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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2010. július

Választási tájékoztató
2.oldal

Elismeréseket adtak át a 
Semmelweis-napi ünnepségen

Az idén Dr. Balog Rozália nyugdíjas 
orvos  és Kővári Sándorné asszisz-
tens részesült a Dr. Pusztai Lajos 
Emlékdíjban.

5. oldal

Idén is volt  „Gyáliak a beteg 
gyáli gyermekekért gála”

9. oldal

Gyimesi István: Nyugdíjasként 

több időm jut majd a családra

2010 a választások éve. Tavasszal a Magyar Köztársaság Országgyűlésébe küldtünk képvi-

selőket, ősszel pedig polgármestert, önkormányzati és megyegyűlési képviselőket válasz-

tunk majd.

A városunkban elterjedt hír szerint Gyimesi István, Gyál polgármestere nem indul az 

őszi megmérettetésen. Igaz ez? – kérdeztük a közmegbecsülésnek örvendő városvezetőt.

Interjúnk a 3. oldalon.

Gyáli Mazsorettek

Minden versenyen learattuk kemény 
munkánk jól megérdemelt gyümöl-
csét, az év folyamán regionális és 
nemzetközi versenyeken összesen 
61 induló produkciónkból 18 első 
helyezést, 17 második helyezést és 
9 harmadik helyezést valamint szá-
mos pontszerző helyezést értünk 
el, egyéni, páros és csapatgyakor-
latokkal.

11. oldal

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt a 

2010. augusztus 20-án, pénteken 
10 órakor, a Templom téren kezdődő 

Szent István napi ünnepségre.

Az ünnepség részletes programját 

lapunk augusztusi számában

adjuk közre.
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Tisztelt Adózóink!
Az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján elfogadta „a helyi iparűzési adóval 

kapcsolatos egyes törvények módosításáról” szóló 2010. évi LVII. számú törvényt. 

Az elfogadott törvény alapján 2010. június 29. napjával a helyi iparűzési adóval kap-

csolatos adóigazgatási hatáskör az APEH-től visszakerült az önkormányzati adóha-

tóságokhoz.

Ezen jogszabályi változás azt jelenti, hogy 2010. június 29. napjától az adózóknak 

az iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezési, illetve változási, valamint beval-

lásadási (éves, záró, ideiglenes) kötelezettségüket az önkormányzati adóhatósághoz 

kell teljesíteniük. 

Fontos, hogy 2010. június 29. napjától az adó fi zetési kötelezettséget - állandó ipar-

űzési tevékenységet folytatók esetén a 2010. szeptember 15-i és 2011. március 16-i 

előleget, valamint az ideiglenes iparűzési tevékenységet végzők - az önkormányzati 

adóhatóság Erste Bank NyRt-nél vezetett 11600006-00000000-21709333 Iparűzési 

adó beszedési számlájára kell teljesíteni. 

Felhívjuk a Tisztelt Adózók fi gyelmét, hogy az Önkormányzat bankszámla számai 

a www.gyal.hu honlapon is megtalálhatók.

Tájékoztatjuk adózóinkat továbbá arról, hogy az iparűzési adó 2010. évi bevallá-

sával kapcsolatos, jelenleg kézzel kitölthető új nyomtatványok a www.gyal.hu honla-

pon szintén megtalálhatók. 

Gyál, 2010. június 30.

Diera Éva

irodavezető

Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

Tisztelt Választópolgárok!
A 2010. évi polgármester és helyi önkormányzati képviselői választással kapcso-

latos jogszabályi változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

A 2010. évi L. törvény 5. §.-a alapján Gyál Város Önkormányzatánál az egyé-

ni választókerületi és kompenzációs listás mandátumok száma a következő:                   

8 egyéni mandátum és 3 kompenzációs listás mandátum.

A törvény 9. §-a szabályozza a polgármester és képviselői jelöltséghez szüksé-

ges ajánlások számát, valamint kompenzációs lista állításának feltételeit.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a számadatok tájékoztató jellegűek, azokat 

folyamatosan korrigáljuk a jogszabályoknak megfelelően és ezekről tájékozta-

tást adunk.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a választással kapcsolatos információkat 

Gyál Város www.gyal.hu honlapján folyamatosan közzé tesszük, egyéb infor-

mációs kérdéseivel a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájához fordulhat (2360 

Gyál, Kőrösi u. ll2-ll4. I. em. 15. Tel: 29/540-943, 29/540-938)

Soósné dr. Gáspár Gabriella sk.

a Helyi Választási Iroda Vezetője

Tájékoztató
a 2010. évi Polgármester és önkormányzati kép-

viselő választáshoz

- állandó lakosság száma: 23503

- választópolgárok száma: 18678

- polgármester jelöléshez szükséges ajánló szel-

vények száma: 374 (választópolgárok 2 %-a 2010. 

évi L.törvény 9.§(1)bek.)

 1. 1. Ady E. Ált. Isk.  1128

  2. Gyál, Ady E. u. 20. 1171  

    2299 23 1 %

 2. 3. Ady E. Ált. Isk.  1160  

  4. Gyál, Ady E. u. 20. 1151

    2311 24 1 %

 3. 5. Zrínyi M. Ált. Isk. 1140  

  6. Gyál, Kossuth u. 48-52. 1122

    2262 23 1 %

 4. 7. Zrínyi M. Ált. Isk. 1102  

  8. Gyál, Kossuth u. 48-52. 978

    2080 21 1 %

 5. 9. Zrínyi M. Ált. Isk. 1186  

  10. Gyál, Kossuth u. 48-52 1123

    2309 24 1 %

 6. 11. Közösségi Ház Gyál,  788  

  12. Kőrösi u. 118-120. 940

  13.  938

    2666 27 1 %

 7. 14. Bartók B. Ált. Isk 904  

  15. Gyál, Bartók B. u. 75. 987

  16.  943

    2834 29 1 %

 8. 17. Eötvös J. Iskola 969  

  18. Gyál, Erdősor u. 65. 948

    1917 20 1 %

Összesen: 18678  

Kompenzációs lista állításához szükséges felté-

tel:  5 egyéni választókerületben jelölt állítás.
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Gyimesi István nem indul az önkormányzati választáson

„Nyugdíjasként több időm jut majd a családra”
2010 a választások éve. Tavasszal a 

Magyar Köztársaság Országgyűlé-

sébe küldtünk képviselőket, ősszel 

pedig polgármestert, önkormány-

zati és megyegyűlési képviselőket 

választunk majd.

A városunkban elterjedt hír szerint 

Gyimesi István, Gyál polgármestere 

nem indul az őszi megmérettetésen. 

Igaz ez? – kérdeztük a közmegbe-

csülésnek örvendő városvezetőt.

– Igen, igaz. Meghoztam a döntést, ősszel 

már nem indulok a polgármesteri székért – 

kezdi Gyimesi István. – Mivel rendelkezem az 

ehhez szükséges szolgálati idővel és életkorral 

is, úgy határoztam, hogy nyugdíjba vonulok. 

– A két évtizedes városvezető pályafutás 

történéseinek, eredményeinek összegzésére 

bizonyára többször is sor kerül még. Most 

arra kérem polgármester urat, általánosság-

ban értékelje az elmúlt évtizedeket!

– Abban a különleges megtiszteltetés-

ben lehetett részem, hogy 1990-től öt ön-

kormányzati cikluson át polgármesterként 

szolgálhattam Gyált, a gyáliakat. Az érté-

kelés nem az én feladatom. Ahogyan eddig 

is megtették, a későbbiekben is megteszik 

ezt mások. Az én dolgom most az, hogy 

köszönetet mondjak. Köszönöm mindazok 

munkáját, akik elődeimként lehetőségeik-

hez képest hozzájárultak Gyál fejlődéséhez. 

Nagy tisztelettel köszönöm azt a szeretetet 

és bizalmat, ami ötszöri polgármesterré 

választásom kapcsán felém áradt. Köszö-

nöm a városlakók, közvetlen munkatársak, 

intézményvezetők, politikai harcostársak 

segítőkész együttműködését. És elsősorban 

is köszönöm családomnak, feleségemnek, 

gyermekeimnek, hogy támogattak, s elvi-

selték azokat a kellemetlenségeket, amik 

velejárói a polgármesteri munkának. Az 

előttem álló nyugdíjas évek egyik legkelle-

mesebb kilátása az, hogy több időt tölthetek 

majd szeretteimmel.

– Milyen érzéssel tekint vissza az elmúlt 

időszakra?

– Hivatásomat, polgármesteri tevékeny-

ségemet szolgálatnak tekintettem. Mélyen 

hiszek abban, hogy bármiféle közfelada-

tot is csak így lehet jól ellátni. A hatalom 

szeretete helyett a szeretet hatalma az, ami 

előreviszi a dolgokat. Mélységesen szeret-

tem és szeretem városomat, s azon igye-

keztem, hogy hozzátegyek valamit fejlő-

déséhez, az itt élők boldogulásához. Nagy 

utat jártunk be 20 év alatt.  Biztos vagyok 

abban, hogy csapatom a város szolgálatá-

ban ezt, a velem, vezetésemmel megkez-

dett utat fogja járni. 

– A nyugdíjba vonulás egyben teljes szakí-

tást jelent a közélettel?

– Nyugdíjba megyek, de ha szükség lesz 

tapasztalataimra, tanácsaimra, természe-

tesen rendelkezésre állok. A körülmények 

nagyon megváltoztak. Úgy érzem, hogy az 

ősszel felálló új önkormányzatnak egy új, a 

további fejlődés irányait meghatározó szö-

vetséget kell kötnie Gyál lakosságával, kö-

zösségeivel.                                                     gi

Polgármesterünk és unokája egy játszótér átadásán. „Több időm jut majd a családra”
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Köszönetnyilvánítás 
Balogh Miklósnak, a 

Betonkovács Kft . kereskedelmi 
vezetőjének és munkatársainak

A nyári felújítási munkák tervei kö-

zött szerepel két épület összekötő jár-

dájának felújítása, térkövezése. Ehhez 

a munkához már kaptunk korábban 

segítséget és ezt kiegészíti a fenti cég 

nagylelkű felajánlása, amit ezúton sze-

retnénk megköszönni a Liliom Óvoda 

munkatársai és gyermekei nevében.

Ritecz Istvánné 

óvodavezető

Helyi alkotók képei az 
ipartestület székházában
A Gyáli Ipartestület fontosnak tartja a 

városban működő civil közösségekkel 

kialakított kapcsolatának további erősí-

tését. Az iparosok és a Gyáli Képzőmű-

vészeti Egyesület együttműködése sem 

új keletű. Két helyi művész az ipartes-

tület megalakulásának 20. évfordulójára 

egy-egy alkotással lepte meg az iparo-

sokat. Ifj . Makai Ferenc mesterségeket 

bemutató ceruzarajzát  és Pósa Mária 

ipartestületi székházat ábrázoló olaj-

képét a szervezet megalakulásának 20. 

évfordulója tiszteletére tartott ünnepi 

közgyűlésen helyezték el a Gyáli Ipar-

testület székházában.

A pázmándi ezüst
Az Őszidő Nyugdíjas Klub énekkara a 15. Térségi és Országos 

Minősítőn ezüst  fokozatot ért el 2010. június 26-án. A KÓTA ál-

tal kiírt esemény házigazdája a Pázmándi Művelődési Ház volt. A 

21 tagú énekkart 27 klubtag is elkísérte. Az énekkari tagok kitartó 

lelkesedése meghozta az eredményt. A teltházas műsor keretében 

negyven csoport szerepelt.

Jó volt látni és hallani, hogy sokunk számára fontos a népzene 

ápolása, a fi ataloknak és időseknek egyaránt. Ezen a hosszúra 

sikeredett napon a fellépőktől sok szép népdalt és citera zenét 

hallottunk.

Köszönet a házigazda szerepét betöltő Pázmándi Népdalkör-

nek, hogy részesei lehettünk ennek a kulturális eseménynek. A 

program keretében a zsűri döntésére várva feszültség oldóként 

megtekintettük a 2001-ben elkészült vízimalmot. Egy kellemes 

séta után értünk a Bágyom-patakhoz. Hegyi János Pázmándról 

származó úr levéltári dokumentumok segítségével építette újjá 

az eredeti helyére. 

A létesítmény történelmi érdekessége, hogy egy 1782-es térké-

pen már szerepelt és 1951-ig működött majd lerombolták.

Az eredményhirdetés után jókedvűen tértünk haza.

Őszidő Nyugdíjas Klub
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Elismeréseket adtak át a 
Semmelweis-napi ünnepségen
Június 25-én, pénteken, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szín-

háztermében tartott Semmelweis-napi ünnepségen adták át a Dr. Pusztai Lajos 

Emlékdíjakat. Az idén Dr. Balog Rozália nyugdíjas orvos  és Kővári Sándorné 

asszisztens részesült az elismerésben.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos 

Emlékdíj alapításáról. A településünk egykori főorvosának emlékét őrző kitün-

tetés annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak adományozható, aki a 

gyáli egészségügyi, valamint a szociális ellátás területen kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért 

kiemelkedő munkát végzett.

A rendezvényen megjelent Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Soósné Dr. Gáspár 

Gabriella, városunk jegyzője és Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Család-

védelmi Bizottságának elnöke, s megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Dr. Pusztai Lajos özvegye is.

Városunk önkormányzata a rendezvényen műalkotással, Fegyó Béla festőművész képével ismerte el a nyugállományba vonuló Dr. 

Ködöböcz László intézetvezető főorvos Gyálért végzett munkáját. (Ködöböcz doktornak csak a vezetői megbízatása szűnik meg, házior-

vosként folytatja munkáját.)

Dr. Balog Rozália Alsódabason született, az általános iskolát 

Dabason, a középiskolát Ócsán végezte. 1959-ben került felvé-

telre a SOTE Általános Orvosi Karára, ahol 1965-ben kapott 

orvosi diplomát.

Két hónap Rókus kórházi gyakorlat után került Gyálra kör-

zeti orvosnak. Közben férjhez ment, két gyermeke nevelését 

a sok ügyeletet, állandó készenléti szolgálatot nehezen tudta 

összeegyeztetni, ezért 1975-ben megpályázta és elnyerte az 

Országos Munkaegészségügyi Intézetben meghirdetett bőr-

gyógyászati tudományos munkatársi állást.

A szakvizsgához szükséges szakmai gyakorlatot az István 

Kórházban szerezte meg. 1978-ban szakvizsgázott.

Ezután a Ganz MÁVAG rendelőintézet bőrgyógyászati rende-

lését vezette 3 évig. 

Megírta a Munka-

egészségügyi fog-

lalkozási ártalmak 

c. tankönyv Fog-

lalkozási bőrártal-

mak és betegségek 

c. fejezetét.

1981-ben az 

Állami Pénzverő 

üzemorvosa lett.

1983-ban, a 

Pusztai doktor 

halálával megüre-

sedett körzeti or-

vosi állást pályáz-

ta meg Gyálon. 

1994-ig dolgozott 

körzetben.

1998-tól magán bőrgyógyászati rendelést vezetett a Gyálli-

geti Gyógyszertár rendelőjében.

2006 óta már nem dolgozik, népes családja körében éli nap-

jait, két lánya, hat unokája és egy dédunokája van.

Kővári Sándorné, Erzsike 33 évvel ezelőtt került a gyáli 

egészségügy területére, mint a gyáli termelőszövetkezet mun-

kaegészségügyi rendelőjének asszisztense, nővére. Kedvesen, 

szeretettel fogadott mindenkit. A TSZ rendelőjének voltak fi -

zikoterápiás készülékei is, melynek használatát Erzsike meg-

tanulta. De nem csak a TSZ dolgozóit kezelte vele, hanem 

bárkit, akit a háziorvosa odaküldött. Egyre korábban járt be a 

rendelőbe, még a rendelés megkezdése előtt, hogy elvégezhes-

se ezeknek a betegeknek a kezelését, hogy ne kelljen elutasítani 

senkit. 

Erzsike megmaradt szabadidejében is a gyáli emberek egész-

ségéért tevékenykedett. Hosszú évekig volt a vöröskereszt gyá-

li szervezetének a titkára. Ez nem csak aff éle cím volt, hanem 

nagyon sok külön 

munkával járt. 

Többek között na-

gyon sok véradást 

szervezett, olyan 

nagyszerű ered-

ménnyel, hogy azt 

a mai vérellátók is 

megirigyelnék. 

1995-ben meg-

szűnt a TSZ és 

a rendelő teljes 

b e t e g a ny a g áv a l 

együtt önálló 

körzetet alkotva 

beköltözött a köz-

ponti rendelőbe. 

Rövid idő múlva 

Gábor doktor úr 

hirtelen betegsége után itt hagyott bennünket, Erzsike úgy 

tartotta össze a körzet betegeit, mint pásztor viharban a nyá-

ját. Ő jelentette a biztos pontot, az állandóságot betegei számá-

ra, új orvosuk, Piszker doktornő érkezéséig.
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Csapatépítő tréning a Tátika Óvodában
Óvodánk ebben a nevelési évben 

pályázatot nyújtott be a Felisme-

rés Alapítványhoz és közösség-

fejlesztésre 350 000 Ft-ot nyert 

38 főre. Elnyert kedvezmény 

mértéke: 85 %.

Mára népszerűvé vált a team-

munka elterjedésének velejáró-

jaként, szinte valamennyi szak-

mában a pszichológiai alapokon 

nyugvó csapatépítő tréning. A 

módszer lényege, hogy szakkép-

zett pszichológusok, szervezet-

fejlesztők segítségével a mun-

kahelyi csoportok felismerjék, 

az együttműködés, a sikeres fel-

adatteljesítés és a hatékonyabb 

munka érdekében, hogy milyen 

mechanizmusok mozgatják és biztosítják a 

közös feladatmegoldást. 

A Tátika Óvodában 2010. június 11-ét 

nagy érdeklődéssel várta a dolgozók közös-

sége. Néhányan közülünk, továbbképzési 

kereteken belül már találkoztunk a csapat-

építés módszereivel, de legtöbben egyálta-

lán nem ismerték.

A két fi atal és egy középkorú hölgyből 

álló team elmagyarázta a módszer rövid 

lényegét. A befelé, önmagunk felé fi gyelés, 

önmagunk képességeinek tudatosítása és 

mindennek mozgósítása, annak érdekében, 

hogy a közös munkánk a leghatékonyabb 

eredménnyel záruljon, úgy, hogy mindenki 

érezhesse abban saját képességeinek hasz-

nosságát.

Érdekes, kreativitást, egymásra utaltsá-

got, egymásra koncentrálást igénylő felada-

tokat kaptunk, 5-6 fős csapatokra osztva.

Talán a legtesthezállóbb, ugyanakkor 

a legnagyobb beleélő képességet igénylő 

feladatunk az volt, hogy egy óvodai napot 

kellett előadnunk különböző stílusban. Az 

eleinte általunk elképzelhetetlennek tűnő 

stílusok, mint: katasztrófafi lm, western, sci-

fi , híradós, nyomozó, a felkészülés 30 perce 

alatt, eszközökkel együtt mégis megvaló-

sultak. A jelenetek elkészítése, és előadása 

alatt sokat nevettünk, ugyanakkor éreztük 

az együtt végzett problémamegoldás sike-

rét. Olyan szerepekbe bújhattunk, amibe 

érett felnőttként talán a farsangok alkalmá-

val sikerül.

Az egyik legérdekesebb feladat volt, 

bekötött szemmel az óvodaudvaron egy 

kötelet, beszélési lehetőség nélkül, egy 

egyenlő oldalú háromszöggé alakítani. 

Mivel a látásunk és a kommunikációnk 

blokkolva volt, így az első jó néhány perc 

izzasztó gyötrődéssel telt, fejtöréssel: ho-

gyan oldjuk meg mégis. Aztán engedélyt 

kaptunk a beszédre, és máris néhány kre-

atívan gondolkodó kollegánk segítségé-

vel, irányításával sikeresen oldottuk meg 

a feladatot. A videofelvételt visszanézve 

döbbentünk csak meg, hogy a megszokott 

érzékelések és kommunikáció hiányában 

milyen egymásrautaltságot éreztünk. In-

teraktív beszélgetésben tárta fel a tréning-

vezető mindennek a pszichés és fi zikai 

hátterét.

Végül a szak-

mánkkal kapcso-

latos értékrend-

szert alkothattunk 

csoportban, és a 

közös értékrend-

szerbe való integ-

rálásnál fény derült 

arra is, hogy mi az 

értékrendszeri je-

lenünk realitása és 

melyek a jövőbeni 

törekvéseink.

A nap lezárása-

ként megbeszéltük 

a tréninget kísérő 

érzéseinket, élmé-

nyeinket és egy 

hatalmas közös, vidám rajzzal zártunk.

Úgy érzem ez a nap közelebb hozott min-

ket egymáshoz, nemcsak egy csapatban egy 

célért való küzdelemben, hanem elsősorban 

emberként.

A pályázatot Németh Istvánné óvoda-

vezetőnk írta és ígéretet tett arra, hogy to-

vábbra is keresi a lehetőségeket, hogy minél 

több hasonló tréningen vehessen részt a 

közösségünk.

Köszönet érte mindazoknak, akik lehe-

tővé tették számunkra ennek a napnak a 

megvalósulását.

Baloghné Láng Hanna

óvodapedagógus
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Természetismereti  olvasótábor a 

városi  könyvtárban
Idén hetedik éve hirdettünk  olvasótábort  

könyvtárunkban felső tagozatos  gyerekek 

részére. A táborok tematikája évente változik. 

Tavaly csillagászati tábor volt, most  – 2010-

ben –  természetismereti  olvasótábort  szer-

veztünk. Célunk: felhívni a gyerekek fi gyel-

mét környezetünk szépségeire, értékeire és az 

aktív környezetvédelemre. Programjaink is 

eszerint alakultak.

Első nap közösen ültettünk egy nagyleve-

lű hársfát a Szent István téren, majd délután 

ellátogattunk az ASA telepére, ahol a hul-

ladékkezelés rejtelmeivel ismerkedhettünk.  

Mindkét programot a Városüzemeltetési Kft . 

segítségével bonyolítottuk, segítségüket ezú-

ton is köszönjük. Második napon pólót festet-

tünk, délután pedig ellátogattunk egy közeli 

lovastanyára.  Itt a lovaglás mellett kisbárányt, 

kiskecskét és nyuszikat simogattak a gyerekek. 

Következő nap egész napos kirándulást tettünk 

a Fővárosi Állatkertbe. A sok-sok látnivaló 

mellett mindannyiunk számára  az oroszlánfó-

ka-show volt a legemlékezetesebb. Megnéztük 

még könyvtárunk egyik hűséges olvasójának,  

Rátz Ilonának egzotikus, gyönyörű kertjét 

Gyálon, ahol szinte minden lépésnél más-más 

különleges  növény pompázott.

A tábort egy textilkép közös festésével és 

TOTÓ kitöltésével zártuk.

Vidám és emlékezetes hetet töltöttünk 

együtt. A tábor végén többen így búcsúztak: 

„jó volt és jövőre is jövünk!”

Várunk  Benneteket!    

 Méhész  Árpádné

mb. könyvtárvezető

Két hétig a junior magyar válogatotté 

a gyáli birkózócsarnok
Kéthetes edzőtábornak ad otthont az 

FTC- Gyál birkózócsarnoka. A július 

22-23-án Budapesten megrendezésre 

kerülő Junior Világbajnokságra ké-

szül itt a női válogatott.

Nagy Lajos a női válogatott edzője 

elmondta lapunknak:

– Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen 

a mezőny elég erős. A világ élvonalába 

tartozó Japán, Kína, Kanada és USA 

elég erős ellenfél lesz, de arra készü-

lünk itt Gyálon ebben a két hétben, 

hogy minél jobb formába hozzuk a lá-

nyokat és pontot szerezzünk a Világ-

bajnokságon.

Az FTC-Gyál csapatából Nagy 

Brigitta is szerepel a válogatottban 

– mondta Nagy Lajos.

És hogy milyen eredménnyel térhet 

haza Brigitta, megtudhatják augusz-

tusi számunkból.

Az FTC-Gyál júniusi eredményei:

Június 13-án a Budapest Bajnokságon 

három dobogós helyezést is hazahoz-

tunk:

Sándor Richárd  III. hely (diák)

Ujházi Péter  I. hely (serdülő)

Nagy Dávid  II. hely (serdülő)

A bajnokságon indult: FTC, ESMTK, 

Újpest, Vasas BVSC-Tát, FTC-Gyál, Szi-

getszentmiklós, Csepel

Június 18-án a Gyál és Térsége Birkózó 

Egyesület gyermek és diák birkózó ver-

senyén, amin Kiskunfélegyháza, Csévha-

raszt, FTC, Gyáli TBSE csapatok szerepel-

tek, az alábbi gyáli eredmények születtek:

Kovács Fanny  I. hely

Tóth Marcel  I. hely

Gombos Balu I. hely

Balogh Jázmin  II. hely

Vetési Ádám  II. hely

Kovács Dávid  II. hely

Szabó Bence  II. hely

Ferenczi Emília  III. hely

Teszák Nándor  III. hely

Vajda Bence III. hely

Boldizsár Attila  III. hely

Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyermekek, fi atalok jelentkezését. Kez-

dőknek kedden és csütörtökön 14.30 órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és 

pénteken 15-től 17 óráig tartanak edzéseket. 

A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és szolárium is működik, melyet elsősorban a szü-

lőknek hoztunk létre, de rajtuk kívül is bárki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig a csar-

nok fenntartásához járulnak hozzá.

Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/341-9128-as 

telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban (Gyál, Kisfaludy utca 36.).
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„IV. Gyál Kupa”

Amatőr mix strandröplabda torna
2010. június 26-án, szombaton került ne-

gyedszer megrendezésre a GYBKSE röp-

labda szakosztályának hagyományos nyári 

versenye a városi sportpályán. Most már el-

mondható, hogy a reneszánszát élő röplab-

da meghonosodott városunkban is. Egyre 

többen játszák teremben és a sporttelepen 

kialakított strandröplabda pályán. Ősztől 

tavaszig az Ady Endre Általános Iskola ad 

otthont a Zergék csapatának, a jó idő be-

köszöntével pedig a szabadban tartjuk az 

edzéseket hetente háromszor. A röplab-

dakedvelők weboldalán (www.sanc.hu) tá-

jékozódhatnak az edzések időpontjáról és 

helyszínéről, akik szeretnének csatlakozni 

az egyre nagyobb létszámú röplabdázók 

táborához. 

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Röp-

labda Szakosztálya immáron három éve 

vesz részt a Szentendrei Amatőr Vegyes 

Bajnokságban, ahol 11 csapat részvételével 

zajlottak a bajnokság fordulói hétről hétre. 

A 2009/2010-es idény végén újra a 2. helyen 

végzett a ’Zergék’ elnevezésű gyáli csapat. 

A szakosztály versenyzői amatőr mix röp-

labda versenyeken is részt vettek. Január-

ban és áprilisban Pesthidegkúton a „12-ek 

tornáján” A és B kategóriában. Márciusban 

a Jubileumi X. Kispesti amatőr vegyes röp-

labda tornán.

Nagyon készült a három hazai csapat a 

nyári strandröplabda versenyre, mert a ku-

pát szerették volna idén is itthon tartani. 8 

csapat nevezett a versenyre. Budapestről, 

Gyálról és Debrecenből is érkezett nevezés. 

Fiatal gyáli játékosok alkották a Hurrikán 

csapatát. Így idén először az utánpótlás is 

képviseltette magát. A tornán a parkröp-

labdázás szabályai voltak a mértékadóak. A 

versenyen mix, azaz 2 nő és 2 férfi  résztve-

vőkből álló 4 fős csapatok vehettek részt. A 

pálya mérete 8x16 méter és 230 cm magas 

volt a háló. A játszmák 21 pontig tartot-

tak. A mérkőzést 2 játszmára játszottuk. A 

tornán a csoportmérkőzések után kereszt-

mérkőzések és a helyosztók kerültek lebo-

nyolításra. Összesen 20 meccset láthattak 

a kilátogató nézők és játékosok. Reggel 9 

órakor kezdődött a torna és este fél 8-ig 

folyamatosan játszottak a csapatok. Igazi 

maratoni játék volt. Délután fi nom gulyás-

levessel pótoltuk a leadott kalóriákat és erőt 

gyűjtöttünk az estig tartó játékhoz. Még a 

csendesen szitáló eső sem vette el a kedvét 

a röplabdázóknak.  Színvonalas játékban 

gyönyörködhettek a röplabdabarátok. A 

mérkőzések vezetésében volt tanítványaim, 

Brigi, Viki és Dina segédkezett. Köszönöm 

nekik a segítséget. 

Köszönet Gyál Város Önkormányzatá-

nak, az Ifj úsági és Sport Bizottság elnöké-

nek, Vinnai Tibornak, akik támogatták a 

röplabda szakosztályt idén is az amatőr 

versenyeken való indulásban és a kupa 

megrendezésében. Külön köszönet Cseszkó 

Tibor önkormányzati képviselőnek, a szak-

osztály főszponzorának, aki a versenyre 

sátrat biztosított, hogy zavartalan legyen a 

torna lebonyolítása és a versenyzők az esős 

időben ott megpihenhessenek. Köszönet a 

hangulatfelelősnek a kiváló zenéért, a PETI 

TEXT Kft . Lakástextil – Méteráru – Rövi-

dáru Kis-és Nagykereskedés vezetőjének, 

Benkő Péternek és Joe-nak. Köszönet a Gyá-

li Ipartestületnek, hogy padokat és asztalo-

kat biztosítottak a versenyre.

I-VIII. helyezésig a  csapatok oklevéldíja-

zásban részesültek, az I-III. helyezett csapat 

érmet kapott, az I. helyezett csapat elnyerte 

a „Gyál Kupa” serleget, különdíjat kapott a 

„Legjobb női játékos” – Molnár Lili (Bálint 

angyalai) és „Legjobb férfi  játékos” – Pém 

Zsolt (Fakupa). Sajnos a kupa idén Debre-

cenbe vándorolt, mivel ’Bálint angyalai’ el-

hódították az első helyet. A hazai csapat a 

harmadik helyen végzett. A díjakat átadták 

az Ifj úsági és Sport Bizottság tagjai Cseszkó 

Tibor és Badics Ferenc.

A verseny kiírásának utolsó sorát idézem: 

„Abszolút győztes lesz az a csapat, aki leg-

jobban érzi magát a versenyen.”  Nyolc ab-

szolút győztes csapat tért késő este haza. Tíz 

és fél óra játék után megszületett az ered-

mény és az időjárástól függetlenül minden 

csapat jól érezte magát. Jövőre is várjuk az 

érdeklődő fi atalokat és az örökifj ú röplab-

dázókat az „V. Gyál Kupa” strandröplabda 

tornánkra!

A verseny végeredménye:

1. Bálint angyalai

2. Fakupa

3. Zergék

4. Parkosok

5. Puhos Gyuri és a Pannon Pumák

6. Hurrikán

7. Fovaex

8. A. T. Csigák
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Idén is volt „Gyáliak a beteg 

gyáli gyermekekért gála”
A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör minden évben rendez egy jótékonysági gálát, 

melyet színvonalas, helyi, illetve környékbeli fellépők műsoraiból állít össze, 

a közönség pedig a belépőjegy megvásárlásával minden évben támogathat 

egy gyáli gyermeket, akinek nagy szüksége van a nagylelkű felajánlásokra. 

Ez a „Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért gála”, amelynek kedvezménye-

zettje idén Nagy István 12 éves kisfi ú volt. A gyermek agyvérzéssel született, 

édesanyja, akinek fél lába van egyedül, nagyon nehéz körülmények között 

neveli őt.

Köszönet a fellépőknek: Szalagyi Dorinának, a Perfect Crime-nak, Perei 

Mihálynak, Hentesné Julikának, Tarsoly Ilonkának, Dobó Ivettnek, Horváth 

Marcellnek, és a Lajta László Zeneiskola tagjainak a színvonalas, élvezetes 

műsort.

Köszönet a jelenlévőknek, különösen a többi civil szervezetnek és a Fa-

gyöngy Gyógyszertárnak a nagyvonalú támogatásért, Papp Csillának a mű-

sorvezetésért, illetve a közösségi ház dolgozóinak.

Műsorunkat megtisztelte Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpol-

gármester úr, Pápai Mihály alpolgármester úr, Soósné Dr. Gáspár Gabriella, 

városunk jegyzője és városunk képviselőinek többsége.

Külön szeretném megköszönni Zalai Lídiának az erzsébeti Lajta László 

Zeneiskola tanárának, hogy minden évben elküldi hozzánk nagyszerű tanít-

ványait. És köszönöm neked Pápai Ági, hogy felajánlottad, jövőre segítesz a 

műsor szervezésében. Jól esett!

Fa Zsuzsanna

Gyál, Kertvárosi Polgári Kör
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Ady családi nap 2010

A főzőverseny inkább a szülők kreativitását in-

dítja be. A bográcsokban magyaros ételek főttek, 

voltak olyan lehetetlent nem ismerő anyukák, 

akik a helyszínen szaggatták a nokedlit, gyúrták 

a tésztát a csipetkéhez, illatoztak a pörköltek és a 

rostonsültek, de a legegyszerűbb gulyás és papri-

kás krumpli is fenségesre sikerült.

A magyaros programok mellett a sport is fő-

szerepet kapott. Közös aerobikkal kezdtünk 

bemelegítésként, majd osztályok közötti focibaj-

nokság, kötélhúzó verseny zajlott. Lehetett lovas-

kocsikázni, légváron csúszkálni egész nap, volt 

step-pados fi ttnes bemutató és karaoke is! Nagy 

érdeklődésre tartott számot az idén is az Ady vá-

logatott – Képviselő-testület örök rangadó. A fi a-

talság ellen az idén is a tapasztalat győzött, igaz, 

már csak 2:0-ra, reményeink szerint előbb-utóbb 

legyőzzük a „városatyákat”. A meccs rangját mu-

tatja, hogy az adys szurkolótábor a VB hangula-

tához híven vuvuzelával biztatta a fi úkat!

Tantestületünk hitvallása, hogy a diákok szín-

vonalas neveléséhez elengedhetetlen a jó, együtt-

működő tanár-diák-szülő kapcsolat, az Ady-kö-

zösséghez való tartozás élményének megélése. 

Ezt célozza a Családi nap! Nincs belépő díj, nem 

kell fi zetni semmiért, rendszerint pályázati pén-

zekből fedezzük az egyre növekvő költségeket, 

s köszönet azoknak, akik segítik a rendezvény 

szervezését! Nem bevételre törekszünk, hanem 

jó hangulatra! Köszönjük a szülőknek, hogy el-

jönnek, és közösen szerezhetünk egy szép napot 

a gyermekeinknek!

Kasa Csilla

Június 19-én, szombaton hatodik alkalommal rendeztük Június 19-én, szombaton hatodik alkalommal rendeztük 

meg az Ady családi napot, mely mára a város egyik legna-meg az Ady családi napot, mely mára a város egyik legna-

gyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Becsléseink szerint gyobb rendezvényévé nőtte ki magát. Becsléseink szerint 

(a bográcsokban főzött adagok alapján) kb. másfél ezren (a bográcsokban főzött adagok alapján) kb. másfél ezren 

lehettünk. Eredetileg május 15-én lett volna a rendezvény, lehettünk. Eredetileg május 15-én lett volna a rendezvény, 

de az égiek sajnos ellenünk esküdtek. Alapos fontolgatás, de az égiek sajnos ellenünk esküdtek. Alapos fontolgatás, 

no meg a frissiben megszerzett reptéri időjárás előrejelzés no meg a frissiben megszerzett reptéri időjárás előrejelzés 

alapján helyesen döntöttünk, hogy akkor nem engedtük alapján helyesen döntöttünk, hogy akkor nem engedtük 

szétverni a viharnak, s későbbre halasztottuk.szétverni a viharnak, s későbbre halasztottuk.

A hagyományokhoz híven idén is előre meghatározott A hagyományokhoz híven idén is előre meghatározott 

téma jegyében telt a nap: „Magyar tájak, magyar ízek”. Volt téma jegyében telt a nap: „Magyar tájak, magyar ízek”. Volt 

íjászat, rovásírásról szóló előadás, honfoglalás kori fegyver íjászat, rovásírásról szóló előadás, honfoglalás kori fegyver 

és öltözet bemutató. Óriási segítséget kaptunk a szülőktől és öltözet bemutató. Óriási segítséget kaptunk a szülőktől 

a népi életet összefoglaló kiállításhoz: előkerült a padlás-a népi életet összefoglaló kiállításhoz: előkerült a padlás-

ról a nagypapa lovaglócsizmája, a ládafi ából a dédi nagy-ról a nagypapa lovaglócsizmája, a ládafi ából a dédi nagy-

kendője, molyette hímzett faliképek, terítők, ágyneműk, a kendője, molyette hímzett faliképek, terítők, ágyneműk, a 

sütőlapáttól a rézmozsárig, a faszenes vasalótól a mángor-sütőlapáttól a rézmozsárig, a faszenes vasalótól a mángor-

lóig szinte minden fontos régi tárgyat megcsodálhattak a lóig szinte minden fontos régi tárgyat megcsodálhattak a 

látogatók. A népi hangulat megteremtéséhez hozzájárult látogatók. A népi hangulat megteremtéséhez hozzájárult 

a Márványos tambura zenekar koncertje is a vidám tánc-a Márványos tambura zenekar koncertje is a vidám tánc-

házzal. Egész nap látogatható volt „A magyar nyelv busza”, házzal. Egész nap látogatható volt „A magyar nyelv busza”, 

egy színvonalas, interaktív, mobil kiállítás a nyelvünk tör-egy színvonalas, interaktív, mobil kiállítás a nyelvünk tör-

ténetéről. ténetéről. 
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A 2009-es Európa Bajnokság tapasztalatai-

val felvértezve nagy lendülettel kezdtük az 

idei versenyévadot. Sokat dolgoztunk, ami-

ért persze nem maradt el a jutalom. Minden 

versenyen learattuk kemény munkánk jól 

megérdemelt gyümölcsét, az év folyamán re-

gionális és nemzetközi versenyeken összesen 

61 induló produkciónkból 18 első helyezést, 

17 második helyezést és 9 harmadik helyezést 

valamint számos pontszerző helyezést értünk 

el, egyéni, páros és csapatgyakorlatokkal. Kö-

szönthettünk 3 Miss Mazsorettet (Erdősi Kin-

ga, Liszkai Fruzsina, Kiss Evelin). A sikeres év 

megkoronázása volt a Magyar Majorette Baj-

nokság melyet május 22-23-án Makón ren-

deztek. Itt 8 dobogós helyezésünk között két 

magyar bajnokot avathattunk. Pompon ju-

nior csapat: Belovics Bernadett, Bornemissza 

Henrietta, Gyura Fanni, Herman Abigél, Kál-

mán Réka, Kékedi Kitti, Kékedi Tímea, Kovács 

Szandra, Lakatos Friderika, Liszkai Fruzsina, 

Máté Debóra, Nyiscsák Viktória, Sajti Henri-

etta, Szőke Mercédesz, Tóth Nikoletta. Senior 

MIX csapat: Baranya Krisztina, Durucz Dori-

na, Erdősi Kinga, Hideg Henrietta, Bittera 

László, Kovács Roland, Ötvös Gergely. További 

5 gyakorlat (az első hatban) pontszerző helyen 

végzett. Liszkai Fruzsina a Legjobb Botforga-

tó különdíját is elnyerte. Oktatónkat Bittera 

Lászlónét, többéves munkája elismeréseként, 

az országos szakmai bizottság “A Magyar Ma-

jorette Szövetség Szakmai Különdíja” kitün-

tető címmel jutalmazta. 

Nem ülhetünk a babérjainkon hiszen a 

2010-es Európa bajnokság áll előttünk ahol 

6 produkcióval neveztünk. A nyár a felké-

szülés jegyében telik. (Ezúton is elnézést és 

türelmet kérünk azoktól az autósoktól akiket 

a menetgyakorlatok próbáival feltartunk!) A 

Csehországban, augusztus végén megrende-

zésre kerülő EB-re harmincnégy versenyző 

utazna. Idén már több alkalommal vettünk 

részt távoli versenyeken így sajnos a csapat 

kasszája kimerült, ezért most nem biztos, 

hogy minden produkció helyszínre jutását 

biztosítani tudjuk. Az igen magas nevezési 

díjak és a jövő évi versenyek költségeihez, 

mindennemű segítséget nagyon szívesen 

fogadnánk.  Hogy az eddigi, jó eredménye-

inket még jobbá csiszoljuk, kívánok Zsuzsa 

néninek és minden csapattársamnak sok-sok 

energiát és még több lelkesedést! 

Máté Debóra

Gyáli MazsorettekGyáli Mazsorettek
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az állatorvos nyári tanácsai
A nyár a vakáció, a nyaralás időszaka. Ilyenkor sok családban fejtörést okoz, 

hogy mi legyen a kedvenc társállattal.

Ha otthon kell hagynunk, bízhatjuk állatszerető rokonra, barátra, isme-

rősre. Ilyenkor ne felejtsük el a segítőt tájékoztatni (a megszokott étrenden és 

táplálékadagon túl) arról, ha az állat valamilyen kezelésre, gyógyszerre szo-

rul, és célszerű az ellátó állatorvos elérhetőségét is meghagyni. Ha nem tu-

dunk otthoni segítséget szerezni, érdemes időben tájékozódni a kutya-, illetve 

macskapanzióban történő elhelyezés lehetőségéről.

Ha a gazdi magával szeretné vinni kedvencét, tudni kell, hogy a külföldre 

utazáshoz állatútlevél szükséges, ezt állatorvos állítja ki, az állat egyedi azo-

nosítását szolgáló mikrochip beültetésével együtt. Ez utóbbi az állat elveszté-

se esetén a megtalálást is megkönnyíti.

Fontos tájékozódni arról, hogy a szálláshelyen engedélyezik-e az állat tartá-

sát, illetve külföldi út esetén mik a fogadó ország feltételei az állat bevitelével 

kapcsolatban. (Pl. a skandináv országokba, Nagy-Britanniába és Írországba 

kb. 3 hónapos procedúra és speciális vizsgálatok szükségesek!)

A hazai utazásoknál is sok kellemetlenséget okozhat, ha kutyánk, cicánk 

„utazási betegségben” szenved, vagyis autózás, buszozás, vonatozás közben 

nyugtalanság, nyálzás, erős hányinger jelentkezik. Az is előfordul, hogy az 

állat a járműben izgatottá válik, pánikba esik. Ezen problémák kivédésére 

többféle kezelési mód is létezik, kérje állatorvos segítségét.

Fontos tudni, hogy a kánikulai melegben főként a kutyák és a kisrágcsálók 

hajlamosak hőgutára, ha rosszul szellőző, túl meleg helyen vagy a napon tart-

ják őket. Ha a szapora lihegés mellett az állat szédeleg vagy elájul, nyelve lilás 

árnyalatúvá válik, sürgősen kezdjük el hűteni a nyakra, végtagokra helyezett 

vizes borogatással, és ha nem javul az állapota, mielőbb vigyük állatorvos-

hoz. 

Az idős kutyák és macskák között meleg időben gyakrabban alakul ki ke-

ringési elégtelenség, szívbetegség. Ilyenkor nehezített, ziháló légzést, gyenge-

séget, köhögést tapasztalhatunk. A szívbetegségek egy része megfelelő keze-

léssel jól karbantartható, más részük viszont néhány órán belül az állat végét 

okozhatja.

Meleg időben az állatok étvágya észrevehetően csökken (főleg a kutyáé), de 

az ivóvízfelvétel jelentősen nő, mivel a lihegés során sok folyadékot veszíte-

nek. Állatkínzásnak minősül, ha valaki a tűző napra köti ki állatát, kötelező 

árnyékos helyet és elegendő vizet biztosítani minden állat számára.

Nyáron gyakran okoz még problémát a kalászos gyomnövények toklásza. 

Főként lógó fülű, hosszúszőrű kutyáknál bejuthat a hallójáratba, ekkor az ál-

lat erősen fájlalja fülét, fejét rázza. Ha a szemhéj mögé jut a toklász, az állat 

hunyorog, gennyes váladék termelődik és kezelés nélkül a szem maradandó-

an sérülhet. A bőr alá (pl. az ujjak közé) fúródva váladékozó sipolyt okoz. A 

fenti tünetek esetén mindenképpen forduljon állatorvoshoz, mert az állat ko-

moly fájdalmat érez, súlyos károsodás is kialakulhat (dobhártyasérülés, vak-

ság), illetve a toklász eltávolításához megfelelő szaktudás, felszerelés, esetleg 

bódítás szükséges.

Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, szí-

vesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos

2360 Gyál, Vecsési út 32.

E-mail: gyogyir2004@gmail.com

A FEGY

naplójából

Június 6-án jelzés érkezett ügyeleti központunk-

ba, hogy városunk egyik vasútállomásán vonat 

gázolás történt. Az ügyeletesünk a helyszínre irá-

nyította polgárőreinket, riasztotta tűzoltóinkat. A 

jelzett helyen a vonat által elgázolt személy életét 

vesztette, tűzoltói beavatkozásra szükség nem 

volt, a helyszínelés időszakában polgárőreink a 

forgalom időszakos terelésében vettek részt. 

Június 19-én városunk egyik építő ipari termékek 

eladásával foglalkozó telepén folyamatban lévő 

betörésről érkezett a hír ügyeletünkre. A vélelme-

zett elkövetőket feltartóztattuk, és a rendőrségnek 

átadtuk.

Június 21-én különböző helyekről érkezett la-

kossági bejelentés egy elkövetőről, aki főleg 

idős személyek ingatlanaira akart behatolni egy 

kulcscsomó segítségével. Az elkövetőt járőrünk 

a kapott személyleírás alapján, egy idős személy 

udvarában feltartóztatta, majd további intézke-

désre a helyszínre kiérkező rendőrségnek átadta.

Június 30-án jelzés érkezett ügyeleti központunk 

felé, hogy egy fa a vihar következtében egy nagyfe-

szültségű elektromos szekrényt megrongált, a ve-

zetékek füstölnek, illetve „szikrát” szórnak. Ügye-

letünk riasztotta tűzoltóinkat, akik a helyszínen 

megállapították, hogy a jelzés valós, s az ELMŰ 

szakemberét kérték a helyszínre. Az ELMŰ által 

elvégzett áramtalanítást követően tűzoltóink a fát 

motoros láncfűrész segítségével eltávolították, a 

helyszínt az ELMŰ szakembereinek átadták. 

A helyszín biztosítását polgárőreink végezték. 

Az eset kapcsán a műszaki mentés, és a hálózat 

szolgáltatásának visszaállítása időszakában vá-

rosunk mintegy harmadában szünetelt az áram-

szolgáltatás. 

Június 1-jén lakossági segítségkérés érkezett 

ügyeletünkre miszerint egy hajtó nélkül ma-

radt lovasfogat több gépjárművet megrongált 

városunk egyik külterületi részén, többek közt 

a helyszínen beteget ellátó orvosi ügyeletét is. A 

lovasfogathoz köthető személyek nagy számban 

és hangosan zavarják a köznyugalmat. A jelzett 

helyre sietett járőrünk, és az időközben helyszín-

re érkezett rendőrséggel közösen a köznyugalmat 

visszaállították, a rendőrség a helyszínen intéz-

kedett. Az orvosi ügyelet járművében jelentős kár 

keletkezett.
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„Kertet építünk” sorozatunk harmadik 

részében folytatjuk a kert kivitelezési mun-

káit.

Az előző részben ismertetett durva terepren-

dezési és kitűzési, valamint kőműves mun-

kák után következik a fi nom tereprendezés 

és a jóval látványosabb növényültetés. 

A fi nom tereprendezés legfontosabb része 

a termőföld beszállítása és szétterítése. Ezt 

a termőföldterítést minden esetben 20 cm 

vastagon végezzük el, mert ez biz-

tosítja kertünk hosszú időn át tartó 

tápanyag-ellátottságát. Különösen 

fontos ez a teljesen új építésű ker-

tek esetében. A felújítandó meglévő 

kertünket általában kevés termő-

földdel egészítsük ki, de nagy meny-

nyiségű szerves trágyát juttassunk a 

területre. A jó minőségű termőföld 

sötétbarna vagy feketésbarna szí-

nezetű, tápanyaggal jól ellátott. A 

termőföld terítését kisebb kertek esetében 

kézi erővel, nagyobb kertekben pedig föld-

munkagépekkel végezzük el. 

A humuszt mindig az épített elemek 

szintjéig, pl. burkolt járda, szanetli stb. tölt-

sük. Különösen ügyeljünk a szomszéd telek 

felőli feltöltéskor, mivel a szomszéd terep-

szintje fölé tölteni nem szabad. 

Ezt követően történhet a megvásárolt 

díszfák, díszcserjék és évelő dísznövények 

kiültetése. A beültetendő kertet azonban 

az ültetés előtt közvetlenül forgókapával 

lazítsuk fel, mivel a föld tömörödhet és le-

vegőtlenné válhat. Díszfák ültetéséhez 1 m3-

es ültetőgödröt ássunk. Örökzöldekhez 0,8 

m3-es, cserjékhez 0,4 m3-es gödör szükséges. 

A fa ültetőgödröket mindenképpen töltsük 

fel gödrönként 10-20 kg, a többi növénygöd-

röt pedig ezzel arányosan kevesebb szerves 

trágyával. Ültetés előtt a gödröt iszapoljuk 

be, majd miután kellően átnedvesedett, ül-

tethetők a növények. 

Ültetés után minden nö-

vényt alaposan öntözzünk 

be. A fákat 2 db támrúdhoz 

növénykötöző zsinórral 

rögzítsük. A díszcserjék és 

évelők ágyásaiban ültetés 

után gereblyézéssel lazít-

suk fel a talajt, majd 5 cm 

vastagon szórjuk be vörös-

fenyő-kéreggel (mulcs). 

Természetesen, ha au-

tomata öntözőrendszer 

telepítését is terveztük, 

akkor annak munkálatai 

meg kell, hogy előzzék a 

növényültetést és a gyepte-

lepítést. Az öntözőrendszer 

tervezését és telepítését 

mindenképpen célszerű 

szakemberre bízni. 

A növények telepítése után következik a 

szükséges felületek gyepesítése. A munka 

megkezdése előtt a területet forgókapáz-

zuk fel, majd gereblyézzük és simítsuk el. 

A gyeptelepítés történhet gyepszőnyegezés-

sel vagy fűmagvetéssel. Gyepszőnyegezés 

esetén rögtön kész gyepfelületet kapunk, 

melynek lerakása azonban szakértelmet 

kíván és költségesebb is. A fűmagvetéshez 

célszerű a mindent bíró ún. sportkeveréket 

használni. A vetést végezhetjük kézzel vagy 

egy egyszerű fűmagvető géppel. 5 dkg/m2 

fűmagmennyiséggel számoljunk. Gyepte-

lepítés után mind a gyepszőnyeget, mind a 

fűmagvetést hengerezzük, majd alaposan 

öntözzük be. 

Egyéb növényesítési munkákhoz tartoz-

hat még az esetleges egynyári növények 

beültetése, a virágládák és dézsás növények 

kiültetése. Az idevaló növényeket mindig 

a fényviszonyoknak megfelelően válasz-

szuk meg, pl. napsütötte helyre kerüljön a 

büdöske vagy a paprikavirág, míg 

árnyékosabb részbe ültethetünk 

begóniákat és pistikét. 

Kertészeti, növényvédelmi kér-

déseikre bővebben is szívesen vá-

laszolok az alábbi címen: szepker-

tunk@freemail.hu

Horváth Ferenc

kertészmérnök, kertépítő

szakmérnök
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Munkahelyek megőrzése képzéssel az .A.S.A.-nál
Uniós támogatást nyertünk

Gyál, 2010. július 1. – Az .A.S.A. Magyarország Kft . pályázat útján munkahelyek megőr-

zését célzó támogatást nyert munkavállalói képzésére. 

A válság ellenére sok más céggel szemben az .A.S.A. nem hajtott végre tömeges leépítést az elmúlt években sem. Ésszerűsí-

tésre, átszervezésre, a munkafolyamatok átalakítására azonban nálunk is szükség volt, hogy a nehéz gazdasági helyzetben 

költségek megtakarításával hatékonyabbá tegyük működésünket. 

Munkatársaink képzésére korábban is nagy gondot fordítottunk, és lehetőségeinkhez mérten támogattuk kollégáink saját 

kezdeményezését is. Ezzel téve lehetővé mind az egyéni fejlődést, mind közvetetten a vállalatnál összegyűlt szaktudás 

mennyiségének és minőségének javulását. Ezen elvektől indíttatva 2009 decemberében pályáztuk meg a munkavállalók 

képzésének uniós támogatását, amelyet el is nyertünk. A teljes lehívható pályázati összeg több mint 62,5 millió forint. 

Jelenleg munkatársaink képzésének szervezése folyik. Célunk, hogy a szigorodó jogszabályi előírásokkal munkavállaló-

ink folyamatosan lépést tudjanak tartani, azoknak meg tudjanak felelni, és így munkájukat cégünknél továbbra is meg-

tarthassák, feladatukat minél nagyobb szakértelemmel végezhessék. 

A projekt keretén belül mintegy 97 munkatársunk oktatására kerül sor, akiknek csaknem 70%-a fi zikai dolgozó. A képzé-

sek érdekes részleteiről a jövőben is tájékoztatjuk Önöket.

További információ:  Rossi Tünde - pr vezető 

   Mobil: 06-30/496 2106

   Tel.: 06-29/540 222, Fax:  06-29/540 251

   Email: rossi.tunde@asa-hu.hu

Továbbtanulás – átképzés felnőtteknek Gyálon!
Eötvös József  Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 

(A Szolnoki Gazdasági Főiskola bázis iskolája)

2010. szeptember 2-i kezdéssel az alábbi képzéseket indítja
Szak OKJ Képzési idő Képzés díja Képzési fokozat

Logisztikai 54 345 02  2 év 15.000/hó  emeltszintű

ügyintéző 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj

Kereskedelmi 52 341 04  1 év 15.000/hó  közép

ügyintéző 1000 00 00  + 2.000 vizsgadíj

Pénzügyi-számviteli 52 344 01  1,5 év 15.000/hó  Közép

ügyintéző 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj

Vállalkozási ügyintéző 52 344 02  0.5 év 15.000/hó  Közép

( a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” szakvizsga után) 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj

Irodai asszisztens 33 346 01  1 év 15.000/hó  Alap

 1000 00 00  + 2.000 vizsgadíj

Angol / német alap-középfokú   1 év 15.000/hó  

nyelvvizsgára felkészítés   + 2.000 vizsgadíj

A hallgatók államilag és az Európai Unióban is elismert OKJ számmal ellátott bizonyítványt kapnak.
Az oktatás heti 2 alkalommal 15.00 - 20.00 óra közötti időben történik.

Az oktatás helyszíne: Gyál, Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola

Részletfi zetési lehetőség illetve egyösszegű fi zetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk!

Felvilágosítás és jelentkezés: Dobai Enikő – Tel: 06-29-346-451 

 2010 augusztus 2 -6  8°° – 15°° 
             augusztus 23 -27 8°° – 15°°
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Barabás Téglakó́

Varázsoljon házából igazi otthont!

Most eláruljuk Önnek a varázslat titkát!

Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló.
Évtizedeken át mindent kibír. A fagyot kineveti. Fittyet hány a terhelésnek.

Kerítés, homlokzati díszítés, lépcsô, pergola, virágágyás-szegély, növénytámasz, lugas, grillsütô, járda, térburkolat, 
gépkocsi beálló, vagy akár belsô falburkolat, kandalló:

Mind arra vár, hogy vágyait váltsa valóra Téglakôbôl!
Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar termék Magyarországon.

Szállítási távolság függôen 

2890,- Ft/m2-tôl
Termékeinket megvásárolhatja a Barabás Szakkereskedôknél. 

•  w w w . t e g l a k o . h u  •
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ÚjságGyáli
Új

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 vá-

ros minden háztartásába eljuttatni. 

Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni 

szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számá-

ra. 

A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a 

közművelődési intézmény kulturális, művészeti prog-

ramok szervezésére és a Gyálon működő civil közös-

ségek, kezdeményezések segítésére fordítja.

Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a 

kultúrát támogatja!
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-

bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 

Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 

színválasztékban. Egyedi elgondolások 

megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-

het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS! Bontás nélkül, 

0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szenny-

víz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. 

Házakban, lakásokban, éttermekben, gyá-

rakban, intézményekben. Watermatic KFT 

| Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

Ingatlanok kivitelezése, átalakítása, ta-

tarozása, víz- és hőszigetelése. Tel.: 

06-70/259-1653

Weboldal szerkesztés, domain név fogla-

lás, tárhely szolgáltatás, webcasting Gyá-

lon. 30/930-3679

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 

GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 

óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 

Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-

gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-

gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-

4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

Redőny, reluxa, napellenző készí-

tés, javítás 2 év garanciával. Tel.: 

06-20/3642-383

Parkettás vállal mindennemű padló és 

parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 

javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-

ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 

bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177

Belső és külső burkolatok, térkövezés, 

kerti utak, pihenők, teraszok kialakítása. 

Tel.: 06-30/973-0482

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi 

úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethe-

lyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928

Pótvizsgára felkészítést általános iskolá-

soknak, iskolára előkészítést, tantárgyi 

hiányosságok pótlását vállalom, nagy 

gyakorlattal. Ha kell, házhoz is megyek. 

(gyáli pedagógusnő) Tel.:29/703-228, 

30/685-7048

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 

ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 

Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 

06-70/233-30-47

Gyáli gyárba betanított munkásokat és 

targoncásokat keresünk 3332, 3336, 

3343-as jogosítvánnyal! Lehetőleg 

Gyál, Alsónémedi, Ócsa településekről. 

Job&Career Kft. 20/362-7106, 20/401-

7163, 1/236-0696. Eng.szám:49765-

1/2008-5100595 

KÖSZÖRÜLÉS  
fa-, fémforgácsoló 

szerszámok,
háztartási 

eszközök élezése. 

Badics
Ferenc

Gyál, Károlyi M. utca 36.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.

Műköröm: 3500 Ft, 
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.

Cím: 
2360 Gyál, Árpád utca 75. 

Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa: 
06-20/342-42-42 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

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

hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:  9.00 – 12.00  vasárnap: ZÁRVA

Augusztus első felében technikai okok miatt délelőtt nem 
lesz rendelés, délután 16-19 óráig leszünk nyitva.

Kérjük, érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út
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Akrobatikus roki
indul a közösségi házban 

szeptember 7-én.
A tanfolyamot vezeti:

Pál Ági
Információ a közösségi házban

vagy telefonon:

06-29-541-644 



Az idén sem múlhat el hétvége szabadtéri Az idén sem múlhat el hétvége szabadtéri 
esemény nélkül az Arany János Közösségi esemény nélkül az Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtárban! Ház és Városi Könyvtárban! 

UTCABÁL A PIAC TÉREN!
2010. augusztus 21-én, szombaton délutántól2010. augusztus 21-én, szombaton délutántól
amatőr és profi zenekarok fellépéseamatőr és profi zenekarok fellépése

E DDA KON C E RT!E DDA KON C E RT!
A rendezvény részletes programját lapunkA rendezvény részletes programját lapunk

augusztusi számában adjuk közre.augusztusi számában adjuk közre.


