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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Pánczél Károly: Nagyszabású beruházás zajlik

Meddig várat magára a
Vecsési út felújítása?

Emlékszel a révfülöpi nyárra?
A nyaranta mintegy kétszáz gyáli gyermeknek is felejthetetlen napokat szerző révfülöpi
üdülőben nagyszabású beruházás zajlik. Folyamatban van az étkező és konyhaépület teljes
felújítása, átépítése, tetőtér kialakítása – tudtuk meg Pánczél Károly országgyűlési képviselőtől, városunk alpolgármesterétől, aki egyben a tábort működtető alapítvány kuratóriumának titkára is.
Cikkünk a 3. oldalon.

4. oldal

Az idén is önkormányzati
támogatással
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyi évben indította el a HPV védőoltás programot.
Az önkormányzat, a válság ellenére,
idén is elkülönítette az erre a célra
szükséges pénzt –mondta el lapunknak Zabánné Nagy Gyöngyi
önkormányzati képviselő, a városi
képviselő-testület
Egészségügyi,
Szociális és Családvédelmi Bizottságának elnöke.

5. oldal

A Gyálról befizetett pénz
legyen a gyáliaké!
8-9. oldal

Hírek, információk a
polgárőrség háza-tájáról
10-11. oldal
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Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
2009. évi

közhasznú jelentése a 1997. évi

CLVI. Törv. szerint
A számviteli beszámoló adatai
(e Ft-ban):
előző évi
2009. év
A/ Össz.kh. tevékenység bevétele:
1091
945
1. Közhasznú működési célra
kapott támogatás:
653
650
- H. önk. támogatás:
430
350
- Egyéb:
223
300
2. Más pályázatból nyert támogatás:
200
195
3. Kh.tevékenységből bevétel:
0
0
4. Tagdíj:
55
34
5. Egyéb:
183
66
Összes bevétel:
1 091
945
Kh. szervezet tisztségviselői
díjazása, támogatása:
0
0
Összes ráfordítás:
1146
838
Tárgyévi eredmény:
-55
107
Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában látják el. Javadalmazásban, juttatásban nem részesülnek a
tevékenységükkel összefüggésben.
Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója, áttekintő:
Fő tevékenységünk, közhasznú vállalásaink: a nyd.tagság, a város időseinek képviselete, szociálisan rászorulók támogatása, városkép szépítés, játszótéri eszközbővítés, gondozás.
A rászorulóknak egyesületünk karácsonyra 45 fő részére élelmiszer csomagot készített és juttatott el a Kistérségi Szociális és
Családsegítő Iroda segítségével. 43 fő SN gyermeket mikulás csomaggal támogattunk, a nagycsaládosokkal együtt mikulás ünnepet tartottunk, 35 kg narancsot ajánlottunk fel.
Rendezvényeink: Farsangi Bál Fánksütők versenye, Nyugdíjas
Klubok Kistérségi Találkozója amatőrök kiállítással, és Idősek Világnapja műsoros városi rendezvények.
Az éves beszámolót a tagság 2010. év februári Közgyűlésén elfogadta.
Tisztelt Gyáliak, ha fenti tevékenységünket hasznosnak tartják,
tevékenységünket támogatják, kérjük az adójuk 1 %-át a 187170481-13 adószámra küldjék.
Gyál, 2010. február 15.
Köszönettel:
Kiss Jánosné
NYKE elnök
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Ügyvezetői állás betöltésére az alábbi feltételekkel:
- Képesítési előírások: mérnök, mérnök-közgazdász, építész,
jogi, közgazdász vagy pénzügyi végzettség
- Az ügyvezetőt megbízás szerződéssel, határozatlan időre, 3
hónapos próbaidőre, 60 napos felmondási idővel foglalkoztatja,
- Beruházási gyakorlat illetve helyismeret előnyt jelent a pályázat elbírálásakor.
Pályázati határidő:
2010. március 20 napja
Az elbírálás határideje:
2010. március 25 napja
Az állás betöltésének időpontja: 2010. április 2.
Gyál, 2010.március 1.
Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kedves nyugdíjasok!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ismét közzétette a 2010.
évi EZÜST NYÁR ÜDÜLÉSI CSEKK pályázatát és beadás határidejét meghosszabbította 2010. szeptember 15-ig.
2010-ben csak azok a belföldi illetőségű személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2009 évben nem vették ezt igénybe, 62.
életévüket betöltötték, valamint nyugdíjuk 80.000 Ft alatt volt 2009
-ben, és más jövedelmük nincs.
A „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” elnevezésű nyomtatványt
kell kitölteni, mellékelni a nyugdíj 2009. évi összegét megállapító
(NYUFIG) okmány másolatát (nem tévedés; a 2010-est nem fogadják el). Feladni postán kell legkésőbb 2010. szeptember 15-ig.
A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: 40 000 Ft értékű,
névre szóló üdülési csekk. Az önrész 15 000 Ft, ezt akkor kell befizetni, ha értesítést és befizetési csekket kapnak.
Ne feledjenek x-et tenni oda, ahol „saját költségen vállalják” az
önrész befizetését és írják is alá a nyomtatványt! A legtöbbször e
hiányosságok miatt nem érvényes a pályázat és eleve kimaradnak.
Pályázhatnak még „fogyatékossággal élők és kísérőik”, valamint
két vagy több gyermeket nevelők is.
Az adatlap letölthető a www.udulesicsekk.hu címen – ahol a pályázatok részletei is megtalálhatók –, és beszerezhető a nyugdíjas
klubok vezetőinél (Ibolya u.4.sz. alatt) is.
Tisztelettel:				
Kiss Jánosné
			
		
NYKE
Új

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
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Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
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Pánczél Károly: Nagyszabású beruházás zajlik

Emlékszel a révfülöpi nyárra?
Emlékszel a révfülöpi nyárra? – énekelték, énekeltük sok ezren az elmúlt évtizedekben az egykori
dabasi járás úttörőtáborában. A Balaton északi
partján eltöltött idő más települések kisdiákjai
mellett évente sok-sok gyáli gyermeknek is a szünidő legizgalmasabb napjait jelentette.
Ám a rendszerváltást követően úgy tűnt, hogy a
címadó dalnak egy másik sora válik valóra, ami így
hangzik: „Nem maradt más belőle, csak emlék…”.
Az üdülő tulajdonjogát ugyanis a volt járás települései kapták meg, a lakosságszám arányában. Több
település a létesítmény eladását tervezte.
Gyimesi István, városunk polgármestere viszont
amellett tette le voksát, hogy az üdülőnek továbbra
is a gyerekeket kell szolgálnia. A képviselő-testület is támogatta javaslatát. Polgármesterünknek
meghatározó szerepe volt abban, hogy az eladás
helyett alapítványt hoztak létre a tulajdonos önkormányzatok, tovább működtették a tábort, így
nyaranta a gyáli diákok közül továbbra is mintegy
kétszázan élvezhetik a balatoni üdülés örömeit.
Gyimesi István látta el a tulajdonos alapítvány
kuratóriumának titkári feladatait. Az elmúlt húsz
évben sokat fejlődött az üdülő, a sátrak helyén még a hetvenes években épült faházakat korszerű, fürdőszobás kőházakra cserélték, s
más beruházások is zajlottak.
Városunk polgármestere tavaly lemondott a kuratóriumi titkári tisztségről. Helyére Pánczél Károly országgyűlési képviselőt,
Gyál alpolgármesterét választották. Az új kuratóriumi titkárt a

révfülöpi gyermek- és ifjúsági üdülőben zajló átalakításokról kérdeztük.
Az üdülőben nagyszabású beruházás zajlik – kezdte a fejlesztések ismertetését Pánczél Károly. A munkálatok nettó 32,9 millió
forintba kerülnek, egy veszprémi építőipari cég közbeszerzési eljárásban nyerte el a kivitelezés jogát. Folyamatban van az étkező
és konyhaépület teljes felújítása, átépítése, tetőtér kialakítása. Az első
ütem május közepére befejeződik, a
tetőtér belső kialakítására később, a
második ütemben kerül majd sor. A
kivitelezést nem a szülők által befizetett táborozási díjakból, hanem a
tulajdonos önkormányzatok forrásaiból finanszírozzuk. Az érintett
települések létszámarányosan tagsági díjat fizetnek, ez Gyál esetében
évente mintegy hárommillió forint.
Személy szerint is nagyon örülök
annak, hogy az idén nyáron, Révfülöpön táborozó gyáli gyerekek már
egy megújult, szép épületet vehetnek birtokukba.
De önkormányzatunk nem csak
ezen a módon támogatja a gyerekek
nyári táboroztatását. A költségvetésünkből biztosított évi egymillió forintos támogatás létszámtól függően
három-négyezer forinttal csökkenti
a szülők által befizetett költségeket.
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Meddig várat magára a Vecsési út felújítása?
A közelmúltban befejeződött két nagy önkormányzati beruházás
eredményeképpen szilárd
burkolatot kaptak a gyáli
utcák. Van azonban olyan
útja a városnak, ahol szilárd ugyan a burkolat, ám
az állapota katasztrofálisnak mondható.
Városunk legrosszabb
állapotban lévő útja a
nagy forgalmú Vecsési
út nem önkormányzati tulajdonú út, ezért karbantartásáról a
fenntartónak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek kell gondoskodnia.
Lapunk hasábjain foglalkoztunk már az útszakasz felújítása
körüli bonyodalmakkal. Arról is írtunk, hogy az út felújításáról lezajlott ugyan egy sikeres közbeszerzési eljárás, azonban
a Közlekedési, Hírközlési és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint az erre a célra szánt 2009-2010-es forráskeret
már kimerült. Így aztán a felújítás elúszott, a kátyúk maradtak…
Erős Józsefet, a körzet önkormányzati képviselőjét kérdeztük, hogyan állnak jelenleg a dolgok?
Az út kezelője ismét beadta a módosított pályázatot a Vecsési út felújítására, ami jelenleg egy monitoring bizottság előtt
van, ők fognak dönteni a pályázat szakmai támogatásáról. Véleményem szerint ezzel nem is lesz különösebb probléma.
Azonban úgy tűnik, ismét akadályba ütköztünk, hiszen a
kormány moratóriumot rendelt el, ami azt jelenti, hogy bizonyos közbeszerzési eljárásokról nem lehet eredményt hirdetni, csak az új kormány megalakulása után. Arról, hogy a
szóban forgó útfelújításra vonatkozik-e a moratórium, egyelőre nem tudok biztos választ adni, ugyanis ezt még vizsgálják a szakemberek – tájékoztatott Erős József önkormányzati
képviselő.



Pánczél Károly országgyűlési képviselő is jól ismeri a helyzetet,
legutóbb az idén januárban intézett kérdést a tárgyban Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez.
Pánczél Károly arra várt választ, hogy:
- Az átdolgozott projektjavaslat benyújtása megtörtént-e 2009
július hónapban?
- Megtörtént-e az újabb közbeszerzési eljárás?
- Kötöttek-e szerződést a nyertes ajánlattevővel?
- Várható-e a beruházás megkezdése 2010 tavaszán, a 4602 jelű út
Gyál Vecsési út szakaszán?
Az illetékes miniszter Pánczél Károlynak adott, 2010. január 18án kelt válaszában az alábbiakat írta:
A 4602. jelű út gyáli szakaszát magába foglaló kiemelt projektjavaslat átdolgozott változatát a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2009. október 15-én nyújtotta be a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Közreműködő Szervezethez.
A projektjavaslat beadására korábban megjelölt időpont a kiviteli tervek véglegesítése miatt
szenvedett késedelmet. A tervek véglegesítése
során ugyanis összhangba kellett hozni a projektgazda szakmai szempontjait a Közreműködő Szervezet elvárásaival, illetve a rendelkezésre
álló források mértékével.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg előkészítés alatt áll.
Ennek ellenére a beruházás tavaszi indítása
tartható, hiszen amennyiben az ajánlati felhívás
február elején megjelenik, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre sor kerülhet, illetve az
építési munkák megkezdődhetnek május hónap
folyamán.
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Ingyenes védőoltás a méhnyakrákot okozó vírus ellen

Az idén is önkormányzati támogatással
Tisztelt Szülők!

Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tavalyi
évben indította el a HPV védőoltás programot. Az önkormányzat, a válság ellenére, idén
is elkülönítette az erre a célra
szükséges pénzt –mondta el lapunknak Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a
városi képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottságának elnöke.
Mint ismeretes, létezik olyan
három oltásból álló oltássorozat,
ami védettséget biztosít a méhnyakrákot okozó HPV vírussal
szemben. A képviselő-testület
a tavalyi évben döntött arról,
hogy támogatást ad az oltóanyag
beszerzéséhez. A program keretében a városban élő 13 éves
lányok oltási költségeinek kétharmad részét vállalta át az önkormányzat, további egyharmad
részét a forgalmazó Glaxo Smidt
Kline Kft., így az oltás a családok
részére ingyenes. Hogy miért erre
a korosztályra esett a választás,
orvosszakmai indokai vannak.
Az érintett korosztályt a fent
említett kft. szakemberei a közeljövőben megkeresik, szülői értekezleteken és egyéb formában is
felveszik velük a kapcsolatot. A
kampány során a támogatásra
jogosultak pontos és részletes
tájékoztatást kapnak majd arról,
hogy milyen módon lehet élni ezzel a lehetőséggel – tájékoztatta
lapunkat Zabánné Nagy Gyöngyi
önkormányzati képviselő.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul az
egészség megőrzésére és a
betegségek
megelőzésére.
Anyagi forrásai függvényében
Önkormányzatunk is gondoskodik az egészségügyi, a
szociális ellátásról, valamint
a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokról, az egészséges életmódra nevelés
közösségi feltételeinek elősegítéséről. Gyál Város Önkormányzata az Egészségügyi, Családvédelmi és Szociális Bizottság javaslatára ebben az
évben is megvizsgálta egészségügyi programját,
és a Képviselő-testület támogatása alapján széleskörű kampányt szervez a méhnyakrák megelőzésének céljából.
A kampány keretében Gyál Város Önkormányzata az Egészségügyi, Családvédelmi és Szociális
Bizottság javaslatára ismeretterjesztő, figyelemfelhívó, népességnevelő programot kíván megvalósítani.
A program keretében a 13 éves korú (1997. január 1. és 1997. december 31. között született),
állandó gyáli lakóhellyel bíró leánygyermekek
védőoltással történő ellátását támogatjuk. A
programban résztvevő leánygyermekek 3 adagos
oltási sorának költségét az Önkormányzat részben átvállalja.
Döntésünkben szerepet játszott, hogy a védőoltás olyan anyagi terhet jelentene a legtöbb
szülőnek (90.000 Ft/fő), amit nem tudna önerőből felvállalni, valamint az, hogy a méhnyakrák
az egyik legtöbb áldozatot szedő betegség és az
egyetlen olyan rákos női megbetegedés, amely
ellen most már létezik védőoltás.
A méhnyakrák Magyarországon a mellrák
után a második leggyakoribb daganatos betegség a nők körében. 2007-ben hazánkban kb.
1500 új, rosszindulatú méhnyak elváltozást ismertek fel. A méhnyakrák halálozási aránya
Magyarországon 10-szer magasabb a fejlettebb
európai országokhoz képest, pedig a méhnyakrák - az emlőrákkal ellentétben – napjainkban
már megelőzhető!

Mit kell tudni az oltóanyagról?
Az oltás úgy fejti ki hatását, hogy megakadályozza a humán papilloma vírus (HPV) rákkeltő típusai által kiváltott, esetlegesen méhnyakrákot
okozó fertőzés kialakulását.
A méhnyakrák elleni védőoltás a természetes
védekezőképességünket erősíti. A védettség megszerzéséhez 3 oltás szükséges. Az első, tetszőlegesen kiválasztott időpontot követően 1 hónap
múlva következik a második, és fél év múlva a
harmadik adag.
Jelen pillanatban 6,4 éves után követési adatok
állnak rendelkezésre, amelyek alapján az esetlegesen szükségessé váló védőoltás/ok/ról való
döntés a programban résztvevők önálló, nagykorúvá válásukat követő döntésén múlik.
Kinek javasolt a vakcina?
Célszerű oltani a szexuális életet még nem élő serdülőket éppúgy, mint az aktív szexuális életet élő,
természetes fertőzésen már (akár) átesett nőket is.
A 2007 októberében Magyarországon is megjelent
méhnyakrák elleni védőoltást 10 - 55 éves korú
nőkön is vizsgálták. A védőoltás a leggyakoribb
rákkeltő HPV törzsek ellen véd, amelyek világszerte a méhnyakrák kialakulásának több mint
70%-áért felelősek. Közel 100%-os védelmet biztosít az ezen kórokozókkal összefüggésbe hozható
méhnyak-rendellenességek ellen, a további HPV
törzsek általi kockázat pedig a rendszeres szűréssel csökkenthető. A védőoltás minden nőnek
ajánlott korosztálytól és HPV státusztól függetlenül, az egyetlen kitétel az egy évnél nem régebbi
negatív citológiai (méhnyak szűrési) lelet. Az oltás
után a rendszeres szűrést ugyanúgy folytatni kell.
Ebben az évben is mintegy ötszáz nő – anya, feleség, barátnő – hagyta el örökre gyerekét, férjét,
szerelmét azért, mert nem figyelt eléggé önmagára. Megelőzhető lett volna!
Gyál Város Önkormányzata most lehetőséget
kíván nyújtani leánygyermekeink védelmére. Reményeink szerint ezen kezdeményezés hatására
mindannyian jobban odafigyelünk majd a településünkön élő minden hölgyre!

Üdvözlettel:
Dr. Ködöböcz László
Városi Egészségügyi Központ Vezető

Zabánné Nagy Gyöngyi
Egészségügyi, Családvédelmi és Szociális Bizottság elnöke
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Köszönet a gyáli Tüzépker Kft.-nek
A település legrégebbi óvodája a Liliom Óvoda. Kedvező elhelyezkedés,
gondozott, tiszta, hatalmas udvar, családias, meghitt belső tér jellemzi. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezt az esztétikus környezetet
megőrizzük. Terveink között szerepel, hogy tavasszal felújítjuk az udvari
összekötő járdákat. Ennek megvalósításához nagy segítséget kaptunk a
gyáli Tüzépker Kft.-től, amit ezúton szeretnénk megköszönni a Liliom
Óvoda gyermekei és munkatársai nevében!
Ritecz Istvánné
óvodavezető

Farsang az iskolában
Február 5-én délelőtt nagy volt az izgalom a Bartók Béla Általános Iskolában.
Már a délelőtt folyamán a farsangra készülődtünk. Maskarába öltözött
gyerekek és felnőttek jelentek meg az aulában. Hercegnők, szívkirályok,
boszorkányok és bohócok kápráztattak el bennünket a szünetekben. A tét
nagy volt, hiszen aki a legtöbb szavazatot gyűjtötte össze, az lehetett az iskola hercegnője, szívkirálya, boszorkánya és bohóca.
Délután a tantestületből verbuválódott country tánckar nyitotta meg a
bált, majd a délelőtti verseny eredményhirdetésével folytatódott a program.
Az iskola boszorkánya Csiszárik Barbara 5.b osztályos tanuló, az iskola bohóca Völcsey Tamás 1.b osztályos tanuló, az iskola szívkirálya Nagy
Krisztián 3.a osztályos tanuló és az iskola hercegnője Szigyártó Edina 4.b
osztályos tanuló lett.
A csoportos jelmezesek felvonulása következett. Micsoda kavalkád! Voltak itt pancsoló gyerekek, kéményseprők, bohócok, Hupikék Törpikék és
hangszerré változott gyerekek. Sandokán kalózainak sebeit Dr. Bubó gyógyíthatta meg. A táncos lányok után a mozi világába repítettek el bennünket az Avatar szereplői. Végül a 8. osztályosok, mint az iskola rabjai vonultak fel.
Ezután az
egyéni jelmezesek következtek.
Varázsló, télapó,
Pán
Péter,
lexikon, fazék
spaget t ivel,
cserepes virág
és sorolhatnám a szebbnél szebb jelmezeket.
A
sort a tantestület moszatból, halból, pingvinből, fókából és eszkimóból álló tápláléklánca zárta.
Az eredményhirdetésig táncra perdültek a farsangolók. Aki elfáradt, a
Koktél bárban vagy a Teaházban pihenhetett meg.
Az ötletes jelmezek felvonulása, a közös táncok mosolyt csaltak az arcokra és derűt a lelkekbe, mindenkinek szép délutánt szerezve.
Cziczásné Kiss Márta
alsós munkaközösség vezető


Matematikakedvelők
a Bartókban!
Ha Februárius (azaz böjtelő hava), akkor farsang és
karnevál. Ugyanilyen evidencia az is, hogy ekkor van
a Zrínyi/Gordiusz matematika verseny a Bartók Béla
Általános Iskolában. Most is jó volt nézni, ahogyan
a csillogó szemű, esetleg kicsit izguló diákok gyülekeztek az aulában. Évek óta töretlen az érdeklődés a
matematikai megmérettetés iránt. A gazdasági válság
sem vette el kedvét a matematikát kedvelő diákoknak.
(Egyes rémhírterjesztők szerint ebben nagy szerepet
játszik, a beígért ötös is!)
A megyei adatokat még nem ismerjük, de az biztos,
hogy a jelenlegi 149 regisztrált versenyző nem sokkal
tér el az előző éves létszámtól. Persze csalóka a következtetés, hiszen a területi fordulóban beléphetnek új
helyszínek. Az azonban biztosan elmondható, hogy
a harmadik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig
terjedő versenyben sok tehetséges tanuló vesz részt.
Igazán azonban csak azok érhetnek el kiemelkedő
eredményt, akik nem csak a tehetségüket, hanem
szorgalmukat is latba vetik. Ma már elmondható
minden tanulmányi stb. versenyről, hogy ugyanolyan
komoly és elhivatott előkészítő-munkát igényelnek,
mint a sportolók felkészülése. Sok-sok gyakorlás, jó
szellemi-, mentális-erőnlét nélkül nincs kiemelkedő
eredmény!
Pedagógusként mennyire felemelő élmény a verseny után pogácsázgató diákokat látni, hallani amint
a megoldások helyességéről beszélgetnek.
Akik nem kerülhetnek be a területi döntőbe az első
ötven helyezett közé, és nem képviselhetik megyénket
az országos versenyen, azoknak sem szabad szomorkodniuk! Egy nívós versenyen nem csak a győztesnek
jó! Nem beszélve arról a tapasztalatról, amit egy ilyen
verseny és annak légköre biztosíthat az egyén fejlődése
érdekében. Érdemes nyomon követni az eseményeket a
www.mategye.hu weboldalon!
Fontosnak tartom megemlíteni azt a jó értelemben
vett reklámot is, amelyet méltánytalanul elismerés nélkül hagyunk! Már több mint egy évtizede minden évben elhangzik, megjelenik a versenykönyvben Gyál, és
a Bartók Béla Általános Iskola neve! Büszkék vagyunk
rá. Végezetül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a
matematika nemcsak a rideg számok világát jelentheti,
hanem a jó hangulatot, a közösen megélt élmény örömét
is. Következzék hát egy igazi matekmese:
„Élt egyszer, a komplex számokon túl, a végtelenen
innen, egy nagy sötét koordinátarendszer közepében
egy ősz, öreg háromszög. Nem volt egyebe, mint 3 daliás szöge: Alfandrás, Bétamás és Gammatyi…”
Folytatás: http://www.jag.mako.hu/aloldalak/Matek/Mateknet/matmese.htm
Kármán Pál
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Városi helyesírási
verseny
A Zrínyi Miklós Általános Iskola hagyományaihoz híven, idén is megrendezte a városi
helyesírási versenyt. A február 22-én tartott
megmérettetésen az alábbi eredmények születtek:
2. évfolyam:
1. Balla Gréta
Bartók B. Ált. Isk.
2. Zente Edina
Zrínyi M. Ált. Isk.
3. Varga Krisztina
Eötvös J. Ált. Isk.
4. Gáncs Anita
Ady E. Ált. Isk.
5. Varga Nikolett
Ady E. Ált. Isk.
6. Szűcs Norbert
Ady E. Ált. Isk.
3. évfolyam:
1. Atalai Lilla Petra
2. Turcsányi Lilla
3. Perci Tamás
4. Szabó Mónika
5. Korvcsok Dávid
6. Nagy Kíra

Eötvös J. Ált. Isk.
Zrínyi M. Ált. Isk.
Eötvös J. Ált. Isk.
Bartók B. Ált. Isk.
Bartók B. Ált. Isk.
Bartók B. Ált. Isk.

4. évfolyam:
1. Perjési Tímea
Ady E. Ált. Isk.
2. Kulcsár Lili
Ady E. Ált. Isk.
3. Stephanik Szimonetta Ady E. Ált. Isk.
4. Menkó Eszter
Bartók B. Ált. Isk.
5. Gordos Gabriela
Bartók B. Ált. Isk.
6. Győrfi Madlen
Zrínyi M.Ált. Isk.
5. évfolyam:
1. Osztényi Dóra
2. Kovács Zorica
3. Kemenczei Flóra

Ady E. Ált.Isk.
Bartók B.Ált.Isk.
Ady E. Ált.Isk.

6. évfolyam:
1. Butor Nikolett
2. Vitéz Tibor
2. Kristyák Rebeka
3. Lakatos Friderika

Zrínyi M.Ált.Isk.
Zrínyi M.Ált.Isk.
Zrínyi M.Ál.tIsk.
Eötvös J.Ált.Isk.

7. évfolyam:
1. Revóczi Orsolya
2. Tóth Nikoletta
3. Liszkai Fruzsina

Ady E. Ált.Isk.
Bartók B.Ált.Isk.
Bartók B.Ált.Isk.

8. évfolyam:
1. Sarkady Beáta
Zrínyi M.Ált.Isk.
2. Hranyczka Stephanie Zrínyi M.Ált.Isk.
3. Fekete Barbara
Ady E.Ált.Isk.
A versenyen részt vett tanulóknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!
Juhász Ida
Zrínyi M. Ált.Isk. igazgatója

Megyei „szép magyar beszéd” verseny
a Bartók Béla Általános Iskolában
Ebben az évben is a Bartók Béla Általános Iskola
adott otthont a körzeti „Szép Magyar Beszéd”
versenynek. Megtisztelő feladat házigazdája lenni egy ilyen rangos eseménynek. A meghirdetett
versenyre 10 iskola legjobb diákjai neveztek be
és mérték össze tudásukat két (5-6. és 7-8. osztályos) korcsoportban.

A verseny menetéről: Két próbatételben kellett bizonyítaniuk tudásukat a versenyzőknek, egy 20. századi
írótól származó leíró jellegű, otthon
előkészített szöveg, majd egy ismeretlen szöveg szép felolvasásával. A 7-8.
osztályos korcsoport első helyezettje
képviseli megyénket (körzetünket) az
országos megmérettetésen.
A zsűri tagjai: Farkas Éva színművésznő, Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Méhész Árpádné és Csősz Tamásné, a városi könyvtár könyvtárosai, Nagy Józsefné és Makkay
Lászlóné iskolánk egykori tanárai.
A verseny eredményei:

5-6. osztály
1. Kukk Edit Luca
2. Horváth Gergő
3. Urbán Johanna
4. Szabó Sarolta
5. Brabanti Kristóf

Dabas
Gyál
Inárcs
Gyál
Dabas

Táncsics Mihály Gimnázium
Ady Endre Ált Isk.
Tolnai Lajos Ált. Isk.
Zrínyi Miklós Általános Iskola
Táncsics Mihály Gimnázium

7-8. osztály
1. Balla Zsófia
2. Csernák Edina
3. Hámori Gizella
4. Országh Roland

Kakucs
Dabas
Dabas
Hernád

Általános Iskola
Táncsics Mihály Gimnázium
Táncsics Mihály Gimnázium
Hernád- Pusztavacs Közös Fenntartású Ált. Isk.

A házigazda Bartók
Béla Általános Iskola, a
szervezők gratulálnak a
versenyző és helyezést elérő diákoknak és felkészítő tanáraiknak.
Szeretettel várjuk vissza
a jövő évben is versenyzőinket, felkészítő tanáraikat és a munkájukat értékelő zsűri tagjait.
Nagy József Elek
munkaközösség vezető
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott tevékenységet
végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor.
Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek. A városunkban
élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki!
Összeállításunkban Gyálon működő,
illetve a városhoz kötődő tevékenységet
végző szervezetek listáját adjuk közre azzal
a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk.
Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő szervezeteket, szolgálja
a gyáliakat!
(A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek bizonyára többen
vannak az itt közölteknél, de mi csak azokat
a közösségeket szerepeltethetjük, akikről
tudomásunk, információnk van. Kérjük a
felsorolásban nem szereplő, SzJA 1 százalékának fogadására jogosult szervezetek
jelentkezését, hogy lapunk következő számában már róluk is hírt adhassunk!)



(Jancsi és Juliska Magánóvoda alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány
Adószám: 18664658-1-13

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyál Városi Szervezete
Adószám: 19012470-1-41

Gyáli Keresztény Nevelésért
Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért
Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13

Dh. Giraffe Kerékpár Club
Sport Egyesület
Adószám: 18686218-1-13

Gyálért
Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

(Batrók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13

Gyáli Amatőr
Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

FEGY- Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13

(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13

Peremvárosi Horgászok
Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám:18671544-1-13

Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Adószám: 16936562-2-13

Gyáli Nagycsaládosok
Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13
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Nyugdíjas Alapítványért
Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686500-1-13

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni
Mentőegyesület
Adószám: 18707850-1-13

Uszoda
Alapítvány
Adószám: 19184427-1-13

Gyáli
Kertbarát Kör
Adószám: 13707300-1-13

Egymásért Mozgássérültek
Gyáli Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13

Gyáli Nyugdíjas Peadgógus Klub
Egyesület
Adószám: 18687745-1-13

Cukorbetegek Egyesülete
Gyál
Adószám: 18667163-1-13

Gyál Városi
Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13

Gyál Közbiztonságáért
Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13

(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13

Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló
Egyesülete
Adószám: 18683703-1-13

Fiatalok az Európai Unióért
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18700743-1-13

(Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a
gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

Őszidő
Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsődéért Egyesület
Adószám: 18718276-1-13

Gyáli
Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13



Elismerik a
munkájukat
2010 február 12-én a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tímár termében a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke, Kalmár
Róbert ünnepélyes keretek között vehetett át
egy speciális „egykezes” Stihl gyártmányú
motoros láncfűrészt dr. habil Cziva Oszkár tü. ezredestől, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnökétől.
Mint az ezredes úr kifejtette, az eddig végzett viharkárok felszámolásában nyújtott hatékony munka
elismerésének is szánják ezt a speciális eszközt. Az átadáson jelen volt dr. Bende Péter tü. vezérőrnagy,
a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka is.
Szabó István

Beszámoltak a fiatalok is
Február
20-án
első ízben rendezték meg a FEGY
ifjúsági tagozatának éves beszámolóját, melyen
részt vett Gyimesi
István, városunk
p ol g á r me s t e re ,
Badics Ferenc, a
képviselő-testület Környezet- és
Közbiztonsági Bizottságának elnöke, illetve Gáspár József nyugállományú mk. pv. ezredes, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség
ügyvezető elnöke is.

A FEGY naplójából
Január 29-én városunk külterületén, egy
személygépkocsi eddig ismeretlen okból
az útpályáról letért és felborult. Tűzoltóink Polgárőreink siettek a helyszínre. A
helyszínen a gépkocsit áramtalanították a
benne ülő sérültet kimentették, és a helyszínre kiérkező mentőszolgálatnak további
ápolásra átadták, akik a sérültet kórházba
szállították. A műszaki mentés időszakában a forgalom terelésére is szükség volt.
Február 12-én tűzesetről érkezett a bejelentés ügyeleti központunk felé, miszerint
városunk külterületén nagy füstöt látnak
Tűzoltóink a helyszínre vonultak ahol megállapították, hogy egy 3x3m-es lakatlan épületben vegyes szemét ég, illetve füstöl. Az oltást megkezdték, amikor nyöszörgésre lettek
figyelmesek. A szemétkupac alatt egy hajléktalan személyt találtak, akit kimentettek. Az

Évértékelő beszámolót Kurucz Árpád, az ifjúsági tagozat vezetője
tartott, ezt követően Gyimesi István méltatta a FEGY ifi tagozatának éves munkáját, majd kiosztásra kerültek az elismerések.
A gyerekek az elmúlt évben számos versenyen vettek részt és az
idei évben is rengeteg felkérést kaptak efféle erőpróbákra.
Az ifjúsági tagozat létrehozásánál elsődleges szempont volt, hogy
a gyermekek, fiatalok körében felvilágosító munkát végezzünk, értelmes, tartalmas időtöltésre kínáljunk lehetőséget, s ezáltal az
egyesület utánpótlását is biztosítsuk.
Hazánk időjárása egyre szélsőségesebbé válik, ezért az is nagyon
fontos, hogy a gyerekeket felkészítsük a helyes magatartásra, arra az
esetre, ha káresetet észlelnek, mik az elsődleges teendők. Versenyeken és gyakorlatokon ismertetjük meg őket az elsősegélynyújtás, a
bűnmegelőzés, a tűzvédelem alapjaival – mondta el lapunknak Kalmár Róbert a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnöke.

orvosi ügyelet szerint a hajléktalan személy
nem szenvedett sérülést. A helyszínt a rendőrségnek átadták, bevonultak.
Február 14-én, a délutáni órákban városunkban egy idős személy sérelmére követtek el rablást. Az elkövető több
aranyékszerrel távozott a sértett lakásából.
Az elkövetőt a sikeres felderítés után, még
aznap, a késő éjszakai órákban sikerült a
rendőrségnek polgárőri segítséggel lakásán
elfognia.
Február 19-én a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságtól érkezett a jelzés, miszerint
városunk egyik családi házában szénmonoxid-mérgezett személy van. Tűzoltóink
haladéktalanul megkezdték a vonulást a
megadott címre. A jelzett helyen egy földszintes családi ház fürdőszobájában üzemelő gázkészülékből vélhetően égéstermék
jutott vissza a lakásba. A raj légzőkészü-

lékben a lakást átszellőztette, a kiérkező
mentőknek, egy főt mérgezés gyanújával
átadott, akik a sérültet az ügyeletes kórházba szállították.

Beszéljenek a számok!
Polgárőreinkre 2009-ben is számíthattunk.
Ott voltak és segítettek, ha szükség volt rájuk.
Események száma 2009-ben:
2275
Ebből nappal:
1325
Éjszaka:
950
Rendőrséggel közös akció:
410
Környezetvédelemmel
összefüggő esemény:
51
Orvosi ügyelet segítése:
23
Baleset:
78
SZEM-tagok bejelentése alapján: 70
Garázdaság, rendbontás:
52
Tűzoltási tevékenység Gyálon:
52
Tűzoltási tevékenység
Gyál környékén:
129

Éves közgyűlés a polgárőröknél
Január 21-én tartotta éves közgyűlését a végző polgárőröknek fejezték ki köszögyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egye- netüket.
sület.
Fejlesztéseink között szerepel, hogy a
A jeles eseménynek az Arany János Kö- lakosság körében elterjesszük a hagyomázösségi Ház és Városi Könyvtár adott ott- nyos riasztó-rendszer hálózaton belül a
hont.
tűzriasztás lehetőségét, hiszen az elmúlt
A gyáli polgárőrök elismertségét is jelzi, év eredményes tűzoltásaiban nagy szerepe
hogy az idén is számos közéleti és szakmai volt annak, hogy időben kaptuk a riaszvezető tisztelte meg jelenlétével a közgyű- tást. A hatékonyabb munka érdekében
lést.
idén még több polgárőrt fogunk levizsOtt volt Gyimesi István, városunk polgár- gáztatni a 40 órás tűzoltási alapképzés
mestere, Dr. habil. Cziva Oszkár tű. ezredes, keretében, és természetesen továbbra is
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási szeretnénk fejleszteni felszerelésünket
Főosztályának vezetője, Gáspár József nyug- – sorolta a 2010-es terveket a közgyűlés
állományú mk. pv. ezredes, a Pest Megyei után lapunk kérdésére Kalmár Róbert
Polgári Védelmi
a Gyáli FEGY PolSzövetség ügygárőrség és Tűzoltó
vezető elnöke,
Egyesület
újraváA Gyáli FEGY Polgárőrség és
Székely Attila tű.
lasztott elnöke.
Tűzoltó Egyesület vezetősége
alezredes, Monor város tűzoltóparancsnoka,
a Pest Megyei
A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület közgyűlésén az alábbi
Tűzoltó
Szöoklevelek kerültek átadásra:
vetség alelnöke,
Gáncsosné Mari10 éves aktív munkájáért:
Külön kiemeljük:
- Kovács Tamás
- Szabó István nyugállományú
csek Zsuzsanna,
- Szebeni Zsolt
századost, aki a Magyar Tűzoltó
pv. főhadnagy
Kalmár Róbert
elnök
asszony, a Pest
Szövetség 20 éves emlékplakett15 éves aktív munkájáért:
jét és emléklapot vehetett át,
Megyei Tűzoltó
- Kurucz Árpád
- Kiss Istvánt, aki a Magyar TűzSzövetség titkára, Stupek István
- Szatmári László
oltó Szövetség 30 éves emlékpla- Cseszkó Tibor
kettjét és emléklapot vehetett át,
r. alezredes, a
Gyáli Rendőr- Kurucz Attila
- id. Hovanyec Istvánt, aki a
őrs parancsnoka
- Botlik Zoltán
Magyar Tűzoltó Szövetség 30
éves emlékplakettjét és emléklaés számos más
A 2009-es évben végzett ki- pot vehetett át,
rendvédelmi, kaSzatmári László
Tar Nándor
alelnök
tü. őrnagy, alelnök
emelkedő munkájáért:
- id. Kőszegi Béla sajnos már
tasztrófavédelmi
- Kozma Csaba
nem vehette át a Magyar Tűzolszakember is.
Az elnökség
- Tóth Gábor
tó Szövetség 30 éves emlékpla- Budai László
kettjét és az emléklapot, mert
éves beszámo- Balogh Balázs
elhunyt, helyette fia vette át az
lót tartott az
elmúlt eszten- Hajdú Sándor
elismeréseket.
- Kovács Róbert
dőben végzett
munkáról, majd
- Kovács Tamás
A 40 órás alapképzést elvégKónya
Csaba
zők részére az egyesület vea meghívott önFábián Ferenc
Szabó István
- Kurucz Árpád
zetősége a tavaly megkezdett
kormányzati és
felügyelőbizottsági nyá. tű. százados, a FEGY
elnök
tűzoltóparancsnoka
- Romfa Mihály
hagyomány szerint egy névre
szakmai veze- Szabó István
szóló kámzsát ajándékozott:
tők értékelték a
- Kalmár Márkus
- Balogh Balázsnak,
gyáli fegyesek
kiemelkedő te- Kiss István
- Benkő Péternek,
- Mészáros József
- Borhi Csabának,
vékenységét, és
- Tarsoly Imre
- Csaba Gábornak,
idén sem ma- Hajdú Attilának,
radhattak el a
- Kozma Csabának,
minden évben
- Kovács Tamásnak,
kiosztott elismeKovács Tamás
Kurucz Árpád
rések, amikkel a
- Tóth Gábornak.
felügyelőbizottsági
felügyelőbizottsági
tag
tag
legjobb munkát
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Véradás

A Magyar Vöröskereszt véradást szervez
április 7-én, szerdán, 10-14 óráig
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Kérjük, mindenképpen hozzák magukkal
személyi igazolványukat és TAJ kártyájukat!
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2010. március

A kertésznaptár e havi számában a lakásban kora tavasszal nyíló
cserepes dísznövényt, az amarilliszt (Hippeastrum hybridum) kívánom bemutatni.
Az amarillisz hibridek ősei Amerika trópusi részéről származnak.
Az amarillisz időszakos nyugalmi szakaszt kívánó hagymás növény. Tél végén, kora tavasszal 40-80 cm magas száron 2-4 db, tölcsér alakú, a 20 cm átmérőt is elérő virágot hoz. A virágok fajtától
függően lehetnek hófehérek, csíkozottak, pirosak, sötétbordóak,
sőt, az utóbbi időben sárga színű fajtái is elterjedtek. Minden évben
rendszeresen virágzó, könnyen nevelhető cserepes dísznövény.
Elvirágzás után április-május folyamán a növényt ültessük át
általános virágföldbe, majd tartsuk világos helyen, ablak közelében. A fagyok elmúltával félárnyékban helyezzük el a kertben. Ek-

ban még ekkor sem kell, egészen addig, amíg a bimbó ki nem tör a
hagymából. Ha a virághajtás elérte az 5-6 cm nagyságot, fokozatosan megkezdhetjük az öntözést.
Ha jól időzítettünk, nőnapra gyönyörű virággal lephetjük meg
családunk hölgytagjait.
Kertészeti, növényvédelmi kérdéseikre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

kor bőven öntözzük és tápoldatozzuk. Ha a kerti körülményeink
megengedik, a hagymát ki is ültethetjük, azonban ebben az esetben augusztus végén a virághagymát szedjük fel és cserepezzük be.
Szeptember közepétől fokozatosan csökkentsük az öntözések számát, majd teljesen hagyjuk el. Mikor a levelek leszáradnak, 10-15
o
C körüli helyiségbe tegyük a cserepeket.
A virágzáshoz 8-10 hetes nyugalmi időszak szükséges. Hajtatásra a virágzóképes hagymákat december elején vigyük 20-25 oC-os
meleg, mindenképpen világos, ablakközeli helyre. Öntözni azon-
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A veszettség elleni védõoltásról
Tavasz elején az elmúlt évtizedekben hagyományosan sor került az
ebek kötelező veszettség elleni védőoltására, úgynevezett összevezetéses tömegoltás formájában. Az utóbbi 3 évben ez a tömegoltás
megszűnt, mivel a város népességének és az ebek számának növekedésével nem lehetett már biztosítani az állategészségügyi, közegészségügyi és állatvédelmi szabályok betartását. Ezentúl ismert,
hogy Gyálon 3 állatorvosi rendelő is működik, melyekben kulturált
körülmények között az ebeket be lehet oltatni.
Néhány félreértést azonban szükséges tisztázni. A legfontosabb:
a kutyák veszettség elleni oltása továbbra is kötelező! Ennek elmulasztása állategészségügyi bírságot von maga után. Amennyiben az
oltatlan kutyát kóbor eb vagy róka marja meg, 30 napos karantén
után kötelezően ki kell irtani (sajnos, mérlegelésre ilyen esetben
nincs lehetőség, mivel a betegség gyógyíthatatlan és az emberre veszélyes). Ha oltatlan kutya vagy macska embert harap, a sérültnél
rögtön megkezdik az 5 oltásból álló oltási sorozatot, valamint az
ebet két hetes állatorvosi megfigyelés alá kell vonni. Ez utóbbi költségét az állat tulajdonosa köteles megfizetni. Ilyen esetben a megfigyelés letelte után lehet csak az állatot védőoltással ellátni.
A fenti szigorú intézkedésekre azért van szükség, mert a veszettség súlyos, halálos betegség, egyetlen védekezési mód ellene az

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

ÚJ RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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Kő

 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

ember környezetében élő állatok megelőző és az ember esetleges
sérülése utáni védőoltás. Magyarországot már az 1930-as években
mentessé tudták tenni a veszettség ún. városi formájától, melyet a
kóbor ebek terjesztettek elsősorban. Ez a kiterjedt oltásoknak volt
köszönhető. Ma a vírus terjesztéséért főként a vadon élő kisragadozók (róka, borz és elvadult macskák) a felelősek, ez a betegség erdei
(sylvaticus) típusa. A rókák immunizálása is rendszeresen történik,
kihelyezett csalikkal, de kóborló életmódjuk miatt a környező országokból továbbra is van utánpótlás fertőzött állatokból.
Mi tehát az állattartó feladata? Az oltás rendszeres, 1 éven belüli
beadatása a legfontosabb. A kölyökkutyák veszettség elleni oltása
a 3 hónapos kor betöltése után 30 napon belül kötelező, előtte természetesen a többi fertőző betegség (parvovírus, szopornyica stb.)
ellen is ajánlott oltani. A fiatal ebek oltását 6 hónapon belül, majd
évente kell ismételni. Javasolt évente ismételni az ún. kombinált oltást is, mivel a többi betegség ellen is csak egyéves védettség adható. Kötelező az oltással együtt az ebek évenkénti féregtelenítése is.
Ajánlott még a macskák oltása, mivel a veszettség szempontjából
ők is fertőzési forrásként jöhetnek szóba.
Idén az oltások igazolására a Földművelésügyi Minisztérium
rendelete alapján kötelező olyan új, sorszámmal ellátott oltási
könyvet kiállítania az
állatorvosnak, melyben szerepelnek
a tulajdonos és az állat
adatai, ha van, az állatot azonosító
chip száma is. Az oltás beadásakor az évszámot is
tartalmazó,
hologramos matrica kerül az oltási
könyvbe. Az állatorvos
nyilvántartja az oltások
megtörténtét, az időponttal és az állat adataival, a
tulajdonosnak viszont az
oltási könyv alapján 1
éven belül kell kérnie az állat újraoltását. Ezek
alapján tehát egész évben lehet oltatni a kutyákat és
macskákat, állatorvosi rendelőben vagy
kérésre az állat
tartási helyén.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com

Új

A tavasz netslágere

www.t-home.hu

Mbit
/sec

(garantált 16 Mb

it/s)

égge
letöltési sebessfeltöltés

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a
kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata
Képviselőtestülete 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.

Internet akár

80
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l!

tált
Ma ximális /garan
.
5 Mbit/s / 1 Mbit/s

Szupergyors otthoni internetcsomagok, 1 év hûségidôvel

2 hónapig 0 Ft-os havidíjért!

A T-Home otthoni internettel szélsebesen, Kábelnet Maximum csomagban akár 80 Mbit/s sebességgel
jönnek az élmények, ráadásul most új elôfizetôinknek, 2 hónapon át 0 Ft-os havidíjért. Használd ki Te
is a szélessávban rejlô lehetôségeket! Töltsd fel saját Tavaszi szél videódat a www.netslager.hu oldalra
legkésôbb 2010. március 28-ig, szerepelj együtt Freddie Mercuryval a T-Home reklámfilmjében és nyerd
meg az értékes nyeremények egyikét!
Ajánlatainkért hívd a 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba!

Az ajánlataink 2010. február 15-étôl visszavonásig, új T-Home lakossági internet-elôfizetôkre érvényesek, 1 év hûségidôvel! Szélessávú
internet ajánlataink a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein érhetôk el, mûszaki felmérés eredményétôl függôen.
Amennyiben az elôfizetô jogosult T-Home internetkedvezményre, a T-Home internetkedvezmény is 0 Ft az elsô 2 hónap alatt. Az akciós
ajánlat egyéb speciális helyi ajánlatokkal nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körû, részletek és szerzôdéskötési feltételek: 1412,
www.t-home.hu, T-Pontok és T-Partner üzletek.

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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.A.S.A. hulladékkezelő központ Gyálon:

Tíz éve együtt

Évtizedes közös munkát ünnepelhetünk Gyálon, amelynek ideje alatt a város jelentősen gyarapodott lélekszámában, szociális intézményeiben, az egy főre eső jövedelemben. Az .A.S.A. gyáli székhelye
pedig mára az egyik legjelentősebb hazai hulladékos közszolgáltató központi telephelyévé lett. Összeállításunk a
történet mérföldköveit, építőkockáit, és számszerű eredményeit idézi fel.

Folyamatos fejlesztés – bővülő szolgáltatás

- 1999 novemberében nyílt meg a gyáli hulladékkezelő központ, a lerakó 6 hektáron kiépített első három ütemén tíz
év alatt összesen több mint 1,1 millió tonna hulladékot és építési törmeléket ártalmatlanítottunk.
- 2005-ben állt munkába a hulladékból alternatív fűtőanyagot előállító üzemünk, Magyarországon elsőként. Segítségével a lerakásra szánt anyagok mintegy 15-20%-a hasznosulhat újra.
- 2008-ban megépült komposztáló üzemünk, átadása még előttünk áll.
- 2010 tavaszán átadjuk depóniagáz-hasznosító beruházásunkat, amellyel a lerakón keletkező biogázokból nyerünk
energiát.

Technológiai igényesség – hosszú távú versenyelőny

- Telephelyeink az országban az elsők között, 2004-ben kapták meg a szigorú feltételekhez kötött nemzetközi Egységes Környezethasználati Engedélyt (IPPC). A vonatkozó magyar jogszabályok létrejötte előtt osztrák technológia és
szabályozás alapján létesítettük és üzemeltettük hulladékkezelőinket, gyáli központunk akár a talán legszigorúbb
szabályozással rendelkező Ausztriában is megfelelne a hulladékszolgáltatókkal szemben támasztott minőségi követelményeknek.
- A lerakó felülete három réteg agyagszigetelésre és fóliaszigetelésre került, csurgalékvíz-gyűjtő hálózattal, biogázkutakkal. Folyamatos tömörítéssel és takarással épül be, dombépítéses technológiával műveljük meg. Mindez biztosítja a környezet teljes védelmét.
- Az átlagosnál magasabb környezetvédelmi igényességünket versenyképes áron kínáljuk. Közszolgáltatási szerződésünknek megfelelően gyáli szolgáltatási díjunk éves növekedése az infláció mértékével egyezik meg. Egy 110/120
literes kuka ürítési díja Gyálon 2010-ben a vecsési díjnak kétharmada, a fővárosinak fele.

Helyben vagyunk

- A gyáli központban dolgozó 160 munkatársunk bejelentett állandó lakcím szerint mintegy harmada gyáli, de tudjuk, hogy ennél is többen laknak közülünk városunkban.
- A beérkező hulladék mennyisége szerint évente az iparűzési adón felül még mintegy 100 millió forintot fizetünk a
városnak.
- Minden évben támogatunk valamilyen helyi beruházást: legutóbb játszóterek építését, orvosi rendelők klimatizálását.
- Profilunknak megfelelően szemétszedő akciókat szervezünk: legutóbb a Gyáli patak partján a lakosokkal közösen
11 tonna hulladékot szedtünk össze, szállítottunk el és ártalmatlanítottunk. Mindenki, aki legalább egy órát gyűjtötte a
szemetet, ilyen virágpalántát kapott:
Tíz év közös munkához egy születésnapi palánta
mindannyiunknak. Mert az .A.S.A. sikere Gyál sikere.
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Apróhirdetés
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.
Korrepetálás, érettségire felkészítés
matematikából, történelemből, irodalomból (esetleg másból) Gyálon, telefon:
06-20/527-7701.
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.3015.30-ig. 06-20/590-9502 E-mail:
hgyula@radiolan.hu
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47
FIGYELEM! A tavaszi lomtalanítás ideje
alatt összegyűlt lomjait, a guberálók előtt
felvásárolnám. Telefon: 06-70/556-8801
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
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.

FESTÉS, MÁZOLÁS, GIPSZKARTONOZÁS, extra szolgáltatás: AIRBRUSH
különlegességek bárhova. Telefon:
06-70/227-8282

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc

Gyál, Károlyi M. utca 36.

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
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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.

Széles palettán
kínálunk jegyeket!
A közösségi ház a legnagyobb jegyértékesítő hálózatok mindegyikével kapcsolatban áll, így látogatóink még több helyre, még több
programra, többek között a Madách Színház, Fővárosi Operett
Színház és a Papp László Sportaréna rendezvényeire vásárolhatnak jegyeket kezelési költség nélkül helyben, az információs pultunknál.
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ITT AZ IDŐ!

PÁNCZÉL KÁROLY
a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje
GYÁLON
Köszönöm azt a több mint négyezer ajánlószelvényt, melyet Önök, gyáliak
eljuttattak hozzám, vagy személyesen átadtak.
Köszönöm támogatásukat, bizalmukat.

Tisztelettel meghívok minden kedves érdeklődőt
választási gyűlésemre.
Helyszín: Gyál, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Időpont: 2010. március 24. (szerda) 18.00
		

Pánczél Károly és a FIDESZ gyáli csoportja

GYÁLRÓL GYÁLIT A PARLAMENTBE!
TÁMOGASSA SZAVAZATAIVAL GYÁL EGYETLEN
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTJÉT!
Fizetett választási hirdetés

