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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Mikulás ajándéka a
Napsugaraknak

Rendelkezésre áll a teljes infrastruktúra

A Liliom Óvoda Napsugár csoportja izgatottan várta, hogy ellátogasson hozzájuk a Mikulás. Átváltoztak kismanókká, hogy ajándékot
készítsenek szüleiknek.
4. oldal.

Mit vár a 2010-es esztendőtől?
Városunk önkormányzati képviselőit a 2010-es évvel kapcsolatos
legfontosabb kívánságaik, terveik
megfogalmazására kértük.
6-7. oldal.

Advent Gyálon

Gyimesi Istvánt, Gyál város polgármesterét a 2009-es esztendő rövid
értékelésére és az idei évben az önkormányzat előtt álló feladatok ismertetésére kértük.
Ha tágabb kitekintésben, hosszabb időt nézve szemléljük városunk fejlődését, elmondhatjuk: a tavalyi évben a két nagy útépítési programmal értük el azt az állapotot, hogy a
teljes infrastruktúra rendelkezésre áll. Joggal lehetünk büszkék erre az eredményre. Nagy
eredménynek tartom ugyanakkor azt is, hogy az egyre romló gazdasági környezetben is
minden intézményünk működött, sőt, fejlesztésekre is sor került, nem kis részben saját
erőből. A már megvalósult beruházásokon túl küszöbön áll a Gyáli patak rendbetétele,
revitalizációja és a városközpont fejlesztése is – jelentette ki lapunk kérdésére adott válaszában városunk polgármestere.

Ünnepség a
Vármegyeházán
Harmadik alkalommal került megrendezésre az Advent Gyálon elnevezésű rendezvénysorozat a város
önkormányzata, a helyi katolikus és
református közösség, a Kodály Zoltán
Zeneiskola és a közösségi ház szervezésében. Az év utolsó hónapjában,
több helyszínen, gazdag programok
szórakoztatták a tisztelt közönséget.
10-11. oldal.

December 4-én, a Pesti Vármegyeházán
tartotta megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormányzata. A rendezvény egyben az ezeréves fennállását ünneplő megye millenniumi évének záróeseménye is
volt. A hagyományok szerint díjak, kitüntetések átadására is sor került az ünnepségen. Városunkból Arany János Pedagógiai
Díjat vehetett át Dr. Major Lajosné nyugalmazott iskolaigazgató, Badics Ferenc
Zenit, a Pestmost. hu internetes portál főszerkesztője pedig Médiadíjban részesült.
Beszámolónk az 5. oldalon.
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Újabb nagyprojekt kapott brüsszeli jóváhagyást

Uniós forrásból bővülhet
az M0 autópálya
Varjú László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkára Gyimesi Istvánhoz, városunk polgármesteréhez eljuttatott levelében adott
hírt az M0 autópálya bővítésével kapcsolatos uniós
döntésről. Az alábbiakban az államtitkári közlemény felhasználásával tájékoztatunk a tervekről.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megkapta az Európai Bizottság
jóváhagyását az M0 budapesti körgyűrű déli szektora, M1 és M5
autópálya közötti szakaszának megépítését, bővítését előirányzó
magyar nagyprojektre. A mostani döntéssel immár 15 nagyprojekt
kapott brüsszeli igent, melyek összes támogatási értéke meghaladja
a 605 milliárd forintot, teljes beruházási értékük pedig a 750 milliárdot. Ezeken felül további 14 nagyprojekt van túl a kormánydöntésen, amelyek közül 9 már Brüsszelben várja a támogató döntést.
A körgyűrűn óriási a nehéz-tehergépkocsi forgalom. Jelenlegi
kapacitása és kétszer kétsávos kivitelezése nem alkalmas arra, hogy
eleget tegyen a folyamatosan növekvő forgalmi követelményeknek.
Ezért a fejlesztés keretében kétszer háromsávos autópálya kerül kialakításra, leállósáv építése mellett. A második pálya a már meglévő
autóút mellé fog épülni, és a szomszédos csomópontok fejlesztésére
is sor kerül. Megépül 16 felüljáró, egy aluljáró, emellett Hárosnál
egy 770 méter hosszú, Soroksárnál pedig egy 500 méter hosszú
Duna-híd is. A körgyűrű vonalának kiegészítéseként egy kétszer
három sávval és leállósávval rendelkező autópálya is épül, amely
az 51 . sz. főutat az M0-M5 csomópontnál közvetlenül köti majd
össze a körgyűrűvel. Az új nyomvonalon épülő szakasz mentesíti
és kiváltja az M5 autópálya azon szektorát, mely ma még összeköti
az M0 déli és keleti szektorát. A fejlesztés eredményeképpen gyorsabban járható, de emellett biztonságosabb is lesz az eddigi baleseti statisztikáiról elhíresült útszakasz. A tranzitforgalom terhét
elhárítja a főváros belterületi úthálózatáról, jelentősen könnyítve
és gyorsítva ezzel a belső gépjármű forgalmat, nem mellékesen pedig tisztább, élhetőbb környezetet is teremet. Az új kiépítés több
forgalmi sávot és leállósávot is tartalmaz, mely nagyobb kapacitást és jobb forgalmi viszonyokat eredményez. A lassabban haladó nehézforgalom jobban elkülönül, ezáltal várhatóan növelve az
átlagsebességet. A jobb forgalmi viszonyokat, a kevesebb torlódás
várhatóan jobb közlekedésbiztonsági helyzetet, várhatóan 30%-al
kevesebb balesetet is eredményez.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Az Uszoda Alapítvány
felhívása
Kérjük azokat, akik 2009 évi adójuk 1%-át az Uszoda Alapítvány javára kívánják fordítani, hogy adóbevallásuknál az
alábbi adószámot szíveskedjenek megjelölni:
19184427-1-13
Tisztelettel köszönjük valamennyi gyáli és nem gyáli lakos
felajánlását az Uszoda Alapítvány javára.
164 513 Ft érkezett az Alapítvány számlájára.
Kérjük, hogy 2009 évi adójuk 1%-ának odaítélésénél is
döntsenek így, amennyiben változatlanul támogatják az Alapítvány célját, tanmedence létesítését Gyálon.
Reménykedjünk közösen abban, hogy belátható időn belül
városunk uszodájában tanulhatnak úszni a kicsik és gyógyulhatnak az ortopédiai rendellenességben szenvedő gyermekek.
Támogatásukat köszönjük!

2010. január 4-től

TIGÁZ fiókiroda nyílt
Gyálon is.

Cím: Gyál, Kőrösi út 82. I. em. 6.
Nyitva tartás: kedd 16.00-20.00
Csütörtök: 10.00-14.00

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. (2723 Nyáregyháza, Kölcsey u.
2/a., Tel.: 29/490-019, www.pmkemenysepro.hu, nyaregyhaza@pmkemenysepro.hu) arcképes igazolvánnyal rendelkező
dolgozói
2010. január 6-ától 2010. június 30-áig
Gyálon a 27/1996. (X.30.) BM rendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat látnak el, illetve díjat szednek.
Soósné dr. Gáspár Gabriella
jegyző
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Eredményekről és tervekről beszélgettünk városunk polgármesterével

Rendelkezésre áll a teljes
infrastruktúra

Gyimesi Istvánt, Gyál város polgármesterét a 2009-es esztendő rövid értékelésére és az idei évben az önkormányzat
előtt álló feladatok ismertetésére kértük.
Ha tágabb kitekintésben, hosszabb időt
nézve szemléljük városunk fejlődését, elmondhatjuk: a tavalyi évben a két nagy
útépítési programmal értük el azt az állapotot, hogy a teljes infrastruktúra rendelkezésre áll. Joggal lehetünk büszkék
erre az eredményre. Nagy eredménynek
tartom ugyanakkor azt is, hogy az egyre
romló gazdasági környezetben is minden
intézményünk működött, sőt, fejlesztésekre is sor került, nem kis részben saját
erőből. A már megvalósult beruházásokon túl küszöbön áll a Gyáli patak rendbetétele, revitalizációja és a városközpont
fejlesztése is – tájékoztatott Gyimesi István.

Természetesen jelenünkre és jövőnkre is hatást
gyakorol az a gazdasági
helyzet, ami az országot ma
jellemzi. A 2010-es évben
ezért elsősorban a működés
biztosítása a cél! Amíg minden működik, egészségügyi
ellátástól a közvilágításon
át például az oktatásig, természetesnek érezzük, s ez
így is van rendjén. De tudnunk kell, hogy a városnak
hatalmas összegeket kell
ezen szolgáltatásokra fordítania. Határozott szán-

Kitüntették polgármesterünket
Gyáli Kistérségét Díjban részesült Gyimesi István, városunk polgármestere, a
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának elnöke. Az elismerést Dr. György Balázs, Alsónémedi polgármestere, a tanács
alelnöke adta át december 17-én.
Gyimesi István különösen sokat dolgozott annak érdekében, hogy Gyál kistérségi
központ rangjára emelkedhetett. 2004-ben kitartó munkája eredményeként megalakult a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A gyáli
kistérséghez tartozó települések polgármesterei a Társulási Tanács elnökévé megválasztották. Azóta folyamatosna azon munkálkodik, hogy a kistérségben élő közel
45 e lakos a 21. századi követelményeknek
megfelelő
integrált
szolgáltatásokat vehesse igénybe egyre magasabb színvonalon.

dékaink szerint a közszolgáltatások színvonalát
a jövőben is megőrizzük, s lehetőségeinkhez
mérten fejleszteni is fogjuk. Azt is látnunk kell,
hogy számos olyan terület van, ami nem vagy
csak részben az önkormányzat hatásköre, ám
nagyban befolyásolja az itt élők életét. Ilyen többek között a tömegközlekedés. Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy megőrizzük a gyáli tömegközlekedés színvonalát is.
Ezen szempontok alapján zajlik a város idei
költségvetésének tervezése. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a működőképesség fenntartásának
elsődlegessége mellett sem mondunk le a fejlesztésekről, a már említett két nagy projekt mellett
önkormányzati és vállalkozási tőke bevonásával
szeretnénk a Szent István utcaihoz hasonló kulturált játszóteret építeni, s járdaépítés, köztereink
rendbetételének folytatása is szerepel a terveink
között.
A város önkormányzata, ahogyan eddig is, a
jövőben is mindent megtesz az itt élők életminőségének javítása érdekében, de a lakosság segítsége nélkül ez önmagában nem lesz elég. Talán
soha nem volt olyan fontos, mint most, hogy odafigyeljünk egymásra, segítsük egymást.
Mert csak így sikerülhet városunkat olyannak
megőriznünk, amilyennek szeretjük, ahol szeretünk élni – jelentette ki városunk polgármestere.
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Mikulás ajándéka a
Napsugaraknak
A Liliom Óvoda Napsugár csoportja izgatottan várta, hogy
ellátogasson hozzájuk a Mikulás. Átváltoztak kismanókká, hogy ajándékot készítsenek szüleiknek. Feldíszítették a
csoportszobát, sok- sok havas tájat ábrázoló képet rajzoltak,
hogy a Mikulás otthon érezze magát (ha esetleg ellátogat
hozzájuk). Igyekeztek igazi kis angyalkaként viselkedni,
hisz a Mikulás egyre gyakrabban nézegetett bele mindent látó távcsövébe, hogy eldöntse kinek jár ajándék, és kinek virgács. Természetesen
feladták a Mikulásnak írt leveleiket, melyben megfogalmazták kívánságaikat.
S egyszer csak csoda történt, a Napsugár csoportos gyerekek üzenetet kaptak a várva- várt nagyszakállútól:
Kedves Napsugarak!
Szeretettel várlak titeket Ferihegyen 2009.12.04-én 10.00 órakor.
				
Szeretettel: Joulupukki
És a mesének induló történet ezen a nevezetes napon valósággá változott. Reggel izgatott arcú mikulássapkás óvodások szálltak fel a buszra, hogy a negyedik alkalommal Magyarországra érkező Joulupukkit
a Lappföldi Mikulást fogadják Ferihegyen. Minden új, izgalmakkal
teli volt: biztonsági ellenőrzés, buszozás a repülők mellett, sok- sok
újságíró. S egyszer csak leszállt a Malév helsinki járata, és megjelent
az ajtóban Joulupukki. Szinte szóhoz se jutottunk. De a barátságos
finn Mikulás integetni kezdett, óvodásaink pedig már fújták is: „Hull
a pelyhes fehér hó…”. A kedves Mikulással mindenki próbált kezet

Köszönet

rázni, megsimogatni hosszú szakállát. Rövid üdvözlés után a vecsési
Airport Hotelben folytatódott a vendéglátás. Csoportunk a VI. ker.-i
Fasori Kicsinyek Óvoda nagycsoportosaival, és a Szebben Szeretnék
Járni Alapítvány mozgássérült gyermekeivel felváltva verselt, énekelt.
S jöttek a várva várt csomagok, hisz Joulupukki bár otthon hagyta
rénszarvasok húzta szánját, tele puttonnyal érkezett (szerencsére a
virgácsokat Lappföldön hagyta). A tömött csomagokat alig bírtuk
haza hozni, de mi se maradtunk adósok, sok- sok mindennapjainkat
bemutató rajzzal, s egy nagy képpel, (melyen illusztráltuk, milyennek
képzeljük mi Lappföldet) kedveskedtünk vendéglátónknak.
Joulupukki segédei térültek- fordultak s már várta is a gyerekeket,
süti, kakaó, tea s mindenféle földi jó. A kis meglepődött óvodásaink
bátran fotóztatták magukat a rég várt Mikulással, néhány bátor Napsugár pedig országgal-, világgal megosztotta, mit gondol a Mikulásról, s mi a karácsonyi kívánsága.
Ez után fájószívvel köszöntünk el Joulupukkitól, s egy életre szóló
élménnyel tértünk vissza a Liliom Óvodába, hogy tovább álmodhassuk ezt a csodás napot, amikor a Mikulás a legszebb ajándékot adta a
Napsugaraknak MAGÁT.
Azért a meglepetések nem értek véget, hisz a gyermekek immár
szüleikkel újra átélhették- e különleges, nem mindennapi élmények
varázsát este a Tv előtt ülve.
Köszönjük Mikulás, 2010-ben is szeretettel várunk.
Czibere Annamária
óvodapedagógus

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

Szeretnénk hálásan megköszönni az Őszidő Nyugdíjas Klub
tagjainak és Dancs Erikának, hogy a Mikulással ellátogattak
hozzánk, a Tátika Óvoda Katica csoportjába.
Mikuláscsomagokkal, értékes fajátékokkal és kedvességükkel örvendeztették meg kiscsoportos gyermekeinket. Nagyon
nagy örömet szereztek a kicsiknek és nekünk is.
Köszönjük ezt a szép napot és az ajándékokat!
Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodapedagógus


A Gyálon lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Tel.: 06-28/507-126.
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete Tel.: 06-1-465-3823

A lehetőség adott! Éljenek vele!
2010. január 18 – február 5.
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Gyáliak a kitüntetettek között

Ünnepség a Vármegyeházán
December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormányzata. A
rendezvény egyben az ezeréves fennállását ünneplő
megye millenniumi évének záróeseménye is volt. A
hagyományok szerint díjak, kitüntetések átadására
is sor került az ünnepségen. Városunkból Arany János Pedagógiai Díjat vehetett át Dr. Major Lajosné
nyugalmazott iskolaigazgató, Badics Ferenc Zenit, a
Pestmost. hu internetes portál főszerkesztője pedig
Médiadíjban részesült.

Megyénk 2009-ben ünnepelte fennállásának 1000. évfordulóját. A
megyegyűlés ezért ezt az évet a Millennium évének nyilvánította.
Szent István király 1009-ben a veszprémi Sóly okiratában említette
először a négy vármegye: Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét.
Visegrád vármegye és Pest megye között történelmi jogfolytonosság van, ezért Pest is Magyarország legrégibb megyéi közé tartozik.
A megyenapi ünnepség egyben a millenniumi év záróeseménye is
volt.

Ahogy hazánk létjogosultságát a Kárpát-medencei több mint
ezer év bizonyítja, úgy a Millennium Pest megye számára is ezer
érvet jelent további fennmaradása mellett. Mert sosem volt akkora szükség a megyékre, mint a mostani válsággal tarkított időben.
Feladatunkat már ezer éve ellátjuk. A nemzeti emlékezet, a nemzeti történelem része vagyunk. Nemcsak értéket közvetítünk, de mi
magunk vagyunk az érték. Szent István egy fontos örökséget hagyott ránk: a nemzet középszintű képviseletét. Ezt a feladatot nem
hagyjuk, hogy elveszejtsék, nem hagyjuk, hogy ezen az ezer éves
történelmen pont most ejtsenek fekete foltot – jelentette ki ünnepi
beszédében Dr. Szűcs Lajos megyegyűlési elnök, utalva a megyerendszer átalakítását, megszüntetését célzó elképzelésekre.
A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően Pest megyei
díjakat, kitüntetéseket is átadtak. Városunkból ketten vettek át elismerést. Arany János Pedagógiai Díjban részült Dr. Major Lajosné,
nyugalmazott iskolaigazgató, Badics Ferenc Zenit, a Pestmost. hu
internetes portál főszerkesztője pedig Médiadíjat kapott.
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Adventi készülődés
az Adyban
Az adventi időszak és karácsony várása minden évben
jelentős esemény iskolánk életében. A termekben hangulatos díszítés, a gyerekek körében izgatott készülődés,
még a kicsengetéskor is karácsonyi dallam csendül fel.
2009-ben újdonságokkal is megleptük a diákokat a
hagyományos, negyedikesek által előadott karácsonyi
műsor mellett. „Adventi készülődés” címmel kézműves foglalkozásokat tartottunk, egyéni ajándékkészítő
versenyt hirdettünk minden évfolyam számára, amiből
kis kiállítást is rendeztünk, a legszebb munkákat pedig
jutalmaztuk is. Számos mestermunka érkezett a gyere-

kek kreativitását, szépérzékét és ötletességét tükrözve.
A gyerekek lelkesen készültek erre és a Luca-napot követő kirakodó vásárra, ahol saját készítésű karácsonyfadíszeket, asztaldíszeket, mézeskalácsot, süteményeket,
forró teát kínáltak az iskola előtti kis téren, hamisítatlan
adventi vásári hangulatot teremtve. Megélhették, hogy
szép ajándékot készíteni is lehet, nem kell feltétlenül drága pénzen vásárolni…
A népi hagyományokat is fontosnak tartva az iskola
színjátszó köre Fábiánné Szálkai Gabriella vezetésével
betlehemezéssel örvendeztette meg az osztályokat és a
Liliom Óvoda apróságait is. A városi adventi rendezvényen, a Szent István téren is felhangzott a kérdés: „Szabad-e Betlehembe jönni?”, amellyel a karácsonyi történet
elevenedett meg. A betlehemezés mellett a színpadon a
4.a osztály műsorát láthatta a nagyérdemű: A Télapó
karácsonyfája címmel. A műsorhoz való felkészülést Sipekiné Zana Zsuzsanna osztályfőnök segítette. A Közösségi Házban tartott iskolai karácsonyi műsor része volt
még a 4.b humoros betlehemi jelenete, melyet Nyirán
Andrásné tanított be. Köszönet a város vezetőinek, hogy
meglátogatták ünnepségünket, s két diákunkat kitüntették közművelődési munkájukért!
A karácsony meghitt hangulatával térhettek a diákok
haza, hogy családjaik körében tölthessék a téli szünetet.
-H.Zs.

Mit vár a 2010-es
Városunk önkormányzati képviselőit a 2010-es évvel
kapcsolatos legfontosabb kívánságaik, terveik megfogalmazására kértük. A képviselők válaszait – terjedelmi
okokból – két részletben adjuk közre, lapunk jelen számában elkezdjük, s februárban folytatjuk.

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, önkormányzati képviselő, 3. sz. vk.
2010-ben szeretnénk folytatni Önökkel azt a közös városépítő munkánkat, mely eredményeképpen egy lakható, élhető kertváros képe rajzolódik
ki előttünk.
Mi gyáliak sok szép eredményt értünk el az
elmúlt esztendőben is: utak, épületek, közterületeink szépültek, újabb játszóteret hoztunk létre, óvodát bővítettünk,
köztéri szobrot avattunk, biztosítva volt intézményeink, a város működése.
Mindez csak olyan összefogással jöhetett létre, melyhez a jövőben is
kérjük a támogatásukat.
Gyál és az itt élők helyezte, jövője azonban nem szakítható ki az ország egészéből. Magyarországon az idén áprilisban országgyűlési választásokat tartanak, olyan választást, melynek során négyévente adódik mindenki számára lehetőség arra, hogy döntsön az ország és benne
az egyén jövőjéről.
A 2010-es év arról fog szólni, hogy képesek vagyunk-e biztonságot
adni. Biztonságot adni magunknak, családunknak, a településünknek,
nemzetünknek. Mert a biztonságos életnél nincs fontosabb. A biztonságos élethez pedig munka kell, egészség kell, amely lehetőséget ad a boldogságra, a fiatalok számára a kiteljesedésre, az idősek számára a tisztes
öregkorra és számunkra az alkotásra.
Bízom abban, hogy 2010-ben közösen képesek leszünk arra, hogy elinduljunk azon az úton, mely rendet és biztonságot ad az itt élőknek.
Ezzel a gondolattal kívánok minden kedves gyálinak jó egészséget,
boldog, eredményekben gazdag új esztendőt.
Czotter Ferenc önkormányzati képviselő,
1. sz. vk.
Városunkban 2009-re befejeződött a közművek
építése. Az utak szilárd burkolatúak, vannak
szép iskoláink, óvodáink és művelődési házunk. Ettől az évtől a minőségre, a kellemesebb
lakókörnyezet kialakítására kell törekednünk.
Ezt az elképzelést szolgálja az új városközpont
építése. Ez a beruházás jelentősen újjá fogja varázsolni a piacot és környezetét, valamint járművek forgalmának csillapítását is meg fogja oldani.
Az előttünk lévő év fontos feladatának tartom a Lejtő utcai lépcső felújítását.
Az 1-es körzetben több feladatot is megoldottunk közösen, ezért továbbra is várom, hogy gondjaikkal, elképzeléseikkel keressenek fel.

esztendőtől?
Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselő,
10. sz. vk.
Az eltelt évek alatt sokat épültünk, szépültünk, hiszem, hogy ez továbbra is így lesz.
Ezért dolgozom, dolgozunk képviselőtársaimmal együtt. Az anyagi javakon, gyarapodáson kívül mindannyiunknak nagy szüksége van egy kiszámíthatóbb, boldogabb,
szebb jövőre. Szeretném, ha az elkövetkező években lehetőségünk
lenne egymás „lelkének megsimogatására” is. Egy általam nagyon
tisztelt, szeretett politikus mondta: „Amiért élni érdemes az a megélhetésen túl kezdődik.”
Így legyen!
Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati
képviselő, 5. sz. vk.
„ Légy azzá amiért születtél! Ha a nehézségeket, gondokat alázattal és türelemmel legyőzöm abból erő és élet fakad számomra.
Soha nem az a fontos, ami mögöttem van,
hanem ami előttem.” (Böjte Csaba)
Ezzel az idézettel kívánok Önöknek nagyon boldog új évet. A körzet összes útja szilárd útburkolatú lett, vigyázzunk rá, a szikkasztó árkokat ne töltsük fel, tisztítsuk. Fontosnak tartom parkjaink, köztereink további szépítését, gondozását.
Gazdikné Kasa Csilla önkormányzati
képviselő, 2. sz. vk.
2010-től azt várom, hogy az egyre romló
állami támogatás ellenére is az oktatási
intézményeink színvonalasan működjenek, s a gyáli gyerekek jól érezzék magukat az óvodákban, iskolákban, tanuljanak,
fejlődjenek. Mindenkinek egészséget,
boldogságot, sikereket kívánok! Az országnak változást, jobbra
fordulást, a gyáliakkal pedig haladjunk tovább a 20 évvel ezelőtt
megkezdett úton!
Cseszkó Tibor önkormányzati képviselő,
9. sz. vk.
Az idei év legfontosabb teendőiként a Bacsó Béla – Kőrösi út kereszteződésében
található vasúti átjáró átépítését, illetve az
orvosi rendelő parkolójának kibővítését
említeném. Ezeket a beruházásokat egyébként magába foglalja az idén kezdődő,
nagyszabású városközpont rehabilitációs program.
Terveim között szerepel továbbá az ellopott Kálvin téri szobor
pótlása és a tér rendbetétele is.

2010. január
Botlik István önkormányzati képviselő,
7. sz. vk.
Azt gondolom, hogy így, a választási ciklus
utolsó évébe érve az a szerencsésebb, ha egy
választókörzet képviselője túlnyomórészt a
már megvalósult fejlesztési elképzeléseiről
ad számot, mintsem nagyra törő tervekről.
Szerencsére van miről beszámolnom, hiszen választási programomat - képviselőtársaim segítségével - szinte maradéktalanul sikerült megvalósítanom.
Ahogyan azt megígértem, a körzet összes belterületi földútját szilárd
burkolattal láttuk el, a Bem József utcai járda legrosszabb szakaszát
felújíttattuk és a Kőrösi út – Vecsési út csomópontja is átépítésre került
továbbá egy gyönyörű játszótérrel sikerült végre élettel teli környezetet teremteni a sokáig funkció nélküli Árpád vezér téren is. Készen
van a némediszőlői csatornahálózat terve is, és az önkormányzat
2009. évi költségvetésében a beruházás anyagi fedezete is rendelkezésre állt. Sajnos egy helyi ingatlantulajdonossal kötendő szolgalmi
jogi megállapodás hiánya miatt a munkálatok még nem tudtak elindulni. Remélem, ha ez az akadály is elhárul, akkor majd újra sikerül a
pénzt is előteremteni. Az ott élők tudják, hogy szívügyem a városrész
fejlesztése, de maradéktalanul elégedett akkor lennék, ha ki tudtuk
volna használni ezt a lehetőséget is.
Vinnai Tibor önkormányzati képviselő,
8. sz. vk.
Az országnak munkát, kenyeret, egészséget. A gyáliaknak balesetmentes közlekedést az új utakhoz. A sportolóknak egy
gyáli sportcsarnokot. A nyugdíjasoknak
biztonságot. A fiataloknak szebb jövőt.

Badics Ferenc önkormányzati képviselő
A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság az előző évek tradícióit folytatva – a költségvetéstől függően – szeretné bővíteni városunk zöld terüleit és folytatni parkjai felújítását,
valamint támogatni a FEGY-et, illetve egyéb
közbiztonsági szervezeteket, az élhető, szép és
nyugodt környezet megteremtése érdekében.
Erős József önkormányzati képviselő,
6. sz. vk.
Először is minden gyáli lakosnak Békés
Boldog Új Esztendőt kívánok! Terveink
közül az utak 2009. évre tervezett szilárd
burkolattal történő bevonása megtörtént.
A 2010. év új kihívás lesz mindannyiunk
számára. Ez évi feladatomnak tekintem elsősorban a Vecsési út felújításának mielőbbi megvalósítását, melynek érdekében minden lehetőséget kihasználunk, de mivel nem önkormányzati út, ennek megvalósulása nem tőlünk függ, nehézkezesen halad.
További terveink között szerepel a frekventált helyen lévő járdák
kiépítése is.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A társállatok ivartalanításáról
A téma aktualitását az adja, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása szerint minden év februárjában jelentős kedvezményt adunk rendelőnkben az
ivartalanítási műtétek árából. Ennek elsősorban állatvédelmi indíttatása van,
ugyanis szeretnénk minél több gazdi figyelmét felhívni a felelős állattartás
fontosságára.
Mit is értünk ez alatt? Az ember a kutya és a macska háziasításától kezdve
felelősséggel tartozik értük. Aki magához vesz egy társállatot (a név is innen fakad), köteles gondoskodni jólétéről. Ebbe az is beletartozik, hogy nem
bízzuk a véletlenre, hogy egy nőstény hány utódot hoz világra, hanem szabályozzuk azt. A nőstény macskák ivarérettségéről sokszor a gazdi akkor
szerez csak tudomást, amikor az lefialt. Kutyák esetében is könnyen bekövetkezhet az előre nem tervezett „baleset”. Ilyenkor komoly gondot jelent a nem
várt kölyökállatok elhelyezése. Ne gondolja senki, hogy egyszerűen „beadjuk
menhelyre és kész”, meg „majd csak lesz gazdája, a többinek is volt…”. Ez
a gondolkodás nem más, mint a felelősség lerázása, átpasszolása másnak.
Különösen az állatvédő szervezetek nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt át
tudnák vállalni.
A megoldás egyedül a megelőzés, ennek leghatékonyabb módja pedig az
ivartalanítás. Ma is sok tévhit él még evvel kapcsolatban. A leggyakoribb,
hogy legalább egyszer fialnia kell az állatnak, különben megbetegszik. Ennek
semmilyen orvosi alapja nincs, sőt, pont az ellenkezője igaz. Az első ivarzás
előtt elvégzett ivartalanítás esetén ugyanis szinte nullára csökken az emlődaganatok előfordulása, nem beszélve a többi ivarszervi betegségről, melyek
mind kivédhetők ezzel a műtéttel.
Szintén gyakran hallott ellenérv, hogy a műtét „olyan természetellenes,
megváltozik az állat”. Igen, egy műtét valóban beavatkozás a természet folyamataiba, de ezt vállalnunk kell, ha az állatunkért valóban felelősséget érzünk
és meg akarjuk akadályozni a parttalan szaporodást. (Nem mellesleg: az igazi
beavatkozás a természetbe a háziasítás, majd az állattenyésztés kialakulása
volt.) A kutyák és macskák esetében több évtizede felhalmozott állatorvosi
tapasztalatok alapján pedig cáfolható, hogy bármilyen hátrányos változás
lenne várható egy műtét után. Az ivartalanított állatok inkább kezelhetőbbé,
nyugodtabbá válnak, kevésbé hajlamosak csavargásra, a korai ivartalanításnál pedig megmarad a játékosság is.
Tudni kell arról, hogy lehetséges hormonkezelés is az ivarzás elnyomására,
de ez csak átmeneti megoldást jelent és hosszú távon alkalmazva veszélyei is
vannak.
Jelenleg talán a legnyomósabb ellenérv a műtéttel szemben annak anyagi
vonzata. Sajnos a mai gazdasági helyzetben sokaknak megterhelő vállalni
bármilyen rendkívüli kiadást. De el kell fogadni, hogy az állattartás költségekkel jár és ezt előre érdemes a család költségvetésébe belekalkulálni. Az
ivartalanítás előre tervezhető, azt javaslom, már a kölyökkutya vagy kiscica
befogadásánál gondoljunk erre, érdemes időben informálódni a várható kiadásokról (oltások, betegségek esetén kezelési költség stb.).
Az anyagi feltételek terén tett engedménnyel szeretnénk felhívni tehát a
figyelmet e beavatkozás fontosságára és könnyíteni a tulajdonosok döntését.
Ha evvel vagy más állatorvosi témával kapcsolatos kérdésük van, szívesen
válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel.: 06-30/996-2633.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com


A kertésznaptár januári rovatában a gyümölcs és díszfák téli ápolásáról írnék.
Januárban kertünk még téli álmát alussza a hó alatt,
azonban kevésbé fagyos időszakban elkezdhetjük a gyümölcs- és díszfák téli törzstisztogatását, -ápolását.
Ezen kertészeti műveleteknek a célja, hogy a kártevők
áttelelő szaporító képleteit, tojásait még a tavasz beállta
előtt elpusztítsuk.
Fáink törzsén a kéreg felületét drótkefével alaposan
tisztítsuk meg, az odvas részeket kacorkéssel tisztítsuk,
kaparjuk ki tisztára, a sebet fasebkezelővel zárjuk le.
Az ágakon esetlegesen fennmaradt gyümölcsmúmiákat teleszkópos olló segítségével távolítsuk el.
Ha a hőmérséklet tartósan +1 - +5 fok közelében mozog, megkezdhetjük a fák lemosó permetezését olajtartalmú szerekkel. Erre a legjobb készítmény az Agrol
Plusz, melynek 1%-os oldatával végezzük el a fáink lemosását. A legjobb eredményt akkor érjük el, ha a permetezőgép szórásképét nagyobb porlasztásra állítjuk,
így a fák szinte lefürdethetők.
Ha a talajállapot is kedvező, akkor ezen idöszak alkalmas az istállótrágya kijuttatására is. A trágyát szétszórva, majd mélyen a fák tányérjába beásva juttassuk ki.
Ha műtrágyát tudunk csak felhasználni a fák tápanyag-utánpótlására, akkor használjunk viaszbevonatú,
hosszú hatású készítményeket, pl. Osmocote-t, melyek
ebben az időszakban jó idő esetén szintén kijuttathatók
gyümölcs- és díszfáinknak.
Fontos ápolási munka ebben az időszakban, hogy
nagy havazások után a kerti örökzöldek ágrendszeréről
a havat verjük le, távolítsuk el, így megakadályozható a
deformációhoz vezető hónyomás.
Ha ezeket az apró, de fontos téli ápolási munkákat
elvégezzük a kertjeinkben, tavasszal kevesebb áttelelő
károsítóval számolhatunk, növényeink egészségesen indulhatnak a tenyészidőszaknak.
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Városi vetélkedő az Eötvösben

Potter–mánia
Szikszai Erzsébet tanárnő komoly adósságunkat rendezte a
város tanulóival szemben azzal, hogy 2009-ben Harry Potter
vetélkedőt indított. Nincs még egy regényfolyam, ami ilyen
hatást gyakorolt volna az ifjú olvasó-nemzedékre, mint J. K.
Rowling sorozata. Ami azt illeti, az idősebbek között sem csekélyebb a tábora.
Valljuk be, imádjuk. Sokszorosan újraolvassuk. Szidjuk a
filmet sorozatos „hűtlenségei”miatt, de újranézzük. Megvetjük, aki nem tudja, mire jó az alohomora vagy a sectumsempra. Álmaink netovábbja az Abszol úton vásárolni, „tekeregni”,
vagy Tűzvillámon űzni a cikeszt és elkerülni a gurkókat (bár
azok a valóságban is kerülgetik az embert).
A feladatok mély és részletekbe menő ismereteket feltételeztek, ám a csapatok állták a sarat.
Mivel minden iskola egy-egy Roxfort-Házat képviselt, már a
vetélkedő előtt elkészítették power point bemutatójukat házukról (
Ady: Mardekár, Bartók:
Hugrabug, Eötvös: Hollóhát, Zrínyi: Griffendél
), melyet ismertetniük is
kellett.
Tesztek, totók, filmrészlet-regény részlet
összevetések – vagyis
Rémisztően Agyfacsaró
Varázstani Szigorlat következett, és senki sem
kapott Trollt vagy Borzalmast. Sőt! Tanárlelkünk egy cseppet arra áhítozott a lelkes
koncentrálást látva: bár a történelem vagy matematika nagydolgozat késztetné ilyen áhítatos elmélyülésre diákjainkat!
A győztes díja a Roxfort – kupa lett, az első három helyezett
csapat az oklevél mellé óriási csomag Mindenízű Drazsét kapott (ehető, de érdekes keveréket).
Helyezések:
2009-2010-ben a Roxfort-kupa birtokosa:
Mardekár Kígyói - Mardekár-Ház, Ady iskola
II.: Furmányos Furmászok Hollóhát-Ház, Eötvös iskola
III.: Szárnyaló Hollók Hollóhát-Ház, Eötvös iskola
A győztesnek és minden csapatnak gratulálunk! Találkozunk jövő novemberben, és újra megvívunk a Kupáért!
Köszönjük a zsűritagok, Törökné Lőkös Viktória elnök, Hajduczky Jánosné Lengyel Katalin szülő, Tarsoly Zsolt diák és a
segítők sok órás, nehéz és pontos munkáját!
Hajdú Éva

Az „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsort
februárban 21-én, vasárnap 15 órakor
tartjuk a közösségi házban.

Fellépnek a dalkör tagjai és
Kemény Ági vendégénekes.
Zongorán kísér Cselényi László.
Kovács István Pál Dalkör
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Advent

Harmadik alkalommal került megrendezésre az Advent Gyálon
elnevezésű rendezvénysorozat a város önkormányzata, a helyi
katolikus és református közösség, a Kodály Zoltán Zeneiskola
és a közösségi ház szervezésében. Az év utolsó hónapjában, több
helyszínen, gazdag programok szórakoztatták a tisztelt közönséget.
Advent első vasárnapján, november 29-én a Marcato együttes
adott komolyzenei koncertet a református templomban, december 4-én, pénteken a közösségi házban került sor a XIX. Gyáli Téli Tárlat ünnepélyes megnyitására, december 6-án a Stella
énekegyüttes előadásában egyházi dallamok csendültek fel a katolikus templomban, december 13-án pedig szintén a közösségi
ház adott otthont a Kodály Zoltán Zeneiskola hagyományos karácsonyi hangversenyének.
Advent negyedik hétvégéjén, december 18-19-20-án, a Templom téren megrendezett kirakodóvásár, színpadi programok,
betlehemi élőkép és még sok érdekes látnivaló fogadta a kilátogatókat.
Bár az időjárás ez alkalommal sem volt kegyes hozzánk, hiszen
a szombaton támadt hatalmas hóvihar miatt le kellett állítani az
aznapi műsorokat, szép számmal voltak bátor érdeklődők, akiket nem tántorított el a zord idő. Oktatási intézmények, civil közösségek adtak műsort, a legelszántabbak jutalma a rendezvény
utolsó fellépője, a Lucky Fellas együttes volt, akik fergeteges műsorukkal életet leheltek a megfagyott lábakba, és táncra perdült
a színpad előtt a közönség apraja-nagyja.
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Új

Gyáli Újság
Hazánk időjárása szerencsére nem mondható szélsőségesnek,
ám az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk a megszokottól, várhatótól eltérő, veszélyt jelentő időjárással.
Az alábbiakban rendkívüli időjárási helyzetben hasznos tanácsokat adunk közre.

Célszerű magatartási szabályok
rendkívüli, szélsőséges időjárás esetén
- A lakóépületben az ajtókat és ablakokat
be kell csukni, a redőnyt le kell ereszteni,
az ablakok fatábláit be kell csukni (ha vannak ilyenek). Amennyiben egyik sincs, úgy
célszerű az ablak elé húzni a függönyt, ez
ugyanis némileg felfogja a szilánkokat, ha a
vihar betörné az üveget;
- A lakásban mindig az ablaktól legtávolabbi, a legvastagabb falakkal határolt részen
kell elhelyezkedni, távol a fűtőrendszer csővezetékétől, radiátoroktól, és más, nagyobb
fémtárgyaktól;
- Az elektromos berendezések fali csatlakozóit célszerű kihúzni, és fel kell készülni, az
esetleges áramkimaradásra;
- Áramszünet esetén elektromos kézilámpa,
petróleum-, vagy gázlámpa használható. A
nyílt lánggal működő világító eszköz, például gyertya mécses, vagy fáklya nem alkalmazható, mert a huzat elsodorja a lángot, a
keletkező tűz oltása viharos szélben szinte
reménytelen;
- A hagyományos tűzhelyekben el kell oltani
a tüzet, vagy hagyni kell kialudni, de soha
nem szabad a tűzhely ajtaját kinyitni. Egyegy szélroham hatására ugyanis a nyitott ajtóün nem csak láng csaphat ki, de izzó szikra
és parázs is kikerülhet a lakótérbe;
- Vihar hatására gyakran megrongálódhatnak az elektromos vezetékek. Készüljön
fel erre az esetre is! Tartalékoljon ivóvizet
áramszünet idejére, az energiaszolgáltatás
megszakadása ugyanis vízellátás szüneteltetését is eredményezheti;
- Ha a szabadban tartózkodó személy nem
képes fedett helyre menekülni, kiemelkedő építményektől, fáktól, nagyobb fémtárgyaktól, elektromos vezetékektől távol
helyezkedjen el, ezekbe ugyanis könnyen
belecsaphat a villám. A legcélszerűbb valamilyen terepmélyedésben, gödörben
meghúzódni, erre ugyanis csökken a szél
nyomásának kitett testfelület, és így az elsodródás veszélye;
- Egyéb lehetőség híján, legcélszerűbb, fejjel
a szélirányban a földre hasalni, vagy a földre
ülve fejünket összefont karjaikkal megvédeni. Ez a megoldás csökkenti a szélnek kitett
testfelületet, ,és a villámcsapás veszélyét.
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Jégeső esetén összehajtott ruhadarabbal,
vagy összefint karjaikkal óvhatjuk fejünket
a sérüléstől;
- Gépkocsival utazva a legcélszerűbb fáktól,
elektromos vezetékektől, épületektől, magas
tárgyaktól távol az út szélén megállni. A szél
ugyanis nehezebben sodorja el az álló, mint
mozgó járművet. A gépkocsi karosszériája
akkor is megvédi a benne ülőket, ha azt a
szél felborítaná, egy esetleges villámcsapás
esetén a jármű fém alkatrészei elvezetik az
elektromosságot, így megóvják a benne tartózkodókat az áramütéstől.
Célszerű magatartási formák
özönvízszerű esőzés esetén
A károk csökkentésének lehetőségei:
- A vízelvezető árkok és átereszek karbantartása, rendszeres tisztítása megkönnyíti a víz
természetes úton történő mielőbbi eltávozását;
- Meg kell oldani az épületek tetőzetéről a
csapadékvíz el vezetését, és az épületek falaitól, illetve alapjától való távoltartását;
- A talajszint alatti tárolóterek, pincék, garázsok bejáratainak kiképzését úgy kell megoldani (esetleg utólag), hogy 10-15 centiméter
magasságú víz ne tudjon behatolni. Ezek a
helyiségek, szükség esetén homokzsákokkal
is megvédhetők az elöntéstől;
- Azokban az épületekben, amelyek járószintje nem, vagy csak kismértékben magasabb, mint a talajszint, és fennáll a vízbetörés
veszélye, mindenféle vegyszert, mérget, permetezőszert olyan magasra kell elhelyezni,
hogy az esetleg behatoló víz ne tudja elsodorni, illetve feloldani azokat;
Rendkívüli, szélsőséges időjárás
A rendkívüli szélsőséges időjárás Magyarországon nem túl gyakori, bekövetkezésére
azonban az ország bármely részében számítani lehet. Formái:
- Tartósan alacsony hőmérséklet
- A szokásos mértékben meghaladó havazás
- Romboló szélvihar
- Özönvízszerű esőzés
Célszerű magatartás hóvihar, tartósan alacsony hőmérséklet esetén:
- Folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést, hogy időben felkészülhessen;

- Tartson otthonában olyan mennyiségű
élelmiszert, amely az egész család számára
elegendő, legalább egy hétre. Tartson készenlétben alapvető gyógyszereket, kötszer
ls legalább egy hétre elegendő mennyiséget a
folyamatosan szedett gyógyszerekből;
- Amennyiben a családban csecsemő, vagy
kisgyermek van, tartalékoljon számára szükséges tápszerekből, gyógyszerekből és egyéb
nélkülözhetetlen cikkekből,
- Ha lakását vezetékes gázzal fűtik, gondoskodjék hagyományos fűtőeszközökről és
fűtőanyagról, arra az esetre, ha kimaradás
lenne a gázszolgáltatásban;
- Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről, (például petróleumlápáról és petróleumról, palackról, működtethető gázlámpáról,
elektromos lámpáról) áramkimaradás esetére;
- Alapszabály, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között senki ne hagyja el otthonát,
csak ha meggyőződött róla, hogy úti célját
biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei
is biztosítottak. Ha ezen feltételek hiányában
is elkerülhetetlen az utazás, nbagyobb távolságra soha ne induljon el egyedül!
- Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan
megtennie, öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan, mindig vigyen
magával meleg kávét vagy teát;
- Gépkocsival csak akkor induljon el, ha az
feltétlenül szükséges, gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik
a biztonságos téli üzemeléshez szükséges
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felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc,
tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát
vagy ásó, homok stb.). Ebben az esetben sem
tanácsos egyedül elindulni;
- Indulás előtt gépkocsijában helyezzen el
meleg takaról, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egynapi étkezésre elegendő
élelmiszert. Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor elakadhat, és esetleg csak
órák múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét
úgy állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog
is képes legyen folytatni útját;
- Amennyiben hosszabb időt (néhány órát)
kénytelen álló gépjárműben tartózkodni, a
motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne
felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként
szellőztetni.
Célszerű magatartási formák
szélvihar esetén
- Vihar esetén az egyik legnagyobb veszélyt,
a szél által sodort kisebb-nagyobb tárgyak,
például letört faágak, téglák, a tetők különböző elemei, a televíziós antennák jelentik,
ezért igyekezni kell valamilyen épületben
menedéket keresni;
- Vihar ellen csak a szakszerűen megépített
kő-, beton-, tégla-, vagy egyéb, ellenálló
anyagból készült épületek nyújtanak kellő
védelmet.
- A terület alacsonyabban fekvő oldalán
lévő, beton-, vagy kőlábazatú, illetve más, a
víz számára nem átjárható anyagból készült
kerítésen célszerű néhány méretenként kifolyónyílásokat kialakítani.
Mit tegyünk?
- A legfontosabb feladat a víz elvezetése.
Ennek érdekében figyelemmel kell kísérni
az elvezető csatornák és áteresz állapotát,
szükség szerint el kell hárítani a víz útjába
került akadályokat. Amennyiben a felgyülemlett csapadékvíz elvezetése gravitációs

úton nem oldható meg, és lehetőség van
átemelésre, az időjárás-előrejelzés pedig
indokolja ezt, úgy meg kell kezdeni a szivattyúzást;
- Célszerű mindazon tárgyak rögzítése,
amelyeket a víz elsodorhat. Ez történhet
lesúlyozással vagy a talajhoz történő rögzítéssel;
- Ha a szabadban végzett munkálatok során
elengedhetetlen elektromos berendezések
(gépek) használata, azokat mindig a legnagyobb elővigyázatossággal kezelje, tekintettel a fokozott áramütés-veszélyre;
- Fokozott óvatossággal közlekedjenek a víz
alatt álló területen, akkor is, ha az elöntés
csak néhány centiméter. A víz alatt ugyanis
– láthatatlanul - gödrök, éles, hegyes tárgyak lehetnek, amelyek balesetet okozhatnak;
- Víz alá került területen csak különösen
indokolt esetben kísérelje meg a gépkocsival történő közlekedést. Fel kell készülnie
a jármű azonnali elhagyására ha a vízszint
emelkedik, vagy el akarja sodorni a gépkocsit. Figyelembe kell venni, hogy bizonyos
vízmagasság felett a személygépkocsi nem
képes haladni és irányíthatatlanná válik;
- Ha a talajszint alatti helységekbe betört a
víz első teendő a fertőtlenítés. Ezt követően
egy két nap múlva kezdődhet meg a víz eltávolítása, de csak fokozatosan. Egyszerre a
vízmennyiség egy negyedét, legfeljebb egy
harmadát lehet eltávolítani. Ha a vízszint
más napra nem emelkedik számottevően,
folytatható a fokozatos kiürítés.
- A vihar elmúltával meg kell vizsgálni a
lehetséges veszélyforrásokat. Alaposan
szemügyre kell venni a fákat, a veszélyesnek
ítélt ágakat le kell vágni. A hosszabb időn
keresztül elöntés alatt álló terülten lévő fák
gyökerei meglazulhatnak, és veszélyessé
válhatnak. Ezeket ki kell vágni.
- Az épületek szerkezeti elemeit, elsősorban
a tetőszerkezetet és a kéményeket szükség
szerint szakember közreműködésével meg
kell vizsgálni és a baleseti veszélyforrásokat
meg kell szüntetni.
Figyelem! Egyes kivételes esetekben
károk esetén központi forrásból a lakosság egyszeri rendkívüli támogatásra is sor
kerülhet (életveszély esetén, és a lakhatás
elemi feltételeinek megteremtéséhez) de
ennek feltétele, hogy az önkormányzat
kárfelmérési adatlapot töltsön ki a kárról,
ezért minden ilyen esetet azonnal jelentsünk az önkormányzatnak.
Magyarfiné Kecskeméri Anita pv. hadnagy
Monor Város Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője

A FEGY naplójából
December 9-én egyik tagunktól érkezett jelzés, hogy egy személy vélhetően
kerékpárt tulajdonított el. A bejelentést követően a riasztott rendőrjárőr a
helyszínen a személyt elszámoltatta,
aki a kerékpár származását nem tudta
igazolni.
December 10-én a rendőrség kért segítséget Gyál egyik vasútállomásához, ahol
a jelzés szerint egy fiatal hölgyet brutálisan bántalmaznak. Járőrünk néhány
percen belül a helyszínre megérkezett, a
bántalmazásnak véget vetett, és a bántalmazott személyhez azonnal mentőt
kért ügyeleti központunkon keresztül.
A bántalmazó a helyszínt elhagyta, de
felkutatása eredménnyel járt. A bántalmazott személyt a mentők súlyos sérülésekkel kórházba szállították, az eset
kapcsán a rendőrségi eljárás megindult.
December 12-én járőrünk észlelte, hogy
városunk külterületén egy személygépkocsi áll, és a kipufogó csőből kiáramló
gáz az utastérbe van bevezetve, a gépkocsiban egy fő eszméletlenül ül. A járőr
a motort leállította, a személyt a gépkocsiból kiemelte. Az időközben kiérkező orvosi ügyeletnek további ápolásra
átadta.
December 20-án Gyál egyik utcájában
lévő családi ház pincéjében csaptak fel
lángok, ahol berendezési tárgyak égtek.
A tüzet tűzoltóink légzőkészülékben
1 vízsugárral lefeketítették, a végleges
oltást az időközben kiérkező Fővárosi
egységekkel közösen végezték. Az eset
kapcsán személyi sérülés nem történt
de a tűz következtében keletkezett
anyagi kár jelentős. Még ugyan azon a
napon egy tetőtér kapott lángra, melyet
a gyors beavatkozás mentett meg a teljes pusztulástól. Tűzoltóink itt is légzőkészülékben valamint egy vízsugárral
avatkoztak be.
December 23-án Gyál egyik lakásához
kért segítséget a rendőrség tűzoltóinktól. A jelzett helyen egy személy kopogtatásra, csengetésre nem reagál, de valószínűleg otthonában tartózkodik. A raj
a rendőrség kérésére a lakásba kihúzós
létra segítségével behatolt, a lakást kulcsaival kinyitotta. A személy a lakásban
aludt. A helyszínt a raj a rendőrségnek
átadta, bevonult.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@freemail.hu

06/30 996 2633en!

Dr. Molnár M. Zoltán
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hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
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 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

Új évi AKCIÓ, 2010.03.15-ig

VIRÁG-AJÁNDÉK
ÜZLETÜNKBEN

Gyálon a Kisfaludy utca 57 szám alatt
az újtemetőtől 2 percre (400m)
Vásárolhat:
- sírcsokrokat, koszorúkat,
- alkalmi és hétköznapi csokrokat,
- vágott és cserepes virágokat,
- ajándék- és dísztárgyakat,
- névre szóló borokat, pezsgőket.

A hirdetés felmutatójának 15% kedvezményt
biztosítunk, termékeinkből!! 2010.03.15-ig
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 10-17 óráig, szombat és vasárnap 10-14 óráig
Ugyanitt
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
ADÓÜGYINTÉZÉS
cégek és magánszemélyek részére!
2360 Gyál Kisfaludy u. 57. Tel.: 29/340-160

Keringési zavarok kezelése és
állapotfelmérés a gyáli egészségházban
- Thermokamerás állapotfelmérés
(hajszálkeringés, gyulladás, góckutatás, kockázatmentes, fájdalommentes) bevezető áron

12 000 Ft helyett 8 000 Ft
- BEMER terápiás kezelés
(vérellátási zavarok, érszűkület,
diabetes és szövődményei, mozgásszervi betegségek, oxigénhiány, elsavasodás, anyagcserezavar, fülzúgás,
potenciazavar)

- Kineziológia
(fizikai és lelki betegségek,
stresszoldás)
Bejelentkezés: 06-20/9276-250

Új gyógymódok Gyálon!
- Orgon terápia
- Kristálylámpa (színterápiás fiatalítás)
- Földsugárzás mérés (radiesztézia)
- Sorselemzés
- Állapotfelmérés (akupresszúrás módszerrel)
Bejelentkezés: Kovács Tibor 06-30/2265-196
,

További információ: www.egeszsegmester.ewk.hu
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Matricát a kukára!
Ugye, Önöket is bosszantaná, ha tudnák, hogy számos lakótársuk nem fizeti a kötelező közszolgáltatás díját, miközben a hulladékot az ő ingatlana elől is rendszeresen elszállítják? Ugye, Önök sem
tartják igazságosnak, hogy adminisztratív okokból az ingatlantulajdonosok egy része potyautasként vegyen részt a
közszolgáltatásban, miközben Önök többiek rendszeresen megfizetik a szolgáltatás díját? Nos, ezt mi sem tartjuk
igazságosnak. Ezért dolgoztuk ki azt a matricás azonosító rendszert, amely reményeink és tapasztalataink szerint
betömi majd az adminisztratív lyukakat.

A matricás rendszer lényege
A nyilvántartási rendszerünkben szereplő lakossági ügyfelek számára vonalkódos matricát készíttettünk 2010. évre vonatkozóan, amelyet minden
ingatlantulajdonosnak január elején postáztunk is. Aki nincs a rendszerben nyilvántartva, tehát nem szokott számlát kapni, nem kapott matricát
sem.
2010. február 1-től munkatársaink csak a matricával ellátott kukákat üríthetik ki. Így szeretnénk elérni, hogy a nyilvántarásból kimaradt ingatlantulajdonosok a szolgáltatást hiányolva felvegyék ügyfélszolgálatunkkal a
kapcsolatot, és a nyilvántartási rendszerbe bekerüljenek.

Ha Ön nem kapott matricát, kérjük, jelentkezzen ügyfélszolgálatunkon!
Ha megkapták matricájukat, kérjük, hasonlítsák össze a számlájukon szereplő
adatokat a matricán szereplővel. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztalnak,
ügyfélszolgálatunkon szíveskedjenek
jelezni, hogy orvosolhassuk a problémát. Ha az adatok helyesek, kérjük, ragasszák a kukájukra a matricát, hogy
a vonalkód az ürítéskor leolvasható legyen. Jó tanács: a kukákat kérjük tisztítsák meg a felragasztás előtt, mert poros,
zsíros felületre nem tapad jól a matrica.
Amennyiben a matrica a felrakás során
vagy a későbbiekben megsérül, olvashatatlanná válik, az ügyfélszolgálatunkon
szíveskedjenek intézkedni az új matrica
beszerzéséről.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük, és reméljük, hogy az új ellenőrzési
rendszer az elvártak szerint fog működni, és egy igazságosabb teherviselést fog
eredményezni!

Színes hulladékos hír Nagy-Britanniából:

Félcentizgető kukások

Mérőszalaggal járnak a kukások NagyBritanniában Coventry városában és méricskélik a kukák „szájának” nyitottságát:
ha ugyanis fél centinél nagyobbra „tátott”
a fedél, nem kötelesek kiüríteni. Az új szabályt egészségügyi és biztonsági megfontolásból hozták. Ha túlpúpozza a lakosság a
kukáit, akkor abból lehullhat a járdára szemét és megütheti egy gyalogos bokáját. A szabály betartatása végett nem ürítik a tartályokat a
kukások, a túlpakolónak pedig nyakán marad szemete.
Karácsony táján persze még több a hulladék, és a tél zordsága is
fennakadásokat okoz a szemét elszállításában, így aztán akadnak
Coventryben olyan kukák, melyeket már három hete nem mozdított
meg szemetesember - adta hírül a Daily Telegraph című brit lap.
A lakosság persze nem örül. „Hiába kértem a szemeteseket, hogy
ürítsék ki a kukám, nem voltak hajlandók rá, pedig csak némi kartonpapírtöbblet volt benne, nem veszélyes atomhulladék” - idézett
a lap egy polgárt.
Forrás: Magyar Távirati Iroda Zrt.- 2010. január 8., péntek
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WILLIAMS TELEVÍZIÓ
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29/352-362
Mobil: 06-20/954-6319, 06-20/589-7167
Web: www.williams.hu, E-mail: williams@williams.hu

Plus 29 magazin a WTV képújság csatornáján Csütörtökön 19 órakor, ismétlés minden nap délelőtt 11 órakor és este 19 órakor.
Minden hétfőn 21 órakor nézőpont című élő adás.

Új

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a
közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20
403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül.
Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tartályok, csaptelepek javítása, cseréje.
30/234-7492

Kozmetikust, műkörmöst, pedíkűröst,
masszőrt keresek , szépségszalonba,
Bp.XVIII ker. Nagykőrösi út -Méta utca
környékén.Érd.: 06-20-983-5442, email: bom@t-online.hu
NÉMET OKTATÁS, KORREPETÁLÁS az
Ön otthonában is. Német nyelvtanítás
egyéni igények szerint. Megállapodás
szerint házhoz megyek. Várom szíves érdeklődését: 20/2491924.
Korrepetálás, érettségire felkészítés matematikából, történelemből, irodalomból
(esetleg másból) Gyálon, telefon: 0620/527-7701.
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-15.30ig. 06-20/590-9502 E-mail: hgyula@radiolan.hu

Hirdetésekkel
kapcsolatos információ:
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás!
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/ Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937
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KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc

Gyál, Károlyi M. utca 36.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3000 Ft,
manikűr: 1500 Ft,
pedikűr: 1500 Ft,
töltés: 3000 Ft.

Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
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Tanfolyamaink,
rendszeres programjaink

Csiri-biri torna
1-3 éves korig
Időpont: hétfő 10.00-11.00
Töreki Katalin
Vezeti:
Részv. díj: 500 Ft/alkalom
Akrobatikus rock and roll
Időpont: kedd 16.30-18.30
péntek 16.30-18.30
Pál Ági
Vezeti:
Részv. díj: 4.000 Ft/hó (fél havi
2.500 Ft–heti 1 alkalom esetén)
Női torna
Időpont: kedd 18.30-19.30
péntek 18.30-19.30
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részv. díj: 3.800 Ft/10 alkalom
Idős torna
Időpont: csüt. 10.00-11.00
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részv. díj: 1.300 Ft/8 alkalom,
650 Ft/ 4 alkalom

Sakk klub
DÍJTALAN!
Időpont: csüt. 16.00-21.00
Kapcsolar: Szabó János
20/231-2489
Alapfokú Internet tanfolyam
– 10 órás
Folyamatosan indul. Jelentkezni a
29/541-646-os telefonszámon.
A tanfolyam 6 fő jelentkezése esetén
indul. Részv. díj: 4.000 Ft
Helen Doron Gyerekangol
Időpont: kedd 16.30-17.15 haladó
17.30-18.15 kezdő
Jelentkezni és bővebb információ:
06-30/240-7977 Szakács Tóth
Kocsmáros Mariannál
-3 hónapostól 14 éves korig,
-beszédcentrikus, anyanyelvi
módszer
-kiscsoportos, készségfejlesztő és
játékos oktatás

CINCOGÓ
- zene 1 - 4 éves gyerekeknek Vidám, mozgalmas program, mely
tánccal, dalos játékokkal, mondókákkal és hangszerekkel vezeti be
a kisgyermeket szülőjével a zene
varázslatos világába.
Időpont: péntek 10.00-11.00
Részv. díj: 500 Ft/alkalom
Érdeklődni Csányi Andrea tanfolyamvezetőnél lehet a 06-20/394-7428-as
telefonszámon, vagy az andicsanyi@
gmail.com e-mail címen.
ECSET Klub
Festés-ragasztás-gyurmázás 2-4
éves korig 6-8 fős kiscsoportokban.
Időpont: szerda 10.00-11.00
Részv. díj: 650 Ft/fő/ alkalom
Előzetes jelentkezés a 30/6065485-ös telefonszámon Magyarosi
Lénánál

Felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzata
Képviselő-tesütletének megrendelése alapján Czagányi László szerző
elkészítette Gyál története – A település krónikája a kezdetektől napjainkig című helytörténeti tanulmány kéziratát. Jelenleg az illusztrációk összegyűjtésén dolgozunk.
Az illusztrációk összegyűjtéséhez kérem az Önök segítségét. A
gyáli közélettel kapcsolatos régi fotókra lenne szükségünk kb. az
1940-es évektől. Amennyiben rendelkeznek fotóval (újságcikkel)
melyet felhasználhatnánk a helytörténeti tanulmányhoz tisztelettel
kérem, hogy szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani egy rövid
időre amíg – a hozzájárulásuk esetén – arhiváljuk ezeket a felvételeket.

NAPNYUGTÁZÓ KEZDŐ HATHA JÓGA
Időpont: hétfő 19.15-20.45
Részv. díj: 5200 Ft/4 alkalom
Jelentkezés és további információ:
Kissné Petrovics Éva 30/670-7013
NAPINDÍTÓ KEZDŐ HATHA JÓGA
Időpont: szerda 8.15-9.45
Részv. díj: 5200 Ft/4alkalom
Jelentkezés és további információ:
Kissné Petrovics Éva 30/670-7013
Baba-mama klub
DÍJTALAN!
Időpont: csüt. 8.00-10.00
Kapcsolat: Dócti Jánosné
70/503-7798
Erica C. Dance School
Időpont: hétfő 17.00-19.00
csütörtök 17.00-19.00
Részv. díj: 7.700 Ft/hó
Oktatók:
Szerafin Patrik 06-30/997-2949
Szandra 06-30/200-5520

Fenti ügyben Sághi Tamásné munkatársunkkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Kistérségi Fejlesztési Központ
Cím:
Kistérségi, Oktatási és Intézményfelügyeleti Iroda
2360 Gyál, Kőrösi út 54.
E-mail: saghi.tamasne@gyal.hu,
Telefon: 06-29-540-920
A www.gyal.hu honlapunk aktualitásai között is megjelentettük
ezen felhívásunkat kibővítve a keresett képek listájával.
Segítségüket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Pánczél Károly
alpolgármester

