezetés céljai?

Képviselő társaimmal azt szeret-
nénk, hogy a jövőben is minél töb-
ben kapcsolódjanak be a városi 
sportéletbe a fiataltól idősebb ge-
nerációkig, hiszen tudom, tapaszta-
lom, hogy a sportegyesületek szé-
les választékában minden generáció 
megtalálja a helyét. 

A városban két olyan közpark is 
hamarosan átadásra kerül, amely-
ben szintén biztosítjuk minden ge-
neráció számára a szabad levegőn 
való sportolási lehetőséget. Kör-
zeti képviselőként nagy örömöm-
re szolgál, hogy körzetemben egy 
régi álmunk valósul meg: a Bar-
tók iskola melletti hatalmas terület 
egyfajta szabadidős, sport- és kö-
zösségi komplexummá alakul át. 

Kívánom minden gyáli polgárnak, 
hogy ezeken az új közösségi terü-
leteken találják meg a sportolási- 
és szabadidős tevékenységeket, 
amelyek mindennapi életüket bol-
dogabbá teszik.

Elnök úr, milyen céllal támogat-
ja a városvezetés a sportéletet, kik 
nyújthatják be pályázatukat?

Az önkormányzat idén is 10 millió fo-
rintos pályázati keretösszeggel támo-
gatja a helyi sportéletet. Képviselő 
társaimmal fontosnak tartjuk a sport-
szervezetek, egyéni sportolók támo-
gatását. Nem csupán a sporteredmé-
nyek, hanem a közösségépítő ereje is 
rendkívül fontos az egyesületeknek, 
valamint az, hogy a fiatalok önmagu-
kat és a számukra fontos közösségi él-
ményt megtalálják az egyesületekben. 

A pályázati feltételekről bővebben 
az aktuális lapszám 14. oldalán tájé-
kozódhatnak. (Szerk.)

Térjünk át a városi sportinfra-
struktúrára. Hogyan látja az elmúlt 
éveket?

Ha csak az elmúlt évekre tekintünk 
vissza, azt tapasztaljuk, hogy a város 
életében talán ez a terület volt az, 
ami az egyik legnagyobb változáson 
ment keresztül. Az utóbbi években, 
a sportolási lehetőséget biztosító 
építkezésekben ez meg is mutatko-

„Azt szeretnénk, hogy a jövőben is minél többen 
kapcsolódjanak be a városi sportéletbe 
a fiataltól idősebb generációkig”

Interjú Vinnai Tiborral
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A Madsen Modell, Pest környéki kemény rock ’n roll-t idéző rock trió, 2009-ben alakult Gyálon.Határozott arculattal és hiteles mondanivalóval, szám-talan koncerttel és médiamegjelenéssel a háta mö-gött, saját szerzeményeit játssza a zenekar két lemez-nyi műsorral.

2014-ig 4 kislemezt adott ki a banda:- Gyűjtöm az erőt (2012)
- A kislemez (2013)
- Újra töltve (2014)
- Piszkos dolgok (2014)

2016-ban a Corvin moziban bemutatott COP MORTEM című magyar akciófilm főcím dala és 3 film betétdal is MADSEN MODELL szerzemény. A filmet a magyar mo-zik vásznain, de határainkon- és a tengeren túlon is vetítették.

2021-ben a Csillag, 2022-ben pedig a Lekapcsol-ják a villanyt c. dal videoklipje jelent meg a YouTube csatornán.

A Madsen Modell dalaiban jellemzően valós életérzése-ket fejez ki, amivel a közönség nagyon könnyen tud azo-nosulni. Hiszen a történeteket, pillanatokat hétköznap-jaikból merítik, legyen az barátság, szerelem, csalódás, szenvedés, munka, pénz, születés, vagy éppen elmúlás.
A megélt helyzetektől válnak hitelessé a dalok, az őszinte előadásmód és a befogadható dallamvilág mi-att szerethető a produkció. Méltán gyarapodik rajon-gótáboruk évről évre.

„Csak a jelet keresem”
címmel     megjelent a

zenekar dupla albuma!

2023 januárban a zenekar egy korszak lezárását dup-

la CD kiadásával ünnepelte, amelyen 18 dal található.  

A dupla album címe: Csak a jelet keresem

További érdekességek és információk: www.madsenmodell.hu          www.facebook.com/MadsenModell

2022 augusztusában Gyál város 25. születésnapi  utcabálján a Tankcsapda és az ABCD zenekarok előtt adtak egy órás műsort,  amelynek óriási sikere volt.
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Gyál abban a szerencsés helyzetben van, hogy sa-
ját ebrendészeti szolgálatot és telepet tart fent 

a városban, amelynek üzemeltetését a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el.  
Az ebrendész elsődleges feladata a közterületen kóbor-
ló kutyák megfogása és visszajuttatása a gazdához, va-
lamint a telepen lévő kutyák gondozása.

A kutyák többsége haza kerül, azonban a beazonosítat-
lan, chip nélküli ebek az ebrendészeti telepre kerülnek és 
ott várják régi és új gazdájukat.

A telepen lévő kutyákon a kötelező – a jogszabályban 
előírt – tizennégy napos megfigyelési időszakot követő-
en eutanáziát nem alkalmazunk, ezért gyakran előfordul, 
hogy csak több hónapos várakozás után találnak új gaz-
dit, addig a telep lakói.

Ha Ön is szeretne örökbe fogadni a jövőben, akkor láto-
gasson el weboldalunkra, ahol tájékozódhat a gazdáju-
kat kereső kutyákról, akik az örökbefogadáshoz szüksé-
ges minden állatorvosi ellátással rendelkeznek és csak 
szerető új otthonukat várják.

Ebtelepi hírek

Információkért keressen bizalommal: Romics Anita ügyintéző
06/29-340-134 | https://www.varosuzemeltetes-gyal.hu/ebrendeszet | ebtelep@varosuzemeltetes-gyal.hu

GAZDIT KERESNEK:

02.03.

Két személygépkocsi ütközött a Mátyás király utca és a 
Gárdonyi Géza utca kereszteződésénél. Tűzoltóink a sé-
rült járműveket áramtalanították, majd továbbvonultak 
Felsőpakonyra, ahol egy mentővel hazaszállított bete-
get kellett otthonába bejuttatni: jelentős testsúlya miatt 
a személyt csak az ablakon keresztül lehetett a házba 
beemelni. Polgárőreinket ugyanezen idő alatt egy má-
sik, Kőrösi úton történt balesethez riasztották, ott a for-
galom irányításában nyújtottak segítséget.

02.14.

Lakossági jelzésre vonult járőrünk a Kőrösi útra, ahol a 
bejelentés szerint egy kerékpáros a gyalogátkelőhelyen 
fekszik. Kiérkezésekor kollégánk megállapította, hogy 
az idős személy szerencsére nem sérült, hanem ittas-
sága miatt gondolta úgy, hogy megfelelő hely a főút-
vonal úttestje a pihenésre, ezért felszólította a helyszín 
elhagyására.

FEGY-napló
02.20.

Az egyik gyáli iskola portása kért segítséget közpon-
tunktól, mert az iskola udvarán egy férfi őrjöng, meg-
támadta az udvaron lévő gyerekeket. Járőreink kiér-
kezésére a férfi az iskola területét már elhagyta, de az 
utcán is folytatta agresszív viselkedését, ezért tagtár-
saink a helyszínen visszatartották és a rendőrségnek 
átadták.

02.27.

Balesethez vonultak tagtársaink a Szent István utcába, 
ahol két személygépkocsi ütközött, személyi sérülés is 
történt. Tűzoltóink a sérült járművek áramtalanításában 
segédkeztek, polgárőreink pedig a helyszín lezárásában 
nyújtottak segítséget a mentés és a helyszínelés alatt.  
Az egyik jármű sofőrjét fejsérülés miatt a mentők kór-
házba szállították.

Összeállította: Kelecsényi Gábor
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Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint februárban 
6 haláleset és 4 házasságkötés történt városunkban.

Házasságot kötöttek:

02.21:
- Debreceni Zoltán és Mag Henriett

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen  
26 350 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram
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Jakab Ferencet 90. születésnapján köszöntötte a 
város nevében Nagy József Elek alpolgármester a 
Gyáli Élet Program keretében.

Az ünnepelt Kolozsváron született. Feleségével 
idén ünnepelték 66. házassági évfordulójukat. Há-
zasságukból egy fiú és két lány született. Hat uno-
ka és három dédunoka büszke nagypapája. Feri bá-
csi 1999-óta él Gyálon családjával. Szabadidejében 
szeret kertészkedni, olvasni, nótákat hallgatni.

Isten éltesse sokáig Feri bácsit!

Isten éltesse Feri Bácsit!

Gyáli Római Katolikus 
Plébánia

Szentmisék rendje: kedd, péntek: 
7.00, szombat: 18.00, vasárnap 9.30.
A nagyböjti időszakban péntekenként 

6:20-tól Keresztutat imádkozunk.

Április 2., Virágvasárnap 9.30 - 
szentmise Urunk szenvedésének va-

sárnapján, barkaszentelés
Április 6-9. - Húsvéti szent három nap

Április 6., Nagycsütörtök, 18.00 - 
szentmise az utolsó vacsora emlékére
Április 7., Nagypéntek, 15.00 - az Úr 
szenvedésének ünneplése, hódolat a 

Szent Kereszt előtt
Április 8., Nagyszombat, 20.00 - hús-

véti vigília, Urunk feltámadása
Április 9., Húsvétvasárnap, 10.00 - 

ünnepi szentmise
Április 10., Húsvéthétfő, 9.30 

- szentmise

A Nagyböjt alapvetően előké-
születi időszak, minthogy az 

ősegyház ekkor tartotta a Húsvét 
éjszakáján keresztelendő felnőttek 
számára a felkészülés utolsó hete-
it, különböző szertartásokkal fel-
készítve a katekumeneket életük 
közelgő fontos eseményére, ami-
re addigra évek óta készültek már.  
A böjtölés tehát egy fontos törté-
nésre, ünnepre készíti elő a hívőt. 
Ezért a keresztelésre utaló motívu-
mok az egész nagyböjti készület so-
rán fontos témái a liturgiának.

Az első századokban a keresztények 
Nagypénteken és Nagyszombaton, 
az üdvözítő kereszthalál és a sírban 
nyugvás napjain böjtöltek, de a böjt 
a IV. századra három, később Rómá-
ban hat hetessé bővült. A jelenleg 
szokásos negyven napos időszakká a 
VII. században egészült ki oly módon, 
hogy a Hamvazószerdával kezdődő 
csonka hetet hozzáadták az böjt idő-
szakához. Fontos megjegyeznünk, 
hogy a vasárnapok nem számítanak 
böjti napnak, mivel vasárnaponként, 
Krisztus feltámadásának napján, a he-
tente megült kis-Húsvét-ünnepen az 
egyház sohasem böjtölt.

Néhány gondolat a negyvenes szám 
szimbolikájának eredetéről. Az ószö-
vetségi választott nép negyven éven 

át vándorolt a pusztában az Ígéret 
földje felé, Mózes negyven napig volt 
a Sínai hegyen. Illés próféta negyven 
napig vándorolt Hóreb hegyéhez, Jó-
nás próféta 40 napos böjtöt hirdet a 
Niniveieknek. Jézus ugyancsak negy-
ven napon át böjtölt a pusztában.

A nagyböjti időszak a bűnbánat, a 
megtérés időszaka, melynek célja 
keresztény elkötelezettségünk meg-
újítása. Lelki eszközei a böjtölés, az 
imádság és az alamizsnálkodás. Ré-
gen az egész nagyböjt során csupán 
egyszer étkeztek, zsírral sem főztek, 
sokhelyütt ilyenkor még a zsíros fő-
zéshez használt edényeket is kicse-
rélték. Először napszállta környékén 
volt szabad csak enni, ezt a későb-
biekben előrehozták a déli órákra.  
A nagyböjtben tartott szokások 
gyakran változtak, pl. hogy lehet-e 
állati fehérjét enni, tejet túrót, to-
jást, vagy csak kenyeret, sót és szá-
raz növényféléket. Volt hagyomány, 
ami szerint nem, volt olyan, ami ezt 
lehetségesnek tartotta. Ezekről bő-
ven ír Bálint Sándor, Karácsony, Hús-
vét, Pünkösd című könyvében.

A jelenleg érvényes böjti előírások sze-
rint a Nagyböjtben mára tulajdonkép-
pen két előírt szigorú böjti nap van: 
Hamvazószerda és Nagypéntek. Eze-
ken 14 év fölött kötelező a hústilalom, 

18 és 60 év közötti egészséges embe-
rek számára pedig ezeken a napokon 
egyszeri rendes étkezés engedélye-
zett úgy, hogy emellett két alkalommal 
még magunkhoz vehetünk valami kis 
mennyiségű ételt. Nagyböjt többi pén-
tekén kötelező hústilalom van. 

Az év többi péntekeit bűnbánati na-
poknak nevezzük. E napokat a hústól 
való megtartóztatással, imádsággal 
vagy a szeretet valamilyen cseleke-
detével szentelhetjük meg. Ilyenkor 
tehát a hústilalom átváltható valami-
lyen más cselekedetre. Ez a lehetőség 
Nagyböjt péntekein nem érvényes.

A Nagyböjti liturgiát a visszafogott-
ság jellemzi, liturgikus színe a lila, a 
misében nem éneklünk Alleluját és el-
marad a Dicsőség, a zsolozsmában a 
Te Deum éneklés is. Az orgona csak 
az ének kíséretére szólhat, az oltáro-
kat a IV. un. Laetare vasárnap kivéte-
lével nem díszítjük virággal. A Laetare 
vasárnapon a liturgia színe rózsaszín-
re enyhül.

Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

A Nagyböjt a Húsvét ünnepére való előkészületi idő  
„Szent negyvennapja” (Tempus Quadragesimae)  
Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart.

Nagyböjt

SZÍVmelengető

13. Motoros 
Nyuszis Felvonulás

2023. április 7-én

Indulás 13.30 Gyáli Székely kaputól. 
Érkezés Gyál Árpád u. játszótérre Kb:14.30

További információ: 06 30/377-0101
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Fenntartható tavaszi 
nagytakarítás

A zöldtudatos szemlélet szép 
lassan bekúszott életünk min-

den területére, és ez így van jól. Tu-
lajdonképpen minden hétközna-
pi tevékenységünket lehetőségünk 
van környezetbarát módon elvé-
gezni. Az elsődleges szempont, ha 
fenntartható módon szeretnénk ki-
vitelezni az otthonunk takarítását, 
hogy környezetbarát tisztítószere-
ket használjunk. Érdemes odafigyel-
ni, hogy a boltban vásárolt termék 
könnyen lebomló alapanyagból ké-
szüljön. A 90 százalékban lebom-
ló anyagból készült tisztítószer már 
jó minőségűnek számít környezet-
védelmi szempontból. Természete-
sen ellenőrizhetjük azt is, hogy fel-
ügyelt gazdaságból származnak-e 
az összetevői az adott terméknek.

A legjobb megoldás az, ha teljesen 
elfelejtjük a mesterségesen előállí-
tott tisztítószereket.

Visszanyúlhatunk a régi módsze-
rekhez, természetes eszközökhöz. 
Az ecetet talán ma is sokan hasz-
nálják egy alapos takarításhoz, de 
a citromsavval és szódabikarbóná-
val is tökéletesen lehet wc-t, csap-
telepet tisztítani, vízkőt oldani. Mo-
sáshoz pedig a mosószóda és a 
mosódió lehet segítségünkre, me-
lyekkel nem csak tökéletes ered-
ményt lehet elérni, de a Földünket 
is megóvjuk.

A tavaszi nagytakarítás másik nagy 
kihívása környezetvédelmi szem-
pontból, hogy mit kezdjünk a fel-
gyülemlett szeméttel, a rengeteg 

megunt gönccel, az elhasznált ház-
tartási gépekkel? A lényeg, hogy 
okosan, tudatosan válogassunk! Ér-
demes átgondolni, hogy mi az, ami 
újra felhasználható, újrahasznosít-
ható, esetleg valakinek a környeze-
tünkben szüksége lehet az általunk 
már nem használt holmikra.

Azzal, hogy a kidobásra ítélt ru-
hák, eszközök, használati tárgyak 
egy új otthonban megtalálják a he-
lyüket, nem csak a környezetün-
ket óvjuk, nem csak szociális segít-
séget nyújtunk, hanem magunkat is 
hozzásegítjük egy nemes szemlélet 
gyakorlásához.

Ezzel pedig elérkeztünk ahhoz a 
ponthoz, hogy a tavaszi nagytaka-
rítással saját lelki békénket is köny-
nyebben megtalálhatjuk. A nagy-
takarítás régi vallási szokás volt a 
húsvéti nagyhéten. A takarítás a 
tisztulás szimbóluma, nem csak 
a lakásban, hanem magunkban is 
rendet teszünk. A megunt tárgya-
ink felajánlásával pedig az elenge-
dést is gyakorolhatjuk.

Ezt a szemléletet egy indiai böl-
csesség, az aparigraha írja le, mely 
a birtoklás mentes életet fogal-
mazza meg. Keleti bölcsek szerint 
évről évre fel kellene tennünk ma-
gunknak a kérdést, hogy az adott 
tárgyat használtuk-e az utóbbi egy 
évben. Ha nem, akkor érdemes el-
gondolkodni, hogy vajon tényleg 
szükségünk van-e rá.

Forrás: unilife.hu

Boldogan, környezettudatosan, másokat segítve – így is le-
het! A legtöbben nehezen veszik rá magukat, hogy nekiáll-
janak a rendrakásnak. Többnyire a fárasztó, hosszú munkát 
látjuk benne, pedig egy kis odafigyeléssel nemes ügyként is 

tekinthetünk a tavaszi nagytakarításra.

Az év harmadik hónapjában már a nap is többet süt és az idő 
is melegebb, így jól is esik a friss levegőn szorgoskodni.  
E hónap rengeteg feladatot ad minden kezdő és haladó ker-
tésznek. A következő tanácsok megfogadásával az Öné lehet 
a legszebb kert széles e világban!

Márciusi kerti teendők, amiket 
mindenképp érdemes elvégezni!

Rózsák

Távolítsuk el az elhalt, beteg és sé-
rült ágakat. Bokros termetű rózsák-
nál vágjuk vissza a túlnőtt hajtáso-
kat, hogy a növény megtarthassa 
eredeti habitusát.

Cserjék

Távolítsuk el a mahónia felső egy 
vagy két hajtását minden évben a 
virágzás után. Ezzel elősegíthetjük, 
hogy a növény megerősödjön és a 
következő évben tőből új hajtásokat 
hozzon. Az elöregedett, hosszú haj-
tásokat akár tövig visszavághatjuk, 
vagy formázhatjuk, hogy a növény 
érdekesebb külsőt kapjon. A somok, 
füzek, fás fuksziák és a kékgyökér 
hajtásait szintén érdemes visszavág-
ni, ezzel elősegítve az új, élénk színű 
hajtások növekedését. A nyári orgo-
nák erőteljes visszavágásával pedig 

elősegíthetjük, hogy a növény sza-
bályozni tudja saját formáját.

Évelők

Emeljük ki és válasszuk szét a túl-
ságosan tömött csoportokba ösz-
szenőtt évelőket, vagy ültessünk 
helyettük újat. Ott, ahol a talaj köny-
nyebb szerkezetű, ezt a műveletet 
már késő ősszel el lehetett végezni, 
de a legtöbb tömör szerkezetű talaj-
nál érdemes tavaszig várni, míg az 
idő kicsit felmelegszik és szárazab-
bá válik.

Kerti iszalagok

A nyáron virágzó iszalagoknál most 
érdemes levágni a tavalyi hajtásokat, 
mert a virágzás a legtöbb fajtánál az 
az évi hajtások csúcsán jelenik meg.

Hóvirág

Elvirágzás után válasszuk szét az ösz-
szenőtt hóvirágokat, de addig, amíg 
még a levelek rajta vannak. Bánjunk 
óvatosan a hajtásokkal, és a szétvá-
lasztás után ültessük vissza ugyan-
olyan mélyre, mint előtte voltak.

Műtrágyázás

Szórjunk műtrágyát a sövények tö-
vébe, a fák köré és a bokrok alá.

Erikák visszavágása

A télen virágzó erikák/hangák vi-
rágfejét metsszük vissza és for-
mázzuk a növényt. Figyeljünk rá, 
hogy csak a virághajtásokat vág-
juk le, ne vágjunk bele az idősebb 
hajtásokba.

Gyümölcsfák

Március végéig fejezzük be a sza-
bad gyökerű gyümölcsfák ülteté-
sét. Konténeres fákat azonban az 
év bármely szakában lehet ültetni. 
A gyümölcsfák tavaszi metszéséről, 
illetve a tavaszi lemosó permete-
zésről korábban már ejtettünk szót, 
ezekre most nem térek ki külön. 

Örökzöldek

Ebben a hónapban a talaj már kezd 
fokozatosan felmelegedni, ezért 
ideális az örökzöld bokrok és nö-
vények átültetésére, vagy akár új 
cserjék, sövény ültetésére is. A ko-
rai ültetés előnye, hogy az új gyö-
kerek szinte azonnal elkezdenek 
nőni, elősegítve ezzel a növény 
stabilizálódását. Sok sikert kívá-
nok mindenkinek, irány a kert mi-
nél hamarabb!

Forrás: agraroldal.hu

www.gyal.hu
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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

Ön még nem tud (jól) úszni?

Teljesen kezdő és haladó 
felnőtt úszótanfolyamok 

a Gyáli Járási Tanuszodában!

Érdeklődni Benke Csaba úszóedzőnél 
a 06-70/638-8225-ös telefonszámon lehet!

Karbantartót/gondnokot keresünk 
részmunkaidős állásban Gyálra, 

a Déryné Udvarba.

Jelentkezni lehet: 
• személyesen irodánkban hétfőtől csü-

törtökig 08:00 és 11:00 között,
• a 06-29/340-231-es telefonszámon 

hétfőtől csütörtökig 08:00 és 11:00 
között, vagy 

• e-mailben a poligongyal@gmail.com 
címen.

• FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS
• MŰSZAKI ELLENŐRZÉS
• ÉPÍTÉSI NAPLÓ nyitása-vezetése-zárása 
   (munkaterület átadás-átvétele, napi és eseti 
   bejegyzések kezelése, mellékletek feltöltése stb.)
• ÉTDR kérelmek feltöltése-benyújtása használatba-
   vételhez, építéshez
• MUNKAVÉDELMI feladatok ellátása 
   (kockázatértékelés, munkavédelmi oktatás stb.)

GENERÁLKIVITELEZÉS alaptól kulcsrakész 
állapotig, bővítések, új tetők és tetőfelújítások 

40 éves megbízható, profi  tapasztalati háttérrel

Keressen bizalommal:

MINDEN AMI 
ÉPÍTŐIPAR!

Kelevajda Mónika 
okleveles építészmérnök 

06 30 698 67 83

Kelevajda György 
generálkivitelező 
06 30 221 87 01

Animona Kft.  2360 Gyál, Kőrösi út 13.
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Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, 
csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, 
konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tü-
zelésű kazánok bekötését és ehhez kapcsolódó munká-
kat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

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

Gallai János háztartásigép-szerelő: 06-30/307-9794.
Mosógép-, hűtőgép javítás, hajdúsági villanybojler tisztí-
tás, javítás garanciával. Nyitvatartás: H-P: 7:30 – 17:30-ig.

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.

Bálint András e.v. Villanyszerelés, villanyszerelési munkák 
kivitelezése, hibaelhárítás, vezetékek cseréje, kapcsolók, 
dugaszok kiépítése, cseréje, elektromos főzőlap és sütő 
bekötése, világítás korszerűsítése. +36 30 415 2934
Számlaképes, garanciát vállalok. Hívjon bizalommal!

Orosz-olasz nyelvtanítás Gyálon (+online), okleve-
les nyelvtanártól. Kezdőknek, haladóknak, nyelvvizs-
gázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is.  
Tel.: 06-70/933-8181.

A lélek is fájhat. Gyógymódja a mély, segítő beszélge-
tés. Legyen erős hozzám fordulni! Időpont kérés Gyál-
ra: 06/20-564-06-06 (Tóthné Éva mentálhigiénés 
szakember).

Eladó-kiadó ingatlanokat 
keresek ügyfeleim részé-
re. Sikeres eladás esetén 
2,5% jutaléktól. 23 éves 
szakmai tapasztalat, ér-
tékbecslés. Hívjon bátran, 
nem fog csalódni! Tele-
fon: 06-20/3974-055.

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

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55, 
          0-20 poros)
-BAZALT (12-20)
-FÖLD (termő, töltő)

GÉPI FÖLDMUNKA, 
DARUS FUVAROZÁS, ÉPÜLETBONTÁS

06 30 213 9985

SÓDER 
DEPÓ 
GYÁL

DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

20-5048-705

KÉMÉNY-
FELÚJÍTÁS

20-2439-279

Dr. Csorba László
Dr. Csorba Péter

Dr. Csorba Zoltán
Dr. Ádám Ágnes

Vassné Csorba Zsuzsa,
Vass Péter - fogtechnika

VECSÉS, Báthori u. 16.
Hétköznap: 8-12 és 14-19 óra

Telefon: 06-20/999-62-61, 06-20/322-08-17

• Szájsebészet
• Implantáció
• Fogpótlások

• Fogfehérítés
• Panoráma röntgen
• Fogtechnika

FOGÁSZAT

HIRDETÉSFELVÉTEL:
szerkesztoseg@gyal.hu




