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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Megduplázódik a városunkban
járőrszolgálatot ellátó
rendőrök száma!
Szeptemberben nyolc fiatal kezdi
meg szolgálatát a Gyáli Rendőrőrs
állományában.

3. oldal

Jótékonysági gála a közösségi
házban

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom
Önt és családját, barátait, az
augusztus 20-án, szombaton 11 órakor,
a Templom téren kezdődő
Szent István napi városi ünnepségre!
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester

Az ünnepi műsor közreműködői:
Lukács Sándor Jászai-díjas színművész és a
Gyál Városi Fúvószenekar.

A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör idén is
megrendezte azt a jótékonysági gálát, melyet színvonalas, helyi, illetve
környékbeli fellépők műsoraiból állít
össze, a közönség pedig a belépőjegy megvásárlásával minden évben
támogathat egy gyáli gyermeket,
családot, akiknek nagy szüksége
van a nagylelkű felajánlásokra.

Pápai Mihály
polgármester

4. oldal

Sikeres pályázat a Bartók Béla
Általános Iskolában
7. oldal

Tájékoztató a Gyáli-patak
rekonstrukciójáról
14-15. oldal

Két fejlesztés is befejeződött Gyálon a közelmúltban. A város saját költségvetéséből
épült közel nyolc kilométernyi járda, s a városközpont korszerűsítésére kiírt pályázat
részeként megújult a zöldségpiac is.
Írásaink az 5. oldalon.
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Néhány levél margójára
Tisztelt Lakosaink!
Az itt töltött elmúlt néhány hónapban sok pozitív tapasztalatot szereztem a városról, lakóiról, de megütötte
szememet egy olyan jelenség, amellyel korábbi pályafutásom alatt nem találkoztam ilyen dominánsan. Több
névtelen bejelentés, panasz és néhány névvel ellátott is
a probléma ismertetésén túl azonnal fenyegetőzni kezd,
hogy ha nem orvosoljuk gondját, nem adunk neki igazat, akkor feljelenti az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt vagy éppen az adott ügyintézőt a rendőrségen, az ombudsmannál, az Európai Uniónál, kihívja
a TV-t, rádiót.
Biztos vagyok benne, hogy ezeket a sorokat az országosan eluralkodott közhangulat, az egyre nehezebbé
váló egyéni boldogulás szüli, de ez a hozzáállás nem
segíti a gondok megoldását. Kérünk mindenkit, hogy
problémáival, kérdéseivel bátran keresse fel a Polgármesteri Hivatal munkatársait, akik akár saját hatáskörben intézkedve, akár a továbblépéshez tanácsot
adva igyekeznek segíteni. A segítségnyújtáshoz, a válaszok korrekt megadásához azonban elengedhetetlen
a segítséget kérő megismerése, így a névtelenségbe burkolózóktól kérjük, ne ezt a nehezen kezelhető formáját
válasszák a jelzésnek, mert sokszor nem tudunk velük
mit kezdeni. A fenyegetőzőktől pedig azt várjuk, hogy
amennyiben a kulturált bejelentésük ellenére sem kapnak érdemi választ, ami persze nem feltétlenül jelenti
azt, hogy igazat ad nekik az eljáró hatóság vagy egyéb
szerv, keressék meg az ügyintéző vezetőjét és így próbálják kezelni, megérteni a helyzetet.
Higgyék el, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai a fentiekben már most is partnerek, hiszen a június
első felében lefolytatott ügyfél-elégedettségi vizsgálat
eredményei szerint (majdnem 400 kérdőív feldolgozása
után) a Hivatalt felkeresők több mint 92%-ának pozitív
a véleménye rólunk, 45%-a szerint jobb színvonalú az
itteni ügyintézés, mint máshol (és csak 1,27% szerint
rosszabb!), ügyintézőink viselkedése pedig alapvetően
segítőkész, udvarias és barátságos.
Tegyünk közösen azért, hogy a város közérzete jobb
legyen!
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Gyál Város Önkormányzatának 6/2000. (IV.3.) számú rendeletének
10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az egyes ingatlanok – ezen
belül különösen a lakóépületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és a hozzájuk tartozó területek – tisztántartása az ingatlan
tulajdonosának a feladata.
Fenti rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni az ingatlannal határos járdaszakasz, ennek hiányában egy méter széles területsáv, ill. ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő terület tisztántartásáról, a hulladék eltávolításáról. Ez a kötelezettség a bekerített és be nem kerített üres telkekre
is kiterjed. Gondoskodni kell a nyílt árkok és kapubejárók tisztántartásáról, valamint a fák, bokrok, kinyúló ágak megfelelő nyeséséről, a
felburjánzó gaz eltávolításáról.
Ennek értelmében – a Közterület-felügyelet által elvégzett, fényképekkel is dokumentált felmérést követően – felszólítottuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy együttműködésükkel járuljanak
hozzá, hogy városunk méltó módon ünnepelhesse 2011. augusztus
26-27-én várossá válásának 14. évfordulóját.
Emellett felhívtuk a figyelmüket, hogy amennyiben a szükséges
intézkedéseket nem teszik meg, úgy hatósági eljárást fogunk kezdeményezni, mely akár 50.000,-Ft-os szabálysértési bírság kiszabásával
is járhat.
Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Gyáli Lakosok!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk!
2011. 10. 01. és 2011. 10. 31. között a KSH által szervezett népszámlálásra kerül sor. Ennek keretében személyekre és lakásokra vonatkozóan kell majd az összeírást elvégezni, mintegy 130 címen.
A számlálóbiztosok feladata a jelentkezés, az előzetes felkészülés,
előzetes minősítésben való részvétel (próbafeladat kitöltése), oktatáson való részvétel, kérdőívek kikézbesítése, adatgyűjtés és az elvégzett munka jó minőségben történő átadása.
A munkára jelentkezőknek a www.nepszamlalas.hu honlapon meg
kell ismerni számlálóbiztosi feladatleírást és ki kell tölteni a jelentkezési lapot, melyet 2011. 08. 19-ig kell eljuttatni a 2360 Gyál, Kőrösi
út 112-114. címre vagy személyesen leadni ügyfélszolgálati időben az
Okmány-és Ügyfélszolgálati Irodán.
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Megduplázódik a városunkban járőrszolgálatot ellátó rendőrök száma!

A dabasi kapitány jónak értékeli a gyáli őrs munkáját
Megduplázódik a városunkban járőrszolgálatot
ellátó rendőrök száma!
Augusztus 1-jén a Dabasi Rendőrkapitányságon
Kocsis István r. alezredes,
mb. kapitányságvezető
köszöntötte azt a tizenkét
fiatal őrmestert, akik ettől a naptól kezdődően a
kapitányság kötelékében
dolgoznak, szeptemberben pedig újabb 15 fővel
bővül a létszám. Közülük
nyolcan, szeptembertől a
Gyáli Rendőrőrs állományában szolgálnak majd.
Kocsis Istvánt az ünKocsis István: A gyáli őrs régóta jó nepség után a térség
eredményeket produkál közbiztonsági helyzetéről is kérdeztük.
- Alezredes úr! Az újonnan munkába álló rendőrök fogadására
rendezett ünnepségen tartott tájékoztatójából egy a nehéz körülmények ellenére is imponáló eredményeket felmutató kapitányság képe
bontakozott ki.
– Büszkék vagyunk az eredményeinkre, s külön büszke vagyok
a csapatomra, akik a valóban nem optimális körülmények között
hozzák ezeket az eredményeket! Tudni kell, hogy országos összehasonlításban Pest megye, benne kapitányságunk illetékességi területe az a térség, ahol a legtöbb lakos jut egy
rendőrre. Ez a szám a mostani létszámfejlesztés előtt meghaladta a nyolcszáz főt. Vannak olyan részei az országnak,
ahol ennek a lakosságszámnak kevesebb, mint fele jut egy
rendőrre. Szerencsére pozitív változásokról is beszámolhatok, ilyen például a mostani létszámfejlesztés. Ez előtt
a létszámfejlesztés előtt 130 főt, ebből 110 hivatásost, s 20
közalkalmazottat számlált az állomány. Az országos statisztikát az események számában Budapest vezeti, második helyen viszont Pest megye áll. Számos tényező teszi
egyedivé helyzetünket. Itt haladnak át az autópályák, vagy
beszélhetnénk a rendőri szempontból is speciálisan kezelendő agglomerációról. Kapitányságunk illetékességi területén is szinte minden megtalálható. Van itt autópálya, az
agglomerációs gyűrűhöz tartozó középváros, de vannak
tanyás kistelepülések is.
– Megyén belül hol áll a Dabasi Rendőrkapitányság?
– Az eredményességi, felderítési statisztikákat nézve az elsők között vagyunk a megyében!
– Milyen a felszerelések, a technikai háttér állapota?
– Nem dúskálunk a javakban, de nem is panaszkodom. A közelmúltban sor kerülhetett számítástechnikai fejlesztésre, a kapitányság épülete – belülről legalábbis – rendezettnek mondható, s
megfelelő a gépjárműpark állapota is.

– Tankolni is tudnak ezekbe a járművekbe?
– Természetesen takarékosan kell gazdálkodnunk, de még soha
nem fordult elő nálunk, s a jövőben sem fog, hogy üzemanyaghiány vagy a gépkocsifutás
korlátozása miatt maradna el
valamilyen rendőri intézkeKocsis István r. alezredes,
dés! Több településen kapunk
mb.
kapitányságvezető
önkormányzati támogatást is,
1995. szeptembere óta dolgozik a Dabasi Rendőrkapiami sokat segít ebben.
– Beszéljünk a Gyáli Rendtányságon. Öt évig vizsgálóként, négy évig a Nyomozó
őrőrs tevékenységéről!
– A kapitányság működési
Alosztály vezetőjeként szolterületén elkövetett bűncsegált, hét évig vezette a Bűnügyi Osztályt, emellett egy
lekmények számát Gyál vezeévig a kapitány-helyettesi
ti, de ez abból is következik,
hogy messze a legnagyobb
feladatokat is ellátta. Április
elsejétől megbízott rendlélekszámú település a térségben. Bűnügyi fertőzöttségét,
őrkapitányként irányítja a
az ezer főre eső ismertté vált
szervezetet.
bűncselekmények
számát
nézve csak az ötödik helyen
áll, Tatárszentgyörgyön, Örkényben, Hernádon és Pusztavacson is
rosszabbak az arányok. Stupek István r. alezredes, őrsparancsnok
úr tapasztalataival, szakmai múltjával a kapitányság egyik doyenjének számít. Ilyen körülmények között, ennyi éven át, ilyen szintű
munkát végezni példaértékű. Az őrs régóta jó eredményeket produkál. Kiemelkedő a felderítésük, s nem rossz a közterületi állomány
intézkedési aktivitása sem. Jó esély van arra, hogy belátható időn

Fiatal rendőrök állnak szolgálatba
belül megoldódjon egy régi probléma, Gyál Város Önkormányzatának jóvoltából akár már a jövő év végére elkészülhet az új rendőrségi épület.
Biztos vagyok abban, hogy az új állomány szolgálatba állása is tovább javítja a helyzetet, az állampolgárok Gyálon is több rendőrrel
találkozhatnak majd az utcán.
gi
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Jótékonysági gála a közösségi házban
A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör idén is megrendezte
azt a jótékonysági gálát, melyet színvonalas, helyi,
illetve környékbeli fellépők műsoraiból állít össze,
a közönség pedig a belépőjegy megvásárlásával
minden évben támogathat egy gyáli gyermeket,
családot, akiknek nagy szüksége van a nagylelkű
felajánlásokra.
A „Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért gálára”
idén június 19-én, vasárnap került sor a közösségi házban, az idei rendezvény kedvezményezettjei
Szűcs Sándor és testvére, Szűcs Zoltán voltak.
Köszönjük mindazoknak – fellépőknek és a megjelent közönségnek –, akik lehetővé tették, hogy
idén is megrendezhettük a „ Gyáliak a beteg gyáli
gyermekekért” elnevezésű jótékonysági gálánkat!
Mindnyájuknak tisztelettel és sok szeretettel:
Gyáli Kertvárosi Polgári Kör

Szeretnénk köszönetet mondani a gyermekeink, Szűcs Sándor és Zoltán nevében mindazoknak, akik révén családunk
anyagi segítséget kapott! Hálás szívvel
köszönjük támogatásukat!
15 éve vagyunk házasok, mindketten születésünktől fogva Gyálon élünk.
Három gyermekünk van. Első kisfiunk
Sanyika és a legkisebb, Zolika tartósan
beteg. Középső fiunk, Tibike az a gyermek, akinek a legnehezebb a dolga, hiszen két beteg testvére van, akikkel nagyon sok szeretettel foglalkozik és sokat
segít nekik.
Sanyika 1997. július 6-án oxigénhiányosan született 1100 grammal. Két
agyvérzést is kapott, ami agya egy részének elhalását okozta. Gyakran és sokat
kell orvoshoz járnunk. A gyáli speciális
általános iskolába jár, most kezdi a 8.
osztályt. Nagyon sok köszönettel tartozunk az ott dolgozóknak is, mert Sanyika betegsége ellenére jól tanul. Az iskola
tanárai sokat foglalkoztak vele, hogy fel tudjon zárkózni a többi gyermekhez.
Tibike, a középső gyermekünk 5. osztályos. Sok minden érdekli, határozott célja, hogy szakács legyen.
Zolika 2009. július 16-án koraszülöttként 900 grammal született. Már nem vágytunk újabb gyermekáldásra, de érkezését sok szeretettel és boldogan fogadtuk. Sajnos ő is agyvérzéssel született, kancsal és rövidlátó, szemét többször operálták. Három havonta járunk szemészeti kontrollra, látásfejlesztésre és hetente
korai fejlesztő foglalkozásra.
Gyermekeink gyógyíttatása havonta több tízezer forintos költséget jelent.
Akik segíteni szeretnének nekünk, azoktól bármilyen csekély összeget köszönettel várunk bankszámlaszámunkra: 4400044 - 30092666 - 41100011
Köszönettel és tisztelettel:
Szűcs Sándor és Sándorné
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Városközpont fejlesztés – július:
Júliusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú Európai
uniós projekten a munkálatok változó időjárás mellett folytatódtak,
az útépítéssel érintett közművek áthelyezésének, kiváltásának befejezésével. A vasút utca és a Kőrösi út érintett szakaszán lakók közmű
bekötései átépítésre kerültek, az utca aszfaltburkolata is elkészült a
végleges kopóréteg kivételével. Az új nyomvonalú Kőrösi út elkészült, a záró aszfaltréteg megépítésével. Július elején a Kőrösi út új
nyomvonala csatlakoztatásra került a jelenlegi úthoz, aminek következtében a járművek az új nyomvonalon közlekednek, és a jelenlegi
Kőrösi út munkaterületté vált, egyirányú lett Budapest irányába,
korlátozottan vehető igénybe a közúti forgalom által, csak célforgalom részére használható. Júliusban befejeződtek a vezetéképítési
munkálatok, augusztusban a burkolatépítések is megkezdődnek a
Kőrösi út régi nyomvonalán, amely elkerülhetetlenül akadályozza
majd a közlekedést ezen a szakaszon, annak ellenére, hogy a kivitelező feladata ennek minimalizálása.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató
Központ építésének munkálataihoz a kivitelező kiválasztására közbeszerzési
eljárás keretében kerül sor,
jelenleg a pályáztatás utolsó fázisa zajlik, hogy mire
a kapcsolódó munkálatok
engedik, megindulhassanak a kivitelezési munkálatok,
előreláthatólag
szeptember hónapban.
A Somogyi Béla és József
Attila utcákban létesítendő
parkolók terveinek átalakítása kezdődött, hogy az évekkel korábbi
tervek módosításával az azóta megváltozott forgalmi viszonyokhoz,
helyzethez jobban alkalmazkodó megoldás kerüljön kivitelezésre.
A piac kivitelezése június 20-án megkezdődött, július végére
ütemterv szerint befejeződött. A kivitelezés alatti vasárnapi piacok
zavartalanul lezajlottak. A piac teljes területe térkő burkolattal került kiépítésre, valamint a piac területén lévő út aszfalt burkolatot
kapott. A vízelvezetés is megoldásra került a teljes területen, szikkasztóvezetékek, és egy 60 m3-es vízgyűjtő tartály elhelyezésével,
amely biztosítja a szomszédos óvoda és iskola öntözővizét is, illetve
új elárusító asztalok kerültek elhelyezésre, a régi beton asztalok teljesen eltűntek. A piac szépítését szolgáló növénytelepítések (faültetés,
cserjék telepítése) az őszi ültetési időszakban lesznek elvégezve, ezzel
növelve a növények hosszú távú megmaradásának esélyét.

Befejeződött a 2011-es gyáli járdafelújítás!
Mint az érintett lakók tapasztalhatták a Ady E.u., Jókai M.u., Táncsics M u. Zrínyi M. u., Bercsényi
M. Rigó u., Kisfaludy u., Fecske u.,
-ban megújult járdákkal tettük
könnyebbé a közlekedést, és szebbé
városunkat. A majdnem 8 kilométernyi hosszan elkészült járdák építése hozzávetőlegesen 77 millió Ftba került. A kivitelezés a szerződés
és az ütemterv szerint készült.
A járdaépítés során az érintett
lakók által felvetett eseteleges problémákat a kivitelező és a Gyáli Ipartestület orvosolta.
Amennyiben a jövő évi költségvetés engedi, jövőre is készülnek
hasonló járdafelújítási munkák,
melyekhez a legproblémásabb szakaszok felmérése folyamatban van.
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
GYÁL, KÕRÖSI ÚT 118-120.

Felhívás

A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző
terménybemutató kiállítását a közösségi házban (Gyál, Kőrösi
út 118-120.), szeptember 9-10-11-12-én, 14 órától, melyre szeretettel meghívja a város és a kistérség lakosságát. Aki szeretne részt venni a kiállításon termékével, amit a kertjében vagy
a földjén termelt, jelentkezzen Bacsa Ferencnél a 06-29/343853-as, vagy a 06-70/536-1574-es telefonszámon szeptember
6-ig.
Gyáli Kertbarát Kör
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Bartókos diákok ismét Révfülöpön

Amikor kezdetét veszi a vakáció, akkor sok bartókos diáknak, tanárnak és a szülőknek is a révfülöpi táborozás jut először az eszébe!
Nagy örömünkre, a szervezőknek köszönhetően és az előző évi
tábor sikerére építve, a 116 férőhelyre 115 diákkal érkeztünk 2011.
július 14-én 8 napra, teljesen megtöltve ezzel a Baji Józsefről elnevezett ifjúsági tábort. A sok napsütés, balatoni fürdőzés, a változatos
programok 58 bartókos, 33 felsőpakonyi és 24 újlengyeli diáknak

nyújtott felejthetetlen élményt. A szokásos tábornyitó ismerkedéssel kezdődött a tábori élet, majd másnap az elmaradhatatlan elmés
„Új táborozók avatása” történt. Délelőttönként a borítékos vetélkedő, számháború, zászlókészítés, pom-pom, Barbapapa (lufiból és
lisztből) készítés, gyöngyfűzés és fonás, rókavadászat, és akadályverseny nyújtott változatos elfoglaltságot. Délutánonként a rekkenő nyári melegben élvezhettük a Balaton hűsítő habjait! Esténként
sportversenyek, a nagy sikerű Kiwee disco a táboron belül, karaoke, a szédítő zumba est, a fergeteges buli a disco hajón, valamint a
végzett diákok rendezésében az elmaradhatatlan éjszakai bátorságpróba, és nem utolsó sorban az egész napos kirándulás Szigligetre
a várba, az ottani várjáték megtekintése, a kalandpark és a vízi vidámpark tette felejthetetlenné az idei nyarat. Utolsó napon a közös
pizzázással és fagyizással búcsúztunk Révfülöptől. Ahhoz, hogy
mindez valóban így lett, köszönetet mondunk Gyál Város Önkormányzatának, mert idén is fontosnak tartotta és anyagilag támogatta a gyáli diákok táborozását! Köszönet illeti a lelkiismeretesen
felkészült kollégáimat és azokat, akik minden nap finom ételekkel
kényeztettek bennünket!
Ami biztos, mindenki sajnálta, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a
nyolc nap, és 58 bartókos diák már most jelentkezője a jövő évi tábornak. Mert jövőre veled ugyanitt!
Hajdu Zsóka táborvezető

Sikeres pályázat a Bartók Béla Általános Iskolában
Iskolánk rendszeresen keresi, figyeli a pályázati lehetőségeket, mert jól tudjuk forrásainkat ilyen módon tudjuk csak bővíteni.
Eredményes pályázati munkánk során
évente több százezer forint áll rendelkezésünkre, hogy szakmai és szabadidős tevékenységeinket mindjobban végezhessük.
2009 februárjában örömmel fedeztük fel
a TÁMOP 3.1.5-09/A-1. Pedagógusképzések,
(pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben.) pályázati lehetőséget.
Sejtettük a pályázat igen népszerű lesz,
ezért igyekeztünk mihamarabb elkészíteni és
beadni a „Fejlesztéssel a fejlődésért a Bartók
Béla Általános Iskolában” című pályázatunkat.
A pályázat keretében iskolánkból 3 pedagógus szerez új felsőfokú képesítést.
A felkínált számtalan képzési lehetőségből
nem volt egyszerű választani.
Iskolánk igényeit figyelembe véve egyik
kollégánk az ELTE tanárképző karán szerez
természetismeret műveltségterületen új képesítést. Másik kollégánk az ELTE-n meghirdetett képzésben fejlesztőpedagógiát tanul.
Harmadik kollégánk a SOTE-n mentalhigiéné és a szervezetfejlesztés területen képződik
és szerez 2012-re új képesítést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap (85%) és a
Magyar állam (15%) társfinanszírozásával
valósul meg. A képzésekhez és az ahhoz
kapcsolódó költségekhez a pályázat összesen
11.781. 280 Ft támogatást nyújt.
A képzések hozzájárulnak pedagógusaink
szakmai megújulásához, segítik az oktatás
minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes intézményi megvalósulását.
Nagy tisztelettel köszönjük meg a képzésben résztvevő kollégáknak, hogy felvállalták a feladatot,
hisz jól tudjuk család
és munka mellett,
még akkor is nagyon
nehéz 2 ill. 4 félévet
újból az iskolapadba
ülni és jól teljesíteni
ha maximális támogatottság áll rendelkezésre.

Várjuk és a továbbiakban is élni kívánunk
a hasonló lehetőségekkel, mert tudjuk, hogy
pályázati kiírásban meghatározott cél „ Az
oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók
szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése, módszeres befektetéseket igényel
az oktatási ágazat humán-erőforrásaiba és
a szakma kiválóságainak húzóerejébe.” az
ilyen és hasonló támogatások révén valósulhat csak meg.
Fekete Zoltánné Marsi Judit
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Tehetséggondozás a Tátika Óvodában!
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható,
csak sokáig kell faragni, a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő”
(Dr. Czeizel Endre)
A tehetség a közismert és általános jelleggel alkalmazott definíció szerint
képesség, motiváció és kreativitás összessége (Renzulli 1977).
Valljuk, hogy biztosítani kell minden hozzánk járó gyermek számára azt a lehetőséget, mely által személyisége elérheti a képességeinek
megfelelő legmagasabb, legharmonikusabb szintet.
A tehetséggondozás is kiemelt célunk.
A gyakorlott pedagógus a beszélgetés megfigyelés során a gyermek kisugárzásából, egyéniségéből, elég hamar megérzi, hogy kivel
áll szemben. Tehetségígéret, vagy fejlődésnek indult tehetség. Ilyen
fiatal korban tehetség csírájáról beszélhetünk. A tehetség hosszú távú
nevelése szempontjából is rendkívül fontos az élmények széles skálájának folyamatos gazdagítása, a legváltozatosabb lehetőségekkel
találkozzon a gyermek.
A tehetséggondozónak nagy szerepe van a tehetség fejlődésében. A
jó tehetséggondozó bizalmat és szeretetet sugároz, a gyermek felé, és
azt az embert véli látni benne, aki ebből az emberből húsz év múlva
majd lehet.
Óvodánkban van tehetséggondozó szakvizsgázott pedagógusunk,
aki sok segítséget tud nyújtani a többi kolleganőnek a feladataink
megvalósításához.
Csoporton kívüli tevékenységekkel kívánjuk bővíteni a tevékenységi köröket, lehetőségeket, mellyel segíteni tudjuk a gyermek fejlődését, kibontakozását.
Tanulmányi kirándulások, szakmai kutatás, elméleti anyagok
gyűjtése és a gyakorlati alkalmazása bizonyíték a pedagógusok változó körülményekhez való alkalmazkodására, nyitottságára.
A személyiség legfontosabb összetevői: értelem, érzelem, akarat,
jellem. A pedagógiai tevékenységnek összhangban kell lennie a gyerek szükségleteivel, törekvéseivel, egyéni jellemzőivel.
A tehetség nemcsak folyamatos feltérképezését és fejlesztését jelenti, hanem a személyiség egészének megnyitását is. Ez a tevékenység-együttes nem fér bele a csoportok életébe. Ezért délutánonként
foglalkozások keretében gazdagítjuk, színesítjük a tevékenységeiket. Ezen tevékenységek sikereihez a szülők segítő munkája is szükséges, a pedagógusok részéről új, innovatív módszerek elsajátítását
igényli.
Beszélnünk kell a kiegészítő tevékenységekről, az olyan területek
támogatásáról, amelyek közvetlenül semmit sem nyújtanak a gyermek tehetségének fejlesztésével kapcsolatban. Feladatuk: feltöltődés
biztosítása. Például: az intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban „támogatják”. E nélkül,
nincs hatékony tehetséggondozás! Az óvodában a tevékenységek sokszínűsége ezt a feladatot megoldja.
Vannak olyan területek, ahol nagyon fontos, hogy 6 éves korig
megtörténjen a tehetséggyanú felismerés. Ezért nagy a felelősségünk
az óvodában.
Évek óta működik játékos matematika műhely a Klapka épületben.
Bizonyított tény, hogy az óvónők által javasolt gyermekek örömmel vesznek részt a tehetségműhely foglalkozásain.


Célunk:
- a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével:
a tapasztalati és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során.
- A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás
szolgálata.
- A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés.
- A tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati
hasznát, érzékelve saját változásukat és fejlődésüket.
- A felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás,
a problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata.
- A megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása.
Rengeteg játékkal, tevékenykedtetéssel igyekeztünk elérni, hogy jól
érezzék magukat, kíváncsian várták a játékokat, melyekben nagy örömmel vettek részt. Nem direkt tanulási helyzetek voltak, észre sem vették,
hogy míg egy-egy feladatokat megoldottak mennyi ismerettel, személyiséget erősítő tartalommal lettek gazdagabbak.
Ebben az évben az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKAXX. „Az óvodában működő tehetséggondozó műhelyek támogatása”
című pályázatra, „Logika-matematika” c. pályázatot nyújtottunk be,
amelyet elfogadtak, ezáltal a célunk megvalósítását pénzbeli támogatásával segítették elő.
A 250 000 Ft legnagyobb részét szakmai anyagra költöttük. Építőkockákat, várépítőt, bábokat, háromszintes babaházat, mérleget vettünk, melyekben rejlő játéklehetőségeket a tevékenységeink során fel
tudják fedezni a gyermekek.
A projekt a második félévben valósult meg. A pályázatban leadott
tervet megvalósítottuk, a helyzetek által adott lehetőségeket kihasználtuk.
Lukovszkiné Kiss Lívia és Kozma Anita óvodapedagógusok szakmai
felkészültségük segítségével hivatalosan is tehetségműhely néven működik a játékos matematika az óvodánkban.
Érdeklődő szülőknek ajánlom dr. Buda Mariann (2005): Óriás leszel?
- A tehetséges gyerek című könyvét.
A szellemileg nagyon gyorsan fejlődő gyerekek gyakran túlérzékenyek, illetve sokan közülük az átlagnál gyorsabban fáradnak, könnyebben megharagszanak vagy sírva fakadnak. Nagyon hamar lesz nagyon
fejlett igazságérzetük és szabálytudatuk.
Hamar képesek beleélni magukat mások gondolataiba, érzelmi állapotába, megrázza őket mások szenvedése, magukra veszik a szüleik
problémáit, feszültségét. A sajátosságaikkal tisztában lenni segíthet
a szülőknek abban, hogy megfelelően reagáljanak a gyerek hisztijére,
önállótlanságára vagy unalmára, és észrevegyék, hogy mikor szorong
vagy haragszik olyasmi miatt, amit a vele egykorú gyerekek még észre
se vesznek, mikor van túlfáradva, mikor jut el odáig, hogy sokkal bonyolultabb játékokra lenne már szüksége.
Szisztematikus mérés helyett a 2-4 éves korosztályban még a szülői,
óvónői megfigyelés számít igazán. 5 évesek és idősebbek képességfelmérésére sokféle teszt létezik.
Németh Istvánné
óvodavezető
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Olvasótábor a városi könyvtárban

Június végén rendeztük szokásos évi olvasótáborunkat a könyvtárban.
Az idén nyolcadik éve megrendezett táborba változatos programok várták a gyerekeket. A résztvevők többsége több éve
visszajár hozzánk, így a csapatot főleg 1314 éves gyerekek alkották.
Ez indokolta, hogy idén a sok játék mellett már komolyabb programokat is szerveztünk.
Első napon a könyvtári
renddel, a könyvtárban való
gyors tájékozódással, a könyvtári munka egyes alapműveleteivel ismertettük meg a gyerekeket. Gyakorlati munkát
is végezhettek. Az új könyvek
bélyegzése; könyvsarkok beragasztása; a könyvek visszaosztása a polcra; a számítógépes
kölcsönzés kipróbálása érdekes, felnőttes játék volt a gyerekek számára.
Második napon a Ferihegyi
Repülőgép Emlékpark látogatását és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megtekintését
terveztük. Ez azonban csak
terv maradt, mert néhány
perccel azután hogy megérkeztünk, második világháborús
bombát találtak az Emlékpark
közelében és azonnal haza
kellett jönnünk. Ráadásul az
eső is eleredt, így ezen a napon

kártyázás és társasjátékozás lett a program.
A harmadik napon kirándultunk a Budai Várba. Először a Budavári Labirintust
látogattuk meg, ahol tárlatvezető kalauzolt
végig a labirintus hűvös, sötét folyosóin. A
táltos és sámánszobrokkal szegélyezett folyosók végén érdekes, elképzelt kiállítás fogadott. A mai ember által használt tárgyak
kőben lévő lenyomatát mintázták meg, el-

képzelve, hogy 40.000 év múlva mit fognak
megtalálni korunkból a majdani emberek.
Láttuk kólás üveg, tv, számítógép lenyomatát is. Lehet, hogy Homo consumusnak - fogyasztói embernek, vagy Homo
computericusnak fog nevezni bennünket az
utókor a számítógép mindennapos használata miatt.
A labirintus után átsétáltunk a Magyar
Nemzeti Galériába, ahol a Munkácsy-trilógiát tekintettük meg. A magyar festészet
legszebb képeinek megtekintése és rövid
séta után alaposan elfáradva de élményekkel gazdagon indultunk haza.
Az utolsó napon a délelőtt pólófestéssel
telt el, ami már hagyományos programja
táborainknak.
A gyerekek örömmel festették meg saját
pólóikat.
A tábort különleges „tábori TOTÓ” kitöltésével zártuk, amit a két csapatra osztott
társaság egymásnak állított össze.
A résztvevők a tábor végén „ tiszteletbeli
könyvtárosi oklevelet” és egy-egy pendrive-ot kaptak.
A tábor végén többen kérdezték: „ Jövőre
is lesz olvasótábor?”
Igen lesz és várunk Benneteket jövőre is!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Lapunk múlt havi számában beszámoltunk a Gyáli Közoktatásért Díjak, valamint a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjak átadásáról. Most munkásságuk rövid bemutatásával tisztelgünk az idei díjazottaknak.

A Gyáli Közoktatásért
Díj kitüntetettjei:
Asztalos Józsefné igazgatóhelyettes
1981-ben szerezte tanítói diplomáját. 3 évet Battonyán töltött, majd
városunkban kezdett dolgozni. Azóta Gyálon él. Egy évig a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola napközis csoportvezetője, s 1986 óta folyamatosan a jelenlegi intézmény dolgozója. 30 év a pedagóguspályán,
már önmagában is elismerésre méltó teljesítmény. Ha emellett még
végigtekintünk hivatásának ezen szakaszán, azt gondolom méltán választotta nevelőtestületünk kitüntetésre alkalmasnak. 30 éve tanít kicsiket és nagyokat, nevel nap, mint nap tisztességre, becsületre, szorgalomra, kitartásra. Teszi ezt fáradhatatlanul, olyan emberszeretettel,
empátiával, amelyről csak elismeréssel lehet szólni. E nehéz feladat
mellé közel 10 éve, igazgatóhelyettesként is dolgozik, amely megbízatása az intézményátszervezés idején sem szűnt meg. Már önmagában,
az ekkor vállalt felelősség, munka, egyedül álló teljesítmény.
Problémamegoldó képességét, érzékenységét e munkakörben
rendkívül jól hasznosítja.
Szakmai felkészültsége, gyakorlatiassága határozott, a váratlan
eseményeknél magabiztos szervezőképessége, vezetői munkáját is
magas színvonalra emeli.
Folyamatosan képezi magát, minden újra nyitott, nagy gondot
fordít tanítványai testi-lelki fejlesztésére, munkatársaival való jó
viszony ápolására.
Hosszú évek óta magas színvonalon végzett munkája révén az
intézmény dolgozói, 2007-ben Közalkalmazotti Tanács elnökévé is
választották. A szakmai munka mellett a Rákóczi épület SNI tagozatával, vezetőként tartja a kapcsolatot, s nagyszerűen koordinál.
1989-ben Miniszteri dicséretet kapott.
2000-ben a volt iskolájában elnyerte az „Év pedagógusa” kitüntetést.
A tanulók, a szülők, a munkatársak tisztelik, szeretik.
Garasné Maxim Ildikó, zongora szakos tanár
Jól felkészült, jó pedagógiai érzékkel és empatikus készséggel rendelkező pedagógus. A zeneiskola első tanévétől, 1994-től tagja az
iskola pedagógus karának. A kezdetektől az Ady iskolában tanítja a
zongorázni vágyó gyerekeket. A zongora tanszak vezetője, a zeneiskola Közoktatási Tanácsának elnöke.
Garasné Maxim Ildikó szívén viseli a színvonalas zenei oktatást.
Növendékei kiegyensúlyozott játékukkal színesítik a zeneiskola
növendékhangversenyeit és azon rendezvényeket, ahol a hangszer
biztosított. Sokat közreműködik, mint korrepetitor más hangszeren tanuló diákok fellépéseinél.
Kiemelendő gyermekszeretete, gyermekközpontú pedagógiája és
az az alázat, mellyel a tanítás iránt viseltet. Hosszú ideje van a tanári pályán, mégsem fásult bele a munkába, mindig képes megújulni
és a gyerekek érdekeit nézni annak árán is, hogy önmagát háttérbe
szorítja. Növendékei rendszeres vendégei saját lakásán, ahol egy kis
plusz gyakorlásra, a zongorajáték finomítására mindig nyitott.
10

Külön érdeme, hogy az alapos és lelkiismeretes felkészítésnek
köszönhetően a 2005/2006-os tanévben Fekti Barbara növendékét
felvették a Szent István Gimnázium és Szakközépiskola zongora
szakára, a 2009-2010-es tanévben Horváth Marcell növendékét a
Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába.
A zeneiskolai kollektíva tagjaként is jeles személyiség, a társaság
aktív, mindig jókedvű alakja.

A Dr. Pusztai Lajos
Emlékdíj kitüntetettjei:
Dr. Bérces Enikő gyermekorvos
Dr. Bérces Enikő Szatmárnémetiben született, általános és középiskolába is ott járt, 1980-ban Szatmárnémetiben érettségizett.
Orvosegyetemre Marosvásárhelyen járt, 1986-ban szerzett orvosi diplomát. 1986 és 1989 között gyakornok volt a Zilahi Megyei
Kórházban.
1990 februárjában települt át Magyarországra. 1990 márciusában honosították diplomáját, ezután 1 hónapig szakmai gyakorlaton volt a SOTE I. Gyermekklinikán.
Gyálon 1990. május 1-jétől dolgozik házi gyermekorvosként.
1991-ben szakorvosi képesítést szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászatból, majd 1994-ben iskolaegészségtan és ifjúságvédelemből.
1999-2002 között orvosjogi másoddiplomát szerzett.
1982 óta él házasságban, férje fogszakorvos Gyálon. 1985-ben
majd 1991-ben született két fia, akik tanulnak.
1990-től lakik Gyálon. Barátságos, lelkiismeretes orvos, betegei,
a szülők és munkatársai nagyon szeretik.
Márta Józsefné szakasszisztens
Pályáját nem az egészségügyben kezdte.
Tanulmányait a Rudas László Szakközépiskolában végezte el,
utána 2 évig egy nagyvállalatnál titkárnőként dolgozott.
1977-től 5 évig két fiával GYES-en volt.
1983 márciusában került a gyáli rendelő fogászatára, ahol 14
évig dolgozott Dr. Hargitai Zsuzsannával. Ez idő alatt végezte el az
egészségügyi iskolát.
1997-ben a doktornő sajnálatos halálát követően átkerült a szakrendelésekre, ahol a Rókus Kórházból kijáró orvosokkal dolgozott.
Jelenleg a Dél-pesti Kórház alkalmazásában több szakrendelésen
is dolgozik.
Munkáját a következetesség jellemzi, kedvesen szól a betegekhez, akik gyakran megkönnyebbülnek kedvessége és emberi viselkedése láttán.
Nagy türelemmel irányítja a méltatlankodó betegeket és ha kell
türelemre inti őket. Kollegáival kiegyensúlyozott a kapcsolata, bármikor fordulhatnak hozzá a kérdéseikkel, vagy ha segítséget kérnek tőle, ő tudásának megfelelően segít.
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Pedagógusok köszöntése
A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
pedagógusnapi ünnepségén minden résztvevő
érintettként vett részt: tanító, tanítvány, munkatárs, országgyűlési képviselő, képviselő, civil
vezető stb.
A volt tanítvány tolmácsolta Elekes Ferenc
gondolatait, melyben felnőttként visszaemlékezik iskolás éveire:
„…nem tudtuk még,
babérral térünk-e meg,
de visszatérünk.
Hogy mindenért tisztesség adassék.”
Köszöntöttük az arany- és gyémántdiplomás
tanítókat.
Horváth Ferencné Papp Emma pedagógus
szemmel írt visszaemlékezéséből idézek:
„ … a főiskolán tanultam, tanáraim a debreceni Zeneművészeti Szakiskola tanárai voltak
az egri kihelyezett tagozaton, közben általános
iskolában tanítottam. (1950-től a gyakorló éveimben 58 fiút 2. osztályban… majd egy szép erdei iskolában osztatlan 4 osztályt, gyönyörű volt
28 kis tanulóval.) A kis elsős Szatmári Rózsim
napi 10 km-t tett meg, soha nem hiányzott. A kis
csizmás, flanell-kendős csöppségem a testvéreivel jött. Télen hozták a hónuk alatt a fahasábot,
zsebükben a kis madarakat s nagyon szerettük
egymást a gyerekek és én.
Majd szülőföldemre kerültem, fűtetlen teremben, szerényen öltözve tanítottam, míg aztán
kaptuk a szénszünetet. (Micsoda idők voltak, az
50-es évek eleje!)
1955-től már Pest megyében kezdtem, Gyálon. Még ma is történelmi fordulónak tartom,
bár messzire kerültem a szülőhelyemtől.” (Gyál
történetében is fordulópont volt, mert nem volt
az iskolában énektanár. Solymári Béla bácsi már
nagyon várta az új kolleginát. Kné) Így folytatódik a visszaemlékezés:
„Bár még mindig szorítja a lelkemet a jogtalan tény, az a rövid idő, amelyben jutalmát érzem
a sorsomnak, hogy a kórusmunkához, s annak
minden szépségéhez éppen Gyál volt a kijelölt
helyem.”
Személyesen is tanúsíthatjuk Falusiné Hegedűs Manyóval és Ihász Zolival, hiszen a tanítványai voltunk, akkor nyolcadikosok. Papp Emma
kórusában öröm volt énekelni, szerepelni. Mi
elmentünk, ők pedig versenyeket nyertek, sikert
sikerre halmoztak. Aztán több év eltelt.
„A volt iskoláim közül egyedül ide találtam
vissza egy Gyálról bejárt napközis kislány szüleinek látogatásakor, amikor is Papp Ferivel is
összeakadtam, mert az ő buszán érkeztem és

indultam vissza az akkori Kőrösi
úton. Mindenért hálás köszönet.
Szeretettel ölellek benneteket.”
Mi is téged, Emmike, és gratulálunk a gyémánt diplomához!
Milyen szerencsés vagyok,
hogy tanítványa lehettem Emmikén kívül a nagy elődöknek, Solymári Béla bácsinak és feleségének,
Kati néninek, Szűts Szabó Istvánné Annikának,
Garai Jenőnek, és Kárpáti Ferencné Herminkének, aki szintén most lett gyémántdiplomás.
Kiskunfélegyházán szerezte tanítói képesítését 60 évvel ezelőtt. A gyakorló év után 1952-ben
férjhez ment és Gyálra helyezték. Nyugdíjazásáig 35 évet, majd nyugdíjasként még 3 évet dolgozott a Rákóczi majd az Ady iskolában. Fizikát
tanított, amit hú, de nem szerettem! ADDIG! Ő
azonban olyan közel hozta a tanítványokhoz ezt
a tantárgyat, hogy meg kellett szeretni. A tantárgyat és a tanárt is. Meg a pályát, hiszen akkori
tanáraimnak köze volt a pályaválasztásomhoz.
Herminke közben Szegeden elvégezte a matematika-fizika szakot.
Pontossága, példamutatása nem csak gyerekként él bennem, de a későbbi kollégának, majd
vezetőtársamnak is sokat köszönhetek neki.
Munkaközösség-vezetőként dolgozott, küldte
versenyre tanítványait, szép sikereket értek el.
Igazgató helyettesként alkalma volt átadni
tapasztalatait, módszereit alsó és felső tagozaton
egyaránt.
Tőle tanultuk, hogy a gyerekekkel törődés
laza fegyelmezéssel nem hoz eredményt. Jelmondatát sokan megfogadtuk: „Követelek tőled,
mert tisztellek.” Ezt alkalmazta gyerekre és felnőttre egyaránt.
Annikával együtt alapították meg a Pedagógus Csoportot, egyesületünk elődklubját.
Most egyedül él, (saját megfogalmazása szerint: viszonylag elfogadható szellemi és fizikai
állapotban) De sosem magányos. Fiai segítik az
egyedüllét elviselésében, tanítványai, klubtársai
gyakran rácsörögnek.
Több kitüntetést kapott, de csak egyet emelt
ki: okkal és nem véletlenül: a Gyáli Közoktatásért Díjat. Példamutató életvitele, szakmai tudása, pedagógiai érzéke, Gyálhoz kötődése folytán
nem véletlen, hogy számára ez a legfontosabb.
Diplomája joggal válik gyémánttá. Gratulálunk hozzá!
Gergely Mihályné (Margó, van, akinek Margó
néni) 50 éve szerezte tanítói képesítését. 1986-tól
nyugdíjazásáig még 2 évet a Kossuth Iskolában
tanított.

1981-ben Kiváló munkáért kitüntetésben részesült.
Az iskola akkori igazgatója, Sárközi Márta így
méltatta:
„Nagyszerű pedagógus, toleráns és empatikus
ember, aki kiemelkedő módszertani kultúrával
rendelkezik. Szemléltető eszközeit sokszor maga
készítette, mindig érdekes és változatos tanórákat, foglalkozásokat tartott. A tehetséggondozást éppúgy fontosnak tartotta, mint a felzárkóztatást, a tanulmányi és egyéb versenyeken jó
eredményeket értek el tanítványai.
Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartászavaros gyerekekkel a tanórákon
is mindig differenciáltan foglalkozott – amikor
ez még újdonság volt a pedagógiai gyakorlatban.
Pontos, fegyelmezett ember és pedagógus, aki
nemcsak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is
szoros munkakapcsolatot épített ki és ápolt.
Több éven keresztül vezette az Alsós Munkaközösséget, bemutató órákat szervezett és maga
is tartott, a pályakezdőket és a hozzá fordulókat
segítette. Az újdonság mindig vonzotta: tanfolyamokat végzett és az ott tanultakat kipróbálta
a tanítási órákon, azon kívüli foglalkozásokon
és emberi kapcsolataiban is.
Nyugodt, derűs és optimista egyéniség, s ezen
tulajdonságai megmutatkoztak a nevelő-oktató
munkájában, a szülőkkel, gyermekekkel és kollégáival való kapcsolatában is. Munkaközösség
vezetőként őszinteségével, szókimondásával,
szakmai hozzáértésével segítette a vezetőség
munkáját. Gergely Mihályné kiváló pedagógus,
aki munkájával gazdagította iskolánkat, hozzájárult annak jó hírnevéhez. Büszkeséggel tölt el,
hogy együtt dolgozhattam vele.”
Aranydiplomájához szívből gratulálunk.
A város minden pedagógusának tolmácsoljuk
a képviselőtestület nevében Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester köszöntő
szavait, és köszönjük az ünnepelteknek átadott
ajándékot.
Köszönjük az ünnepségen résztvevőktől kapott meleg szavakat és a sok virágot!
Kovácsné Molnár Aranka
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Miért vakarózik a kutya és a
macska?
Sokan úgy tudják, hogy minden kutya és macska vakarózik, ez egy természetes jelenség. A fokozott viszketegség azonban szinte mindig bőrbetegségre utal.
Ennek egyik leggyakoribb oka valamilyen parazitás fertőzés: leginkább bolha,
rühatka, szőrtüszőatka. Máskor baktériumok vagy gombák, esetleg hormonális
vagy anyagcserezavarok okozhatnak különböző tüneteket a bőrön (szőrhiány,
bőrpír, korpázás, váladékozás, megvastagodás stb.). Ezen bőrbetegségek diagnosztizálása sokszor nem egyszerű feladat, labor- és egyéb kiegészítő vizsgálatok segítségével azonban lehetséges az okok kiderítése. Szakszerű és eredményes
kezelésük azért is lényeges, mert túl azon, hogy az állatnak szenvedést okoz a
kínzó bőrgyulladás, egy részük az emberre is fertőzésveszélyt jelent (pl. bőrgomba, rühesség).
A kedvenc állatok között is egyre nagyobb problémát jelent a viszketéssel járó
bőrbetegségek másik nagy csoportja: az allergia. A kifejezés az immunrendszer
hibás működésére, túlérzékenységére utal. A szervezet számára idegen - bár
egyébként nem kórokozó - anyag (allergén) vált ki ilyenkor reakciót, különböző
tüneteket okozva. Kutyánál és macskánál az allergiás bőrbetegségek mindegyikében viszketegséget lehet tapasztalni, emellett különböző testrészeken bőrpír,
szőrhiány, másodlagos fertőzések miatt váladékozás is megjelenhet.
Mi okozhat allergiát? Sajnos rendkívül sok tényező. Az egyik legelterjedtebb
a bolha-allergia, amikor már néhány bolhacsípés súlyos, kiterjedt bőrgyulladást
okoz, mert az állat folyamatosan vakarja, nyalogatja, rágja a bőrét. Máskor a
táplálék bizonyos összetevői tehetők felelőssé (pl. csirkehús, gabonafélék, tej),
de ilyenkor is az állat egyedi érzékenysége a lényeges. A harmadik nagy csoport
a belélegzett allergének (virágpor, gombaspóra, házi por) által kiváltott viszketegség, ez a kiváltó anyagtól függően lehet szezonális vagy egész évre elhúzódó.
Mivel ezeket szinte lehetetlen az állat környezetéből kiiktatni – ugyanúgy, mint
az emberi szénanátha esetében – csak a beteg kezelésére szorítkozhatunk. Nem
szabad viszont a humán allergia-elleni szereket alkalmazni állatorvosi vizsgálat
és javaslat nélkül, ugyanis hatástalanságuk mellett esetleg komolyabb mellékhatásokkal is számolni kell.
Szerencsére több módszer is létezik a viszketegséggel járó bőrbetegségek kezelésére. A kiváltó ok tisztázása után célzott gyógyszeres kezeléssel, helyileg alkalmazott bőrgyógyászati készítményekkel (sampon, oldat) az esetek többségében
jelentős javulást lehet elérni. A paraziták, különösen a bolhák ellen leginkább
a hosszú hatású, praktikus felcseppenthető oldatok hatékonyak, ezek többsége
alkalmas a kullancsok elleni védekezésre is.
Amennyiben régóta húzódó, visszatérő panaszról van szó, esetleg az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásokat okoznak, lehetőség van alternatív módszerek
alkalmazására, például homeopátiás kezelésre is. Ezzel a módszerrel a megzavarodott immunrendszer működését tudjuk „áthangolni” és mellékhatások nélkül, tartós tünetmentességet is el lehet érni, a későbbi kiújulást pedig meg lehet
előzni.
Ha ebben vagy más állatorvosi témában kérdése van, szívesen válaszolok az
alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
Honlap: www.allatorvosgyal.hu
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A kertésznaptár múlt havi számában tévedésből egy
korábbi cikk jelent meg.
A kertésznaptár e havi számában az eddigiekben
megismertetett dísztavak és úszótavak karbantartásáról lesz szó.
A kertben lévő vízfelületek, úszófelületek ugyanolyan karbantartást igényelnek, mint maga a kert.
Azonban a fenntartás itt elsősorban a vízfelület tisztaságának megőrzésére illetve a dísztavak, úszótavak
növényeinek ápolására vonatkozik.
A vízfelületek fenntartásának teendői kora tavasz
szal kezdődnek. A fagyok elmúltával a vízforgató
szivattyút visszahelyezhetjük a tómederbe. Előtte
azonban nézzük át, ha szükséges, a szűrőt cseréljük
ki. A vízparti növényzetet, évelőket, díszfüveket,
díszsásokat 20-30 cm magasra vágjuk vissza. Ahol
szükséges, ültetéssel pótoljuk a növényeket. A víz felületéről az esetleges fizikai szennyeződéseket, pl. faleveleket távolítsuk el. A tavat töltsük fel friss vízzel a
tóperemtől -5 cm-ig. Ha a kerti dísztóban díszhalakat
is nevelünk, etetésüket már kora tavasszal speciális
díszhaltáppal kezdjük meg.
A késő tavaszi és nyári időszakban a vízfelületek
fenntartása a szivattyúk időszakos ellenőrzésére, a
tómeder hetente egyszeri friss vízzel való feltöltésére,
a vízi és vízparti dísznövények, évelők zöldmetszési
munkáira korlátozódik. Ha szükséges, heti rendszerességgel háló segítségével távolítsuk el a vízfelületre
potyogó faleveleket, növényi részeket. Nagy melegben természetes szerekkel védekezzünk az algásodás
ellen.
A dísztavak, úszótavak és csobogók következő legfontosabb karbantartási munkái késő őszre- tél elejére esnek. Ilyentájban a díszhalak etetését fokozatosan
csökkentsük, majd hagyjuk el, a halak ugyanis a téli
időszakban telelnek. A vízforgató berendezéseket
emeljük ki a tóból, tisztítsuk ki és a következő tavaszig száraz helyen tároljuk. A víz befagyását megelőzendő hungarocell darabokat helyezzünk a vízfelületre, így a telelő halak téli időszakban is levegőhöz
jutnak.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Fognyaki érzékenység
A fognyaki érzékenység napjainkban sokakat érintő probléma. A világ lakosainak kb. 15 % - a szenved tőle. Felmérések szerint a 30-40 év
közötti nők körében fordul elő leggyakrabban. Általában a bal oldali
fogak külső (buccalis) felszíne érintett, főként a szemfog illetve az első
kisőrlők. Ez alapján arra következtetnek, hogy a fogmosás és a dentintúlérzékenység közt kapcsolat van. Ugyanis a jobbkezesek a bal oldali
fogak külső felszínét erősebben tisztítják, így kikoptatják azokat.
Az életkor előrehaladtával fokozatosan visszahúzódó ínyszél, illetve
az agresszív, nem megfelelő fogmosási technika a fognyakak szabaddá
válásához vezet. A savas üdítőitalok elterjedése nagy veszélyt jelent a
fogakra. A sav meglágyítja a zománc felső részét, ami így sebezhetővé válik. A zománc visszakeményedése órákat vehet igénybe. Ha ez idő
előtt bármilyen bahatás éri a fogat (pl. a fogkefével megdörzsöljük), ez a
meggyengült zománc réteg lekopik. Ezért savas étel, ital (alma, citrom,
üdítő) fogyasztása után célszerű legalább fél órát várni a fogmosással!
A „csupasszá” vált dentin védtelen. A hidegre, melegre, édesre
vagy akár érintésre bekövetkező, nyilallásszerű fájdalom sokak hétköznapját megkeseríti. A kialakuló fájdalom oka a fog felépítésével
magyarázható. A fog falában lévő csatornácskák (dentintubulusok)
összeköttetést létesítenek a külvilág és a fog belseje közt. A csatornákban folyadék van. A fognyakat érő bármely irritáció a csatornákban
folyadék áramlást indukál, mely ezáltal ingerli a fog belsejében lévő
idegvégződéseket. Ezt éljük meg fájdalomként. A cél tehát, hogy ezen
csatornák nyílásait valamilyen módon elzárjuk.
Erre alkalmasak a különféle szenzitív fogkrémek, szájöblítők, melyek
különleges összetételük révén (kálium-nitrát, natrium-fluorid, natriummonofluorofoszfát…stb.) csökkentik az érzékenységet. A speciális molekulák a dentincsatornákba jutnak és elzárják azokat. A fluorid tartalmú
gélek hasonló módon fejtik ki hatásukat. A fogászati rendelőkben használt anyagok hatásmechanizmusa szintén azon alapul, hogy a csatornákba jutnak, majd a polimerizációs lámpa hatására megszilárdulnak. Jelentős mértékű fogkopásnál terápiaként szóba jön a fognyak tömése is.
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 67
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu

A FEGY naplójából
Július 5-én egy Gesztenye utcai családi házban lángra lobbant a gyerekszoba, szerencsére emberi életben nem esett
kár. Polgárőreink és tűzoltóink légzőkészülékben, közös
erővel megfékezték a tüzet.
Július 10-én kigyulladt egy kombájn a Dózsa dűlőben, a
déli órákban. Tűzoltóink a tüzet eloltották, az anyagi kár
jelentős.
Július 15-én polgárőr tagtársunk jelezte a délutáni órákban,
hogy nagy fekete füstöt lát az Ady Endre út végénél Vecsés
felé. Tűzoltóink és polgárőreink a jelzést követően megkezdték a vonulást. A helyszínen több száz négyzetméteren égett
a gaz, illetve felhalmozott fagerendák. Tűzoltóink a tüzet a
fővárosi tűzoltókkal közösen, rövid idő alatt megfékezték.
Július 20-án jelzést kaptunk az éjszakai órákban, hogy
a Vasút utcában egy VW Transzporter kisteherautót épp
most törnek fel. Polgárőreink a jelzett helyen egy főt elfogtak, majd a rendőrségnek átadtak.
Július 22-én polgárőr tagtársunk jelezte, hogy a Jókai utcából egy 7 éves mozgáskorlátozott kisfiú mintegy 10 perce
eltűnt. A kisfiú csak egy boxer alsót és egy pólót viselt, mert
lefekvéshez készülődtek. Szolgálatunk a keresést a szülőkkel
közösen az elsődleges környéken megkezdték. 20 órakor a
kisfiú megkerült, az egyik utcában az ott lakók felfigyeltek
rá és értesítették a rendőrséget.
Július 25-én telefonon érkezett jelzés a reggeli órákban,
hogy egy korall színű VW Golf típusú gépjárműből az Ady
és a Táncsics utca környékén, az autóban ülők figyelik az
ingatlanokat. Az ott lakók két esetben is kimentek megkérdezni, hogy segíthetnek-e, de a gépkocsi nagy sebességgel
elhagyta a helyszínt. A jelzőnek rendszámtöredéket sem sikerült feljegyeznie. A rendőrség és a közterület-felügyelők
a nap folyamán különös figyelmet fordítottak a gépkocsira,
valamint annak utasaira.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben gyanús autót látnak
„portyázni”, minden esetben jegyezzék fel a rendszámát és
értesítsék ügyeleti központunkat a 340-333-as számon.
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások
számától) perceken belül a helyszínre érkezik és intézkedik.
A részletekről az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.fegy.hu címen
ahol egyéb hasznos információkat is talál! Véleményét,
hozzászólását várjuk az info@fegy.hu e-mail címre.
24-órás ügyeleti központunk telefonszáma:
06-29-340-333
Hajdu Attila
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Gyáli Újság

A Gyáli-patak rekonstrukciója
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozásával valósul meg.
A Gyáli-patak rekonstrukciójával érintett terület
A Gyáli-patak (Gyáli 1. főcsatorna) a Ráckevei (Soroksári) Dunába torkolló 32 km hosszú vízfolyás, melynek teljes vízgyűjtő területe 450 km2. A Budapest délkeleti részén húzódó alsó szakaszt
a Fővárosi Önkormányzat kezeli. A felső 24,7 km hosszú vízfolyás-szakasz kizárólagos állami tulajdon, melynek kezelője és
üzemeltetője a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG). Az Igazgatóság uniós pályázaton
a kezelésében levő szakasz rekonstrukciójára nyert támogatást. A
csatorna rendezése közvetlenül érinti Gyál, Vecsés, Üllő, Gyömrő és Monor településeket, közvetve pedig a teljes felső vízgyűjtő
területet. Ez a terület 391 km2 kiterjedésű, ide tartozik a Gyáli és
a Monori Kistérség – Gyál, Felsőpakony, Vecsés, Üllő, Monor,
Ecser, Maglód, Gyömrő, Péteri, Vasad, Csévharaszt, Nyáregyháza – közigazgatási területének túlnyomó része.
Miért van szükség a rekonstrukcióra?
Az elmúlt 30 év dinamikus fejlődésével a patak vízgyűjtőjének
területhasználata jelentősen megváltozott. A hajdan mezőgazdasági területek vízelvezetését szolgáló vízfolyás ma a nagy kiterjedésű beépített terület – Ferihegyi repülőtér, 4. sz. főút, M0
és M5 autópálya, ipari parkok – csapadékvizének és tisztított
szennyvizének a befogadója.
A patak alsó szakasza csapadékos, belvizes időszakban csak
korlátozottan tudja a környező mélyterületek vízelvezését biztosítani. A felső szakasz csapadékmentes időszakokban nem kap
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természetes utánpótlást,
a meder kiszárad, illetve
csak tisztított szennyvizet
szállít.
A tervezett területfejlesztések eközben további
igényeket (a beépített területek gyorsabb vízelvezetése, további tisztított szennyvizek befogadása) támasztanak
a jelenleg is túlterhelt vízrendszerrel szemben. Ezzel egyidejűleg
megnövekedett a jó ökológiai környezet iránti igény.
A beruházás célja és a tervezett beavatkozások
A projekt a KDV-KÖVIZIG kezelésében lévő patakszakasz teljes
körű felújítását tartalmazza, a természetbarát vízrendezés eszközeivel. A rekonstrukció beruházásai között szerepel a teljes hossz
medertisztítása, a kritikus kisesésű szakaszok kismértékű mélyítése, a felső szakaszon a víz visszatartását
biztosító bukók beépítése. Ezek száraz időszakokban megakadályozzák a meder kiszáradását, az átbukó víz elősegíti a meder
öntisztulását. Az érintett szakaszon 17 db műtárgy – áteresz,
híd, bukó, mederátjáró és vízhozammérő – építése és korszerűsítése valósul meg. A projekt részét képezi a rézsű és part rendezése, amely a természetközeli környezet kialakítását szolgálja.

2011. augusztus

Kedvező hatások
A rekonstrukció megvalósítása lehetőséget biztosít a Gyáli-patak vízháztartásának szabályozására, a szükség szerinti vízelvezetésre, illetőleg a vízvisszatartásra is. Ezzel javulnak a környezet vízgazdálkodási feltételei. A meder és csatornapart rendezése
természetközeli hangulatot teremt, javítva a környezet tájképi és
ökológiai viszonyait.
A csatorna felújításával:
• csökkennek a belvízkárok, a vízelvezetést korlátozó
állapotok;
• javul a külterületi termőföldek termőképessége;
• megvalósul a (szükséges) vízvisszatartás;
• javul a meder öntisztító képessége, ökológiai állapota;
• javul a víz minősége;
• csökken a meder fenntartási költsége.

A projekt tervezett ütemezése:
• Beruházás előkészítése, tenderek kiírása: 2009 III.
negyedév
• A kivitelezés várható kezdete: 2010 tavasz
• A beruházás várható befejezése: 2012 tavasz
• A projekt összköltsége: 1 241 028 749 Ft
A program támogatottsága
A Gyáli-patak rekonstrukciója a Közép-Magyarországi Operatív Programban, a kormányzati döntés körében nevesített
kiemelt projektként szerepel, amely 15%-os központi költségvetési hozzájárulás mellet 85%-os Európai Uniós forrásból valósul meg. A projekt gazdája a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

A vízelvezetés és a tisztított szennyvíz-befogadás feltételeinek
javítása megteremti a lehetőségét a térségben tervezett számos
jelentős beruházás megvalósításának. A beruházások a környéken élők számára munkahely-lehetőségeket teremthetnek.

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Tel.: +36 1 477 35 10
Fax: +36 1 477 3519
titkarsag@kdvkovizig.hu
www.kdvkovizig.hu

III. Szakaszmérnökség
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96.
Tel.: +36 24 519 195
Fax: +36 24 519 216
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Baba-, gyermek- és
felnőttruha börze
Kinőtt baba-gyermek és felnőttruhák, megunt játékok,
biztonsági ülések, gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.
2011. szeptember 3-án, szombaton 08.30-12.30 óráig
Helyszín:		
Gyál, Játszókert, Dobó Katica u. 30-34.
		
(Eső esetén a rendezvény elmarad)
szombaton 8 órától
Helyfoglalás:
Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja augusztus 15-től
hétköznap 16 -18 óráig. Telefon: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját
családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruháit, és egyéb
tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosítunk helyet.

Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
A programot szervezi:
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
www.gyaline.hu

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:
Telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu
Aktuális akciónkról a honlapról vagy a rendelőben értesülhet!

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

„... AZT A RAGYOGÓJÁT! ”
Dal- és nótaműsor
Gyálon az Arany János Közösségi Ház díszudvarán
2011. augusztus 14-én, vasárnap 17.30 órakor
a Kovács István Pál Dalkör rendezésében
„Magyarok szép hazája...” címmel
Fellépnek:
Kapy Gábor vendégénekes,
és a dalkör tagjai:
Marsi Marika, Pálkerti Zsuzsanna, Pék László, Hentesné
Julika, Törőcsik Márta, Petik Erzsébet, Lőrinczy Márta,
Tolnai Mari, Sárközi Lajos, Tarsoly Ilona, Kovács Böske,
Szűcs Sándor, Juhász Margaréta, Hajnal Kálmán
a Gyál Városi Népdalkör és a közönség
Zene: Látó Imre és cigányzenekara
Falusi Ferenc cimbalmozik
Szerkesztő: Kerekes Róbert
Műsorvezető: Kovács Istvánné
Jegyek (600,- Ft) és bérletek (4000,- Ft) előadás előtt válthatók
A rendezvény Gyál Város Önkormányzata, a Nemzeti Civil
Alapprogram, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,
valamint a Gyöngyi Virágbolt támogatásával valósul meg.
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi u. 118-120.
Megközelíthető az M3 Határ úti megállótól a 294E,
a Boráros térről az 55-ös autóbusszal
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
Fűtés átvizsgálás, BESZABÁLYOZÁS.
Biztos energia megtakarítás. Hivatalos
műszeres Gáz Biztonsági Felülvizsgálat.
Víz-gáz-fűtés szerelés. Ingyenes tanácsadás. Lakosság és közület számára.
06-20/933-9844.
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 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

18

Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177.
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház szeretettel várja meglévő és leendő ügyfeleit.
Biztosítások kötése, kárbejelentés, befektetési tanácsadás. Vinnai Mátyásné, Gyál,
Erdősor utca 16. Tel.: 06-20/964-5616,
06-29/343-185.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, felkészítését pótvizsgára
- több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952- 3720.
HITELEK INTÉZÉSE Lakossági és céges
ügyfelek részére. Ingyenes tanácsadás.
Megbízható, gyors ügyintézés. Barta és
Tsa. 06-20/569-1250, 06-70/748-2038.
Lakatosipari munkák A-tól Z-ig. Lépcsők, korlátok, rácsok, kerítések. Automatizált kapuk, garázsajtók. Lakberendezési tárgyak. Hagyományos és
kovácsolt kivitelben. Acéltechnika Bt.
Tel.: 06-20/33-28-297
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Villany fényes
verseny csa k Gyá lon!

VII. Gyáli Fogathajtó
Fesztivál

Városi Utcabál

Augusztus 26-27-én a gyáli sportpályán

Augusztus 27-én a megújult
zöldségpiacon

Program:

Program:

Augusztus 26-án pénteken 20 órától
póni valamint félvér egyes-, kettes- és
négyesfogatok villanyfényes akadályhajtása

Augusztus 27-én, szombaton 14.30 órától
amatőr zenekarok fellépése

Augusztus 27-én szombaton 10 órától
póni valamint egyes-, kettes- és
négyesfogatok akadályhajtása
Hírességek a pályán!
Világ- és Európa-bajnok sportolók, politikusok, közéleti személyiségek, művészek
meghívásos versenye!

Népművészeti kirakodóvásár,
bemutatók, malacfogó verseny,
szekértolás és más érdekes programok!

Szuszpenzor, Pilvax Kávéház,
Perfect Crime, Fade Away,
FolkFunk Superstars
Sztárvendég a KFT!

A programot nagyszabású
tűzijáték zárja

A re nde zvé nyek ingye nesek! Minde nkinek jó szórakozást kívánnak a sze rve zők!

