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Még az idén elkészül az új út

Még az idén elkészül a Gyált Ve-
cséssel összekötő új út. A közel-
múltban megtörtént a terület át-
adása a kivitelezőnek, a vecsési 
oldalon már meg is kezdődtek a 
munkálatok.

2. oldal

Ismét a gyáli közoktatásról
Lapunkban is beszámoltunk már 
arról, hogy Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a város 
általános iskoláiban tanulók létszá-
mának folyamatos csökkenése, a te-
rületet érintő jogszabályok változása 
és nem utolsó sorban a csökkenő ál-
lami támogatás miatt a közoktatási in-
tézkedési terv felülvizsgálatára kény-
szerül. A felülvizsgálat tartalmazza a  
Kossuth és Rákóczi iskolák össze-
vonásának lehetőségét is.

3. oldal

Megszűnik az ügyfélszolgálat
A mozgó ügyfélszolgálat megszün-
tetését határozta el a Monor Tele-
fon Társaság kft. Mostantól utazha-
tunk, ha telefonnal, kábeltévével, 
internettel kapcsolatos ügyeinket 
akarjuk intézni.

6. oldal

Gőzerővel halad az építkezés
A szokásosnál hosszabb nyári szünet-
ben pihenhetik ki a tanév fáradalmait 
az Ady tanulói és dolgozói, az intéz-
ményben ugyanis a többi iskolához 
képest három héttel korábban fejezték 
be a tanítást. Erre az épület bővítése és 
teljes felújítása miatt volt szükség. Mint 
lapunkban is megírtuk, az állami támo-
gatásból és önkormányzatunk költség-
vetéséből megvalósuló, közel 600 millió 
forintos beruházás eredményeképpen az 
Ady Endre Általános Iskola a megye, s 
talán az ország egyik legkorszerűbb ok-
tatási intézménye lesz. 

Írásunk az 5. oldalon.

Május 26-án, új helyszínen, a sport-
pályán rendezték meg a hagyomá-
nyos Városi Gyermeknap és Családi 
Főzőversenyt.                                                               

 Képeink a 10-11. oldalon.

Városi Gyermeknap és Családi Főzőverseny
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Gyál Város Önkormányzata
Felelős Kiadó: Gyimesi István polgármester
A polgármester személyes megbízottja:
Pánczél Károly alpolgármester
Szerkeszti: Médiaszolgálat Kommunikációs Kft. 

Szerkesztőségvezető: Gazdik István
Munkatársak: Bagdi Krisztina, Garas Krisztina, Pápai Zsolt
Hirdetésfelvétel: 06-29 344-460
A szerkesztőség címe: 2360 Gyál, Déryné u. 1-3.
Telefon/fax: 06-29 344-460
E-mail: ujgyaliujsag@mediaszolgalat.hu

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Impresszum
Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Még az idén elkészül az új út
Még az idén elkészül a Gyált Vecséssel összekötő 
új út. A beruházás részeként jó minőségű szilárd 
burkolatot kap a Mátyás király és a Mező Imre 
utca.

A közelmúltban megtörtént a terület átadása a kivitelezőnek, a ve-
csési oldalon már meg is kezdődtek a munkálatok.

Ahogyan az Új Gyáli Újságban is írtunk róla, az útépítés mint-
egy 716 millió forintba kerül, ennek tíz százalékát saját költségve-
téséből biztosítja a két érintett település, Vecsés 40, Gyál 31,5 mil-
liót fordít a célra, a fennmaradó 644 millió forintot is meghaladó 
összeget pedig uniós pályázaton nyertük.

Faluvédő Egyesület 
2360 Gyál, Pesti u. 74.

Mérleg 2006.
Megnevezés Előző év Tárgyév
Befektetett Eszközök 4190 3861
Forgóeszközök 992 1473
Eszközök Összesen 5182 5334
Saját Tőke 3363 5186
Kötelezettségek 1819 148
Források Összesen 5182 5334

Megnevezés Előző év Tárgyév
Összes Közhasznú bevétel 8307 10171
Közhasznú tevékenység ráfordítása 6696 7834
Közhasznú tevékenység eredménye 1611 2337
Összes Vállalkozási tev. Bevétele 3721 5067
Vállalkozási tevékenység ráfordítása 3707 4559
Vállalkozási tevékenység eredménye 14 508

Jelentkezőket várnak
a kertbarátok kiállítására
A Gyáli Kertbarát Kör felhívással fordul Gyál város lakossága felé.

Az idén is megrendezzük hagyományőrző termékbemutató kiál-
lításunkat szeptember 21-22-23-24-én, melyre szeretettel meghív-
juk a város lakóit.

Bárki jelentkezhet és kiállíthat azzal, amit a kertjében vagy a 
földjén termelt. 

A kiállítás helyszíne: Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Jelentkezni lehet Bacsa Ferencnél, a Gyáli Kertbarát Kör elnöké-

nél (Gyál, Csontos József u. 85., 29/343-853, 06-70/536-1574).
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör vezető-

sége

A Bartók Alapítvány 2006. évi mérlegével kapcsolatos főbb adatok:
Bevételek:
1% SZJA  129.080. Ft.
Adományok  278.670 Ft.
Banki kamat  6.833. Ft.

Kiadások:
Iskolás gyermekek jutalmazása, 
versenyekre, iskolarádióra 
 1.104.190. Ft.
Pénzmaradvány:  588.126. Ft.
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Csökkenő létszám, zsugorodó állami támogatás

Ismét a gyáli közoktatásról
A közoktatási törvény előírja az önkor-
mányzatoknak, hogy a közoktatási fel-
adatok ellátásával kapcsolatos terveiket, 
elképzeléseiket úgynevezett közoktatási 
intézkedési tervben fogalmazzák meg.
Lapunkban is beszámoltunk már arról, 
hogy Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a város általános isko-
láiban tanulók létszámának folyamatos 
csökkenése, a területet érintő jogszabályok 
változása és nem utolsó sorban a csökkenő 
állami támogatás miatt a terv felülvizsgá-
latára kényszerül. A felülvizsgálat tartal-
mazza a Kossuth és Rákóczi iskolák össze-
vonásának lehetőségét is. Mire az Új Gyáli 
Újság júniusi száma az olvasók kezébe ke-
rül, nagy valószínűséggel megszületett az 
önkormányzat döntése is.
Mi annak próbáltunk utánajárni, hogy mi-
lyen változások tették szükségessé a módo-
sításokat.

Gyál területén jelenleg öt önkormányzati fenntartású is-
kolában zajlik a tanulók oktatása. Az általános iskolai 
tanulók létszáma 2003-tól folyamatos, a 2006/2007-es 
tanévtől pedig ugrásszerű csökkenést mutat. A csökkenés 
azonban nem egyformán jelenik meg az oktatási intézmé-
nyeknél. Az Ady iskola esetében kicsi a változás mértéke, 
a jelzések szerint 10 tanulóval jár majd kevesebb az intéz-
ménybe szeptembertől, mint ahányan 2003-ban tanultak 
az Adyban. Ugyanezt az időszakot tekintve a Bartókban 
95 tanulóval lesznek kevesebben. A Kossuth iskolában 
legnagyobb a változás mértéke, 119 tanulóval kevesebb az 
őszre jelzett létszám a 2003-as adatnál. A 2003-as szám-
hoz képest 30 tanulóval többet várnak szeptemberben az 
Eötvös iskolába. A Rákóczit tekintve 57 fős a csökkenés 
várható mértéke.

Elgondolkodtató adat az is, hogy a 6-13 éves, Gyálon élő 
korosztály létszáma 2146 fő, ezzel szemben a helyi nevelé-
si-oktatási intézményeket csak 1697 fő veszi igénybe.

Ráadásul nemcsak a gyereklétszám csökken, hanem a 
gyerekek oktatására, nevelésére biztosított állami támo-
gatás, az úgynevezett normatíva nagysága is. Összesség-
ében 120 millió forinttal kevesebb pénzt biztosít az állam 
a gyáli iskolások oktatására, nevelésére 2007-ben, mint 
2006-ban.  

Ilyen mértékű változások mellett a szakemberek véle-
ménye szerint nem lehet az intézményrendszert az eddigi 
módon működtetni. Az, hogy mi lesz az önkormányzat 
válasza ezekre a kihívásokra, napokon belül kiderül. Ami 
biztos: nem lehet más a cél, mint a gyáli gyerekek szín-
vonalas oktatásának megőrzése, fejlesztése (megteremté-
se?).  

Létszámadatok alakulása 1-4., 5-8. évfolyam

1-4. évf.
5-8. évf.
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Forrás: Gyál Város Önkormányzat
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Várnyomás- és cukorproblémák: nemcsak a kezelés, hanem a megelőzés is fontos

Éljen 140/90 alatt! címen szerveztek kampányt

Június 11-én délután, a Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban tartott nagy sikerű 
rendezvényt a Cukorbetegek Egyesülete. A 
Novartis munkatársai vérnyomás- és vér-
cukorszint méréssel várták a vendégeket, 

Szűrővizsgálatokra várták az érdeklődőket

Japánba utazik az országos bajnok

Akire büszkék vagyunk
Számtalan diák járt már iskolánkba, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola speciális 
tagozatára, és elballagó nyolcadikosaink 
visszajáró vendégek még középiskolai éveik 
alatt is. Jönnek, mesélnek, és mi boldogan 
hallgatjuk őket. Mi is történik velük, mióta 
kikerültek a szárnyaink alól.

Kuli István is egyike volt tanulóinknak, 
aki 2005-ben ballagott el tőlünk. Jelenleg 
az erzsébeti Benedek Elek Speciális Szak-
iskolában tanul. Mikor hozzánk került, 
egy nagyon kedves kisfiút ismerhettünk 
meg, aki később megmutatta tehetségét az 
asztalitenisz sportágban. Felkészítő taná-
rai: Urbán Antal, Urbánné Vajda Katalin, 
Balla András voltak. A sok játékos ping-
pong „csatának” köszönhetően Pisti egyre 
több elismerést, díjat nyert az évek alatt. 
Édesapja a mai napig is támogatja sport-
tevékenységét.

Idén áprilisban, volt diákunk megnyer-
te az Országos Ifjúsági Asztalitenisz Ver-
senyt, minek eredményeként, ez év októ-
berében Japánba utazhat, hogy képviselje 
hazánkat az ott megrendezésre kerülő If-
júsági Világbajnokságon

Pisti! Sok sikert kívánunk neked, büsz-
kék vagyunk rád!

Moderné Budavári Csilla
 gyp.tanár

Jubilál az Őszidő 
Nyugdíjas Klub

Örömmel adunk hírt arról, hogy az Őszidő 
Nyugdíjas Klub májusban ünnepelte fennál-
lásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
rendezett összejövetelen megtiszteltek ben-
nünket Gyál város elöljárói, a Pest Megyei 
Nyugdíjas Klub elnöke, és a Mezőgazdasági 
Nyugdíjasok Országos Egyesületének (ME-
NYE) képviselői is. Külön öröm számunkra, 
hogy MENYE tagságunk 10. évfordulóját is 
most ünnepelhettük! Kezdésképpen Budáné 
Annuska, a klubunk elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd kis műsorral követ-
keztek a Kodály Zoltán Zeneiskola növendé-
kei. Klubunkon belül versmondó csoport, 23 
fős énekkar működik, sőt szólóénekeseink 
is vannak. Ők nagyszerű műsorral köszön-
töttek bennünket, egyik versmondónk most 
is , mint minden alkalommal , saját versével 
szórakoztatott bennünket, az énekkar pedig 
egy teljesen új dalcsokorral szerzett örömet 
nekünk. Utána megvendégeltünk minden 
jelenlevőt, majd a klub vezetőségének aján-
déka következett: egy rendkívül finom , 
háromemeletes születésnapi torta, amiből 
természetesen mindenkinek jutott! Befeje-
zésképpen élőzenével és fergeteges táncmu-
latsággal zárult a nap.

Így ünnepeltünk mi, a klubunkat, a kö-
zösségünket, egymást!

Dúro Pálné

Verset írunk
Verset írunk címmel hirdetett pályázatot 
a Közösségi Ház és Városi Könyvtár a köl-
tészet napja tiszteletére. A díjátadáson la-
punk is jelen volt. Ismételten gratulálunk 
a díjazottaknak, a pályázat valamennyi 
résztvevőjének. Most a felnőtt kategória 
első helyezett alkotását adjuk közre.

Varga Imre Lajos:
Anyám mesélte 

„In memoriam József Attila”

Anyám mesélte: harminchatban,
Vagy harminchétben, - nem tudom…
Apámmal, boldog vőlegénnyel
Sétált a pesti Kőrúton.

Az aszfalton autók suhantak.
Sok puccos üzlet homlokán,
Lilán villódzott a neon.

Egy kérge-vesztett vén platán
Alatt, egy vedlett asztalon
(Egy kiskabátos férfi mellett)
Feltornyozott könyvhalom.

Kínálgatta egyre, - újra,
Érte, pár pengőt remélt.
Adná darabra, adná súlyra,
Meleg szobáért, ételért.

Késő ősz volt, a szél hátán
Ki levelet és port kavart,
Dermesztő hideg érkezett,-
Belé, a védtelenbe mart.

Csak állt, kezében a könyve.
Úgy, mint egy elveszett gyerek,
És valahol, messze, távol,
Már dübögtek a kerekek.

Felsőpakony, 2007. február 10.

nagy érdeklődés kísérte prof. Dr. de Châtel 
Rudolf előadását, melyet a szervezetünket 
veszélyeztető betegségekről tartott.  A be-
tegségek okai között többek közt a magas 
vérnyomás- és vércukorszintet, valamint a 
nem megfelelő koleszterin szintet említet-
te az ismert szakember. Ennek nemcsak a 
kezelése, hanem a megelőzés is nagyon fon-
tos- mondta a professzor- kiemelkedő sze-
repet játszik a sikeres gyógyulás folyamatá-
ban a testmozgás, megfelelő diéta, türelem, 
kitartás és az orvos-beteg jó kapcsolata. 

Ezen elvek ismertetése és a beteg tájékoz-
tatása céljából a Magyar Hipertóniás Társa-
ság és a Novartis közös programot indított 
Éljen a 140/90 alatt címmel. A program ré-
szeként a pácienseket informálják, s az or-

vosoknak, nővéreknek tartanak előadáso-
kat és továbbképzéseket. A program sikerét 
is mutatja, hogy tavaly óta egyre több em-
bert sikerült elérni különféle tájékoztatás - 
szórólap, plakát, tájékoztató kiadványok, tv 
kampány - útján.                                    bagdi
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Gőzerővel halad az Ady iskola építése

Felújítás a Kossuthban
Megkezdődött a felújítás a Kossuth iskolában. Az elbontott 

Forfa épületszárny helyén két földszinti és két emeleti tan-
terem épül, a szolgálati lakás és a tornaszoba átalakításával 
pedig három új tantermet hoznak létre. Az elhanyagolt, rossz 
állapotú sportudvar helyett belső sportudvart építenek, s sor 
kerül a tornacsarnok és a vizesblokkok karbantartó felújítá-
sára is.

A munkálatokra 62 millió forintot irányzott elő a város 
költségvetése, az építkezést a régi sportudvar eladásából és 
egyéb költségvetési forrásokból finanszírozzák.

Tudja Ön, hogy melyik a legrégebben működő, ma is 
megjelenő gyáli újság? A Kaleidoszkóp! Az Ady Endre 
Általános Iskola Újságíró Szakkörének kulturális fo-
lyóirata 10. évfolyamába lépett.

Dókáné Bodor Magdolna tanárnő és csapata az 
Observer Budapest Médiafigyelő Kft. önzetlen támoga-
tásával évről-évre színesebb, érdekesebb lapszámokkal 
lepi meg az iskola közösségét és a nagyobb közösséget, 
városunkat is. 

Azt, hogy a Kaleidoszkóp szerkesztőségében színvona-
las műhelymunka zajlik, egyre több újságíró-szakmai el-
ismerés is jelzi. Legutóbb április végén, a Diák- és Ifjúsági 
Újságírók Országos Egyesülete (DUE) XIV. Országos Saj-

tófesztiválján vehettek át díjat a gyáliak. A 
Kaleidoszkóp szerkesztőségét a DUE Or-
szágos Diákmédia Pályázatán II. helye-
zéssel jutalmazták. Ez körülbelül annyit 
jelent, hogy az Ady Kaleidoszkópját az 
ország második legjobb iskolaújságjá-
nak találta a neves szakemberekből álló 
zsűri.

Elismeréssel gratulálunk tisztelt lap-
társunknak, a Kaleidoszkóp szerkesz-
tőségében dolgozó valamennyi kollé-
gánknak!

Gazdik István

Az ország második legjobb iskolaújságja a Kaleidoszkóp

A szokásosnál hosszabb nyári szünetben pihen-
hetik ki a tanév fáradalmait az Adys tanulók és 
dolgozók, az intézményben ugyanis a többi isko-
lához képest három héttel korábban fejezték be a 
tanítást. Erre az épület bővítése és teljes felújítása 
miatt volt szükség. Mint lapunkban is megírtuk, 
az állami támogatásból és önkormányzatunk 
költségvetéséből megvalósuló, közel 600 millió 
forintos beruházás eredményeképpen az Ady 
Endre Általános Iskola a megye, s talán az ország 
egyik legkorszerűbb oktatási intézménye lesz. 

Nehéz tanévet tudhat maga mögött az Ady közössége. Úgy dolgoz-
ták, tanulták végig az elmúlt időszakot, hogy közben már zajlott az 
építkezés. Ráadásul minden második szombaton tanítottak, hogy 
a meghosszabbított nyári szünetben a kivitelező Progress B’90 Zrt. 
szakemberei elvégezhessék a nagyobb munkákat. A normálisnak 
semmiképpen sem nevezhető működés mégsem borította fel az 
iskola életét. Ha a versenyeredményeket vagy a beiskolázási ada-
tokat, stb. nézzük, mindenképpen sikeres évet zártak. Programok, 
rendezvények sem maradtak el a bővítés miatt. Hogy csak néhányat 
említsünk, sikeresek voltak az Ady napok, nagyon sokan érezték jól 
magukat az iskola hagyományos családi napján és főzőversenyén. 

Az utolsó erőpróba a felszerelések, eszközök kipakolása volt. Ta-
nárok, szülők, gyerekek hordták a dobozokat, fél nap alatt sikerült 
az épület teljes kiürítése.

A szakemberek az iskolakezdésre minden olyan munkát befe-
jeznek, ami jelentősen zavarhatná a tanítást, így az Adyban is új 
tanév kezdődik szeptemberben. A felújítás, bővítés befejezése 2008 
tavaszára várható. 
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Tisztelt Olvasóink!
Nagy öröm számunkra, hogy egyre több ol-
vasói levelet kapunk. Megtisztelő, hogy szá-
mosan úgy érzik, lapunk alkalmas fórum a 
problémák tisztázására. Természetesen a ké-
sőbbiekben is készséggel adunk lehetőséget 
Önöknek, hogy véleményüket kifejtsék. 

A döntőbíró szerepére a továbbiakban sem 
vállalkozunk, kompetenciánk nem terjed to-
vább, mint a vélemények bemutatására, üt-
köztetésére.

Postaládánkban még mindig több, az A.S.A. 
Magyarország Kft. ellenőrzéseivel kapcsolatos 
felháborodott hangú levelet találunk. Elnézést 
kérünk a tárgyban levelet íróktól, de a tartal-
milag közel azonos levelek mindegyikét terje-
delmi okokból nem áll módunkban közölni. 
Ígérjük, hogy következő lapszámunkban rész-
letesen foglalkozunk a témával. 

a szerkesztő

Az itt közölt olvasói leveleket – terjedel-
mi okokból – a mondanivaló érin-
tetlenül hagyása mellett rövidített, 
szerkesztett formában közöljük.

A levelekben megjelenő tartal-
mak nem feltétlenül tükrözik a 
szerkesztőség véleményét.

Nyílt levél Rawsky Görgynek, a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. 
szennyvízágazat vezetőjének.

Tisztelt Rawsky György!
 Nagy érdeklődéssel olvastam a közcsatorna hálózat rendeltetésszerű használatá-
ról szóló cikkét az új Gyáli Újság 2007. áprilisi számában.

Nem is tudtam elképzelni, hogy kik lehetnek azok, akik kútvizet használnának 
a házban, amikor még az ivóvíz minőségében sem bíznak az emberek és inkább a 
hypermarketek ásványvizeit fogyasztják.

Nagy csodálkozásomra kiderült, hogy engemet is közéjük soroltak.
A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. által megbízott pénzbehajtó cég biztonsági őrei 

távollétem alatt az én ingatlanomon is jártak és találtak egy olyan csövet, mellyel 
össze „lehetne” kötni a házat a kúttal.

Sok gyáli házban van ilyen, még abból az időből, amikor még nem volt ivóvíz 
ellátás Gyálon és az emberek rákényszerültek kúti szivattyúkkal ellátni házukat 
vízzel.

Nem érkezett írásos felszólítás, hogy ezt a „csövet” egy határidőn belül szün-
tessem meg.

Nem ellenőrizték, hogy hova vezet ez a cső.
Nem ellenőrizték, hogy mi is történne ha a csövön található csapot ki próbálják 

nyitni. A vízhálózat víznyomása olyan nagy, hogy nem a kútból a házba, hanem a 
házból a kútba folyna a víz. Az én kis szivattyúmat egy barkács áruházban vettem. 
Szegényke éppen arra jó, hogy a kertet locsoljam vele.

De ezt senki nem ellenőrizte.
Csak el kellett volna zárni a vízhálózattól a házat és megnyitni a csapokat a 

házban. Akkor azonnal fel lehetett volna mérni, hogy a háznak máshonnan nincs 
vízellátása. De ezt sem tették meg!

Nem vettek vízmintát a házamból.
Nem ellenőrizték, hogy az én szennyvíz csövemből több szennyvíz folyik-e a 

csatornába mint amennyi ivóvizet használok.
Kizárólagosan a lehetőség, azaz egy bármilyen formájú összeköttetés a ház és a 

kút között, elég volt, hogy pótdíjról szóló levelet küldjön ki az általuk megbízott 
Goldex Security cég.

Akkor mindenki, akinek kése van a konyhájában, gyilkos?
Feleségemmel 2007. június 7-én jártam a gyáli utakat és beszélgetésbe keveredtünk 

sok gyáli polgárral. Kiderült, hogy nagyon sokan úgy jártak, mint én. A pótdíj 20.000 
forinttól egészen 600.000 forintig terjed azoknál akikkel beszéltünk. Voltak, akiknél 
egy egyszerű kerti slag elég volt a goldexeseknek hogy pótdíjat szabjanak ki.

Úgy tűnik, hogy megint népfejés folyik és pont azoknak a hátán akik nem tud-
nak védekezni, akik jóhiszeműen beengedték a vízszerelőknek álcázott személye-
ket akik nem a fogyasztót szolgálták.

A Goldex Security erről telefonon, faxon, e-mailben nem nyilatkozik. Kizáróla-
gosan előre megszabott időpontokra lehet jelentkezni, ahol fél órát kap a fogyasz-
tó, hogy védekezzen a vádak ellen.

Na kérem hól élünk mi, hogy behívjanak mint egy közönséges bűnözőt, egy 
olyan céghez, melyről soha nem halottam és mellyel nem állok szerződésben.

Elképzelhető, hogy a megbízott cég részéről eredményfelmutatásról van szó és 
nem a megfelelő esetleges jogszabály sértők megbüntetéséről?

Én 1993-ban már úgy vettem a Gyáli házamat, hogy el volt zárva a kút és a 
ház közti vezeték. Mindig becsületesen fizetem a víz- és csatornadíjakat. Azon-
nal rákapcsolódtam a szennyvízcsatornára, amikor végre lehetőség volt rá. Mégis 
megakarnak büntetni, mint sok más becsületes Gyáli polgárt!                  

 Üdvözlettel:
                                   Szücs Levente, gyáli polgár

Tisztelt Szerkesztőség!
A gyáli postán hosszú-hosszú évek óta 
méltatlan állapotok vannak. Akármi-
kor is megy az ember, hosszú sorokat 
kell kivárnia a zsúfolt, levegőtlen épü-
letben, ideges, feszült ügyfelekkel és 
ideges, feszült postai alkalmazottakkal 
találkozik. Lehet, hogy az épület kicsi, 
lehet, hogy az alkalmazottak vannak 
kevesen, lehet, hogy rossz a munkaszer-
vezés? Nem tudom, de nem is érdekel. 
Én azt várom el, hogy a posta szolgál-
tasson, olyan módon és körülmények 
között, ami ma joggal elvárható. Ha 
már ilyen monopolhelyzetben van a 
posta, igyekezzen mindent megtenni 
az ügyfelek kényelméért, kulturált ki-
szolgálásáért! 

Szerintem egy húszezres városnak 
nem elég egyetlen ekkora postahivatal.

Név és cím a szerkesztőségben

ÚjságGyáli
Új
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Megszűnik a Monor Telefon Társaság ügyfélszolgálata Gyálon
A jövőben nem lesz lehetőség arra, hogy a gyáliak 
és a környező településeken élők helyben, szemé-
lyesen intézhessék telefonnal, kábeltévével, in-
ternettel kapcsolatos ügyeiket. A Monor Telefon 
Társaság Kft. a tervek szerint megszünteti mozgó 
ügyfélszolgálatát városunkban.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpol-
gármester lapunknak elmondta: levélben fordult 
az MTT illetékeséhez a döntés megváltoztatása 
érdekében, s az önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy az itt élőknek a jövőben is rendelke-
zésére álljon a helybeni személyes ügyintézés le-
hetősége. 

Korszerűbb lehetőségek?
A gyáli mozgó ügyfélszolgálat megszüntetéséről tájékoztatta 
polgármesterünket a Monor Telefon Társaság Kft. Ügyfélszol-
gálata. Csak így, aláírás nélkül. 

Már ebből az apróságból is érdekes következtetéseket lehet-
ne levonni arra nézve, hogy mit gondol a szolgáltató a külső 
kapcsolatokról, hogyan kommunikál partnereivel, köztük az 
önkormányzatokkal egy kommunikációval foglalkozó cég. (Az 
önkormányzatokkal kialakítandó partneri együttműködést és 
annak folyamatos ápolását a szervezetek és környezetük kö-
zötti kapcsolatok tudománya, a public relations egyébként a 
szervezetek, vállalatok elemi érdekei között említi. Az önkor-
mányzati kapcsolatok a külső pr egyik szakterületének, a pub-
lic affairs tevékenységnek fontos részét adják.) Vélhetően nem 
tévedek nagyot, ha azt feltételezem, hogy az MTT illetékesei a 
mozgó ügyfélszolgálat indításakor, helyet, segítséget kérve biz-
tosan megtalálták az önkormányzat vezetőit. Személyesen. 

Szóval aláírás nincs, ami minősít ugyan, de mégiscsak ez 
a legkisebb probléma. A nagy baj az, hogy mostantól utaz-
hatunk, ha telefonnal, kábeltévével, internettel kapcsolatos 
ügyeinket akarjuk intézni. Meg persze használhatjuk a kor-
szerű online megrendelést és az elektronikus levelezést. Ami 
– mint a levélből is kiderül – egyre népszerűbb. Ez kétségte-
lenül igaz, csakhogy az internetezés ma még jellemzően nem 
az idősek sportja. Ők mindenképpen hátrányos helyzetbe ke-
rülnek. Mehetnek Dabasra, Monorra  – külön figyelmességre 
vall, hogy a levél írója nem említi a még távolabbi Nagykátát 
is, ahol szintén marad ügyfélszolgálata a cégnek – ahogyan 
régen, kényszerűségből tették, ha valamilyen intéznivalójuk 
akadt. 

A személyes ügyintézés, legyen bármennyire „elavult”, még 
jó ideig a szolgáltatások igénybevételének egyik bevett formá-
ja marad. Mára szinte minden hivatalos szolgáltatás szemé-
lyesen is elérhető Gyálon. Ebből a kínálatból vonja ki most 
termékeit a Monor Telefon Társaság Kft.                           -i kis-
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Fák védelme, gondozása a városban
Ezért a jogszabályok alkalmazása mellett - a tulajdonos törekvé-
seivel összhangban – állapítjuk meg a pótlás mértékét, helyét és 
fajtáját.

Az engedély nélküli fakivágás, vagy a pótlási kötelezettség elmu-
lasztása végrehajtási bírsággal büntethető. (A közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
Tv. 140 § (1) d. pontja alapján 500.000 Ft-ig terjedő, ismételten ki-
róható bírság szabható ki.)
4. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986 (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 
előírja az ingatlantulajdonosok számára az ingatlan előtti járdasza-
kasz, és a járda és az útpadka közötti zöldfelület (földút esetén az út 
tengelyéig tartó terület) gondozását, tisztántartását. Itt a tulajdono-
sok kötelessége a gyommentesítés, a csapadékelvezető árok tisztán 
tartása, az egész terület takarítása, és szükség esetén az ott találha-
tó növényzet gondozása is.

Metszési, gallyazási útmutató:
A metszés szerszámai, kellékei: Metszőolló (1-2 cm-es ágátmérőig), 
legyen mindig éles, tiszta
Kézifűrész a vastagabb ágakhoz
Kacor a sebek tisztításához, vékony gallyak eltávolításához
Sebkezelő anyag
A metszési felület legyen ferde, mindig tiszta, és lehetőleg kenjük be 
sebkezelővel a felület lezárása végett (a fa nedvei nem folynak el, a 
kórokozók nem jutnak be).
1. A megfelelő időpont kiválasztása Fontos a jó időzítés, mert a 
rosszul megválasztott időpontban nagy kárt okozhatunk.
Korai nyílású fák (május közepéig): virágzás után közvetlenül. Ké-
sői nyílású fák: januártól márciusig. Lomblevelű örökzöldek: má-
jusban, Fenyők, pikkelylevelűek: ősszel    
2. elhalt részek eltávolítása Az elhalt részeket az eredés helyénél 
tőből el kell távolítani.    

Gyál kertváros (és szeretnénk, hogy az is maradjon), ezért a fák je-
lentős szerepet töltenek be a városkép, és azon belül a zöldfelületek 
alakításában. A fák a többi növénytípushoz képest munkatakaré-
kosak, ráadásul méretüknél fogva nagy díszítőértékük van, ezen 
kívül oxigéntermelésükkel köztudottan jelentős mikroklíma-ja-
vításra képesek. Mind magánkertekben, mind a városi közterüle-
teken szívesen alkalmazzuk őket, de ha túl sok munkát kívánunk 
megtakarítani velük, akkor ez később megbosszulja magát. A fák 
élőlények, ezért létükről, nemlétükről nem dönthetünk önkénye-
sen. Szerencsére a lakosság körében egyre nagyobb az igény a tu-
datos környezetalakításra, a károkozások mérséklésére, és számos 
jogszabály is a fák védelmét szolgálja.

A város kertvárosi környezetének alakítása és fenntartása ér-
dekében szükséges a fák megtartása, kivágásuk esetén pedig azok 
pótlása.

E szándékot jogszabályok támogatják:
Fák védelméről szóló 21/1970 (VI. 21.) Kormányrendelet, mely 

elsősorban a közterületi fák védelmét szolgálja, tiltja rongálásukat, 
kivágásukat, gallyazásukat engedélyhez köti, gondozásukról, pót-
lásukról rendelkezik.

A Helyi Építési Szabályzat 20§ (6) pontja az ingatlantulajdono-
sokat kötelezi a tulajdonukban lévő terület fáinak védelmére, 10cm 
törzsátmérő felett szintén engedélyhez köti kivágásukat, gallyazá-
sukat.

Fentiek alapján tehát:
1. Városunk közterületein, közparkokban, tereken és utcákon az 
Önkormányzat feladata gondoskodni a fák karbantartásáról, gon-
dozásáról. Ha veszélyes vagy gondozatlan fáról tud, kérjük jelentse 
be az 540-921-es telefonszámon.
2. Amennyiben közterületen álló fát kíván kivágni (abban az eset-
ben is, ha korábban ön ültette a fát!), fakivágási engedélyt kell kér-
nie.

· A kérelmet Jegyzőnek címezve a Polgármesteri Hivatalba kell 
eljuttatni, illetve a Kőrösi út 54-ben beszerezhető Fakivágási Enge-
dély Űrlapon helyben is be lehet nyújtani.

· A kérelembe bele kell írni a kérelmező nevét, a fakivágás pontos 
helyét, a kivágandó fák fajtáját és számát, és a kérelem indokolását.

· Az elbírálás szakember által lefolytatott helyszíni szemle alap-
ján történik, melyen a kérelmező is részt vehet. (Előzetes egyeztetés 
telefonon lehetséges.)

· Az engedélyezés feltétele, hogy az indokolásban felsoroltak 
helytállóak és méltányolhatók legyenek, és valóban közérdek le-
gyen a fa eltávolítása. (Beteg, sérült, veszélyes fa, közlekedési terü-
letek beláthatóságát akadályozó fa stb.)

· Amennyiben a fa kivágására engedélyt kap, a hivatal jogszabály 
alapján pótlási kötelezettséget ír elő, melynek mennyiségét és fajtá-
ját a kivágott fák mérete és száma alapján – a kérelmező igényeit és 
szakmai szempontokat egyaránt figyelembe véve – határoz meg.

· Az eljárás 2200Ft illetékköteles.
· Kérelme 30 napon belül elbírálásra kerül.
· A kivágás és pótlás költségei a kérelmezőt terhelik.

3. Ingatlanon belüli fák esetében a 10cm törzsátmérő feletti fák 
kivágása szintén engedélyköteles. A Hivatal törekszik a kérelmező 
szempontjait a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni, a 
legfontosabb, hogy a lombtömeg mérete ne csökkenjen jelentősen. 
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Kertésznaptár

Kora nyári teendők a kertben
A sok napfény és meleg hatására kertjeinkben 
minden növény gyors fejlődésnek indult, ezzel 
párhuzamosan azonban ez az időjárás a kárte-
vőknek és a kórokozóknak is nagyon kedvez. En-
nek figyelembevételével kell az általános teendő-
ket elvégezni.

Díszkert – pihenőkert:
 A gyep erőteljes növekedésnek indul az áprilisban kijuttatott nit-
rogén műtrágya hatására. Június elejétől kezdve intenzív gyepfelü-
leteinknél meg kell kezdeni a folyamatos, kora őszig tartó öntözést. 
Egy tenyészidőszakban a gondosan kezelt házikerti gyepfelületnek 
4-500 mm vizet kell esőszerűen kijuttatni. Tömlős öntözés esetén 
használjunk rotoros szórófejeket. Amennyiben a kertünkben au-
tomata öntözőrendszer van, a kánikulai az időszakban a gyepre 
kijuttatott vízadag beállítását 10%-kal emeljük. Természetesen a 
gyepöntözések számát a mindenkori csapadékmennyiséghez iga-

zítsuk. A gyepet ebben az időszakban rendsze-
resen, 10 naponta nyírni kell. A kaszálékot a 
gyepfelületről távolítsuk el és komposztáljuk. 
Díszfáinkat, díszcserjéinket szintén a csapa-
dékmennyiséghez igazítva rendszeresen ön-
tözzük. A friss telepítésű díszfáknak egyszeri 
öntözéssel 40-50 liter vizet adjunk. Ezeknél a 
díszfáknál készítsünk ún. víztányért a növény 
töve körül. A tavaszi virágzású díszcserjék (pl. 
aranyvessző, japánbirs) alakító metszését, ha 
szükséges, ebben az időszakban, virágzás után 
kell elvégezni. A  májusi orogna metszését szin-
tén a virágzás utáni időszakra kell hagynunk. A 
díszfák, díszcserjék talaját folyamatos gyomlá-
lással tartsuk tisztán.
Az évelőágyások öntözését szükségszerűen meg 
kell kezdeni. Az elnyílt évelők virágszárait tá-
volítsuk el, a virágágyakat tartsuk gyommen-
tesen. 
 A balkonládák egynyári dísznövényei, pl. pap-
rikavirág, kis- és nagyvirágú büdöske, petúni-
ák valamint a közkedvelt futó és álló muskátlik 

is rendszeres öntözést, és tápoldatozást kíván. 
Dézsás mediterrán növényeinket helyezzük ki a kertbe, a leande-
reket és Bougenvilleakat teljes napfényre, míg a citrusféléket félár-
nyékba, és bőven öntözzük őket A szobai dísznövényeket szintén 
félárnyékos helyen nyaraltassuk a kertben.

Gyümölcsöskert:
Június a gyümölcshullás és gyümölcsritkítás majd az érés ideje. A 
természetes gyümölcshullás után 3 héttel el kell végezni a kajszi-, 
őszibarack, alma és körte termésritkítását, hogy nagyobb és szebb 
gyümölcsöket kapjunk, valamint a fa életerejét megnöveljük.  Vé-
dekeznünk kell a levéltetvek ellen, valamint őszibaracknál folytat-
ni kell a védekezést tafrínás (levélfodrosodás) megbetegedés ellen. 
Erre legjobb szer a Score 250 EC, mely szabadforgalmú. A málna 
hosszúra nőtt vesszőit folyamatosan kötözzük. Júniusban már érik 
a korai cseresznye és a szamóca, készüljünk fel ennek szüretelésére. 
A hónap végén érik a meggy, málna, ribiszke.

Szőlőskert:
A szőlő talaját folyamatos kapálással tartsuk gyommentesen. A 
hónap elején itt az ideje a szőlőorbánc és peronoszpóra elleni véde-
kezésnek. Szintén megkezdhetjük a hajtásválogatást és a vadhajtá-
sok eltávolítását. Az egyéves telepítésű fiatal tőkéket rendszeresen 
öntöznünk kell. 

Zöldségeskert:
Folytassuk a zöldségeskertben a szabadföldi vetést és palántázást. 
Júniusban vethető növények: bokorbab, karósbab, csemegekuko-
rica, kapor, spenót és sóska, cékla, zeller. Palántáról ültessük ki 
a kelkáposztát és a karfiolt. A zöldésgeskert ágyait tartsuk szin-
tén gyommentesen, és porhanyós talajszerkezetet biztosítsunk. A 
szükséges vízutánpótlást rendszeres öntözéssel biztosítsuk. A bur-
gonyabogár ellen felszívódó rovarölő szerekkel védekezhetünk.A 
görögdinnye indáit földkupaccal rögzítsük.

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szíve-
sen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

3. sérült, beteg részek eltávolítása A törött, beteg, gombás, rákos 
fás részek eltávolítása mindig az egészséges részig történjék. Beteg 
részek metszése után fertőtleníteni kell a szerszámokat, különösen 
erwinia (csonthéjasok tűzelhalása) és monília (városunkban leg-
többször a meggy rothadásos megbetegedését okozza) kórokozók 
esetén, majd az eltávolított növényi részeket el kell égetni, vagy ma-
radéktalanul össze kell gyűjteni.    
4. gyenge ágak eltávolítása, ritkítás A gyenge ágak eltávolításával az 
erőteljes részek növekedése fokozható, a fa megjelenése javítható.
5. gyökér és tősarjak eltávolítása A sarjak gyöngítik a növényt, 
oltvány esetén elnyomják a nemest, gyomosítanak, rendezetlen lát-

ványt nyújtanak. Eltávolításuk tőből történjék!    
6. Koronaalakítás Végezetül nézzük meg a fát távolabbról, és ha 
statikája, megjelenése kívánja, alakítsunk rajta szükség szerint.

A fenti tanácsok általános szabályokat tartalmaznak. Ha a virág-
díszt kívánjuk fokozni, vagy a termés mennyisége fontos számunk-
ra, illetőleg különleges esetekben pl. gömbkoronájú fák esetén a 
fentiektől eltérő metszési szabályokat kell alkalmazni. Ezekről, és a 
fák ültetéséről, gondozásáról bővebben olvashat az alábbi könyvek-
ben és internetes honlapokon

Holló Zsuzsanna
városi főkertész





Városi Gyermeknap és Családi Főzőverseny
Május 26-án, új helyszínen, a sportpályán rendezték meg a hagyományos Városi Gyermeknap és Családi Főzőversenyt.A jó hangulatú rendezvényen mesejátékok, bábosok, bohócok szóra-koztatták a gyerekeket, a közönség együtt izgult Csokifaló Alfonz egész-ségéért, Afrikában járt Pampalínivel, a híres vadásszal, versenyek, ját-szóházi programok, kézműves sátrak, ugrálóvár és más attrakciók tették érdekessé, izgalmassá a napot. A program befejezéseként Palcsó Tomi adott koncertet.
Arról, hogy az idén először a gyermeknappal együtt rendezett főző-versenyen különlegesen finom ételek kerüljenek az asztalra, a verseny-ző csapatok gondoskodtak, a szakszerű bírálatról és nem kis részben a jó hangulatról pedig a TV Paprika séfjei: Bede Róbert, Magos Zoltán és Serényi Zsolt. A főzőversenyt a gyáli FEGY Polgárőrség csatapa nyerte, második helyen Gyál szépei végeztek, a harmadik helyezésért járó kupát pedig a Gyáli kakasok és csibéik nevű csapat vehette át.



- Melyek a rendszer legfontosabb szolgálta-
tásai?

- Az ellátott lakásába telepítünk a tele-
fonjára egy online hangkommunikátort, 
amelyet egy karóraszerű segélyhívó gomb 
segítségével tud működésbe hozni. Bármi-
lyen jellegű segélykérés esetén megnyomja 
a gombot és a készülék automatikusan kap-
csolatot teremt a 24 órában folyamatosan 
működő diszpécserközponttal. A diszpé-
cserközpontban szakképzett személyzet 
fogadja a hívásokat, értékeli és a megfelelő 
helyre továbbítja azokat. Ezek lehetnek: 
gondozónő, orvosi ügyelet, mentő, rendőr-
ség, tűzoltóság.

A rendszerbe lépéskor minden olyan ada-
tot, amely a gyors segítséghez szükséges, 
számítógépen tárolunk, ezek a betegségre, 
gyógyszerérzékenységre és a lakásba jutás 
feltételeire vonatkoznak.  

- Miben más, miben több ez, mint a szoci-
ális gondoskodás hagyományos formái? 

- A rendszer, mivel a hangkapcsolat 
másodperceken belül létrejön, gyors és 
hatékony segítséget nyújt a bajbajutott, se-
gítségre szoruló embereknek. A gyors se-
gítségnyújtás, életet menthet. És csak akkor 

veszi igénybe a vonuló szolgálatokat amikor 
tényleges gyors segítségre van szükség. 

 - Hogyan tud a központtal kommunikál-
ni az ügyfél, ha a lakás valamely pontján 
mozgásképtelenné válik? 

- Ahogy az előbbiekben már említettem, 
az ellátott lakásába egy hangkommuniká-
tort telepítünk, és a karóraszerű, csepp-
mentes, ütésálló pánikgomb segítségével 
- amelyet tépőzáras csuklópánttal mindig 
magán visel - tud segítséget kérni. A lakás 
bármely pontján jó minőségű a hangkap-
csolat. Ha az ellátott nem tud kommunikál-
ni, mert rosszul lesz, akkor a diszpécserek 
azonnal a mentőt küldik.

 - Hol működik a rendszer? Mik a tapasz-
talatok? 

- Az országban nagyon sok helyen mű-
ködtetjük a rendszert, közösen az önkor-
mányzatokkal és kistérségekkel. Több mint 
száz önkormányzattal és rajtuk keresztül 
több ezer ügyféllel vagyunk kapcsolatban. 
De közel háromezer magánügyfelünk is 
van, ahol az időskorú rászorult emberek 
vagy családtagjaik rendelik meg a szolgál-
tatást, és így biztonságban tudhatják szeret-
teiket vagy önmagukat. 

- Említene néhány eseményt a közelmúlt-
ból? 

- Nem is olyan régen Némedi-Szőlőn egy 
idős hölgy elcsúszott a lépcsőn és beverte 

A Body Guard Hungary Kft. 1995-ben alakult és az izraeli fejleszté-
sű, a világon elterjedt házi segélyhívó rendszer magyarországi ho-
nosítására jött létre. Természetesen a cég még sok más biztonság-
technikai szolgáltatást nyújt az ügyfelei részére. Tevékenységükhöz 
tartozik például ipari létesítmények, boltok, üzletek, benzinkutak, 
bankok, intézmények kamerával ellátott távfelügyelete, családi há-
zak, lakóparkok távfelügyelete, riasztóval való ellátása, esemény 
esetén vonuló szolgálat biztosítása.  
Takács Tamás ügyvezető igazgatót a már városunkban is működő 
Bodyguard Segélyhívó Rendszerről kérdeztük.

a fejét, de mielőtt elájult, megnyomta a se-
gélyhívó karkötő gombját, és mi küldtük a 
mentőt. Később a kórházban kiderült, hogy 
koponyasérülése lett, és a gyors segítség 
mentette meg az életét. De volt már comb-
nyaktöréses és infarktusos esetünk is. Egy 
Gyállal szomszédos településen az éjszaka 
rá akarták törni az időskorú egyedülálló 
hölgyre az ajtót. Megnyomta a segélykérő 
gombot, mire a diszpécserünk közölte a 
hölggyel, hogy mindjárt érkezik a rendőr 
járőr, ezt az elkövető hallhatta mert nem 
törte be azt ajtót, elmenekült a helyszínről. 
De volt már itt Gyálon olyan esetünk, hogy 
az idős ellátott a lakásban elvesztette a kul-
csát, és nem tudott kijönni. Természetesen 
segítettünk neki.

- Kik azok, akiknek a legtöbbet segíthet a 
rendszer? 

- Mindenkinek, akinek egészségi állapo-
ta, vagy kora indokolttá teszi a használatát.

- Kik, milyen módon és feltételek mellett 
csatlakozhatnak a rendszerhez?

- Az önkormányzatoknál lehet jelentkez-

ni ennek a szolgáltatásnak igényléséhez. Ha 
megfelelnek a törvényi előírásoknak, akkor 
be is léphetnek a rendszerbe. De szívesen 
biztosítjuk közvetlenül is a szolgáltatást, 
ilyenkor egyéni szerződést kötünk az ügy-
féllel, és az igényeinek megfelelően biztosít-
juk a szolgáltatást. Ha valakinek ilyen jelle-
gű igénye van, a 06-1-433-30-00 telefonon 
tud jelentkezni, s kollégánk személyesen 
felkeresi az érdeklődőt.  

A segélyhívás

Megérkezik a segítség

Mint Kuruczné Kovács Irén, a Szociális 
és Családvédelmi Központot vezető-
je lapunknak elmondta, városunkban 
eddig mintegy hatvanan csatlakoztak 
a rendszerhez. A rászorulóknak ingye-
nes a szolgáltatás, a költségeket önkor-
mányzati, kistérségi forrásokból fede-
zik. Azok, akik szeretnék igénybe venni 
a Body Guard Hungary Kft. szolgáltatá-
sát, a Szociális és Családvédelmi Köz-
pontban (Gyál, Kőrösi út 136., telefon: 
06-29/ 341-538) jelentkezhetnek, illetve 
kérhetnek részletes tájékoztatást.
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Segítségnyújtás egyetlen gombnyomásra

Városunkban is elérhető a rendszer



A sportág egyik legnagyobb alakja volt

Potzner Ferenc (1973-2007)
„Az idén láthattok valószínűleg utoljára motorozni, végleg  
abbahagyom, bemutatókat sem vállalok a jelen állás szerint  
jövőre…” – olvasható az utolsó, áprilisban kelt bejegyzés  
Potzner Ferenc honlapján.  
A stuntriding sport világbajnoka, négyszeres magyar bajnok 
valóban nem motorozik többé, 33 éves korában, május 27-én,  
autóbalesetben elhunyt.

- 1998-99-ben ismertük meg egymást. Mind-
ketten Gyálon éltünk, s szerettünk motorozni. 
Európában rendeztek már akkoriban stuntri-
ding versenyeket, átvittem hozzá az 1999-es 
Európa-bajnokságról készült kazettát. Meg-
néztük, s elkezdtük próbálgatni, amit láttunk. 
Az első hazai hivatalos verseny 2000-ben volt, 
aztán jöttek a hazai és nemzetközi eredmények 
sorban – kezdi az emlékezést a versenyzőtárs, 
Szabó Ákos.

- Milyen emlékeket őriz Potzner Ferencről, az 
emberről?

- Feri volt az első, aki komolyan, céltudatosan 
kezdett edzeni, napi rendszerességgel készült, 
új trükköket talált ki, gyakorlatilag feltette az 
életét erre a sportágra. Precíz és – bármennyire 
furcsa – a motorozás szintjén óvatos ember volt. 
Ez egy magamutogató műfaj, de ő nem volt ex-
hibicionista, inkább magányos farkas típus. Ha 
megtanult valamit, jött és megmutatta, aztán 
ismét elvonult, új trükköket gyakorolni. 

Feri sokunknak irányt mutatott, példát adott, 
a sportág legnagyobb alakja, a versenyszerűen 
sportolók vezéregyénisége volt. Példájának 
nagy szerepe van abban, hogy a magyar stuntri-
ding versenyzők a világ élvonalához tartoznak. 
Gyálon lakott, ezért azt tervezzük, hogy emlé-
két itteni rendezvényekkel is igyekszünk méltó-
képpen megőrizni.    

          gi

Fotók: Szabó Ákos

Potzner Ferenc sporteredményei

2006. Stunt Wars Lakeland Florida  
2 helyezés 

2005. Magyar Abszolút Bajnok 
2005. Kunmadaras Kelet-Nyugat 

Stunt Riding Kupa második 
forduló 2 helyezés (sérülten) 

2005. Big Bike Moto Freestyle World 
Champion 2005 

2005. Kaposvár Kelet-Nyugat Stunt 
Riding Kupa első forduló 1 
helyezés 

2004. Magyar Abszolút Bajnok 
2004. Anglia Világ Bajnokság 2 

forduló 3.helyezés 
2004. Csehország Világ Bajnokság 1 

forduló 8. helyezés 
2004. Svájc Európa Bajnokság 3. 

helyezés 
2003. Magyar Abszolút Bajnok 
2003. Csehország Világ Bajnokság 

10 helyezés 
2002. Magyar Abszolút Bajnok 
2002. Csehország Európa Bajnokság 

11 helyezés 
2001. Magyar Bajnokság 2. helyezés 

(törött csuklóval!) 
2000. Kunmadarason 3. helyezés 
2000. Szegeden 2. helyezés



Társastánc tábor
Te akarsz a táncparkett ördöge lenni? Vagy 
csak szeretnél egy jó társaságban kellemesen 
szórakozni, miközben még táncolni is megta-
nulsz? Akkor jelentkezz a Dudás Tánciskola 
nyári táborába.
Táncok, amelyekkel a tábor során megismer-
kedhetsz: angol- és bécsi keringő, samba, 
rumba, cha-cha-cha, guick step, boogie-woo-
gie, valamint a slow foxtrott.
Szombaton pedig 11 órától bemutató szülőknek, testvéreknek, ro-
konoknak, barátoknak..

Oktatók: Papp Krisztián és Kostyava Beatrix aktív versenytáncosok 
és végzett táncpedagógusok 
Időpont: 2007. július 30 – augusztus 4.   (9.00-15.30)
Helyszín: Közösségi Ház, színházterem
Részvételi díj: 15.000 Ft / fő 
(mely tartalmazza a napi egyszeri meleg étkezést)
Jelentkezni 10 éves kortól lehet.
Érdeklődni lehet: Trixy: 70/94-123-95, Közösségi Ház: 29/541-640

Népdaltábor
Szakoktató: Szalóki Ági
Időpont: 2007. június 25 – 27. ( 9.00-13.00 )
Helyszín: Közösségi Ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.) 
Részvételi díj: 7.500 Ft / fő (mely tartalmazza a reggelit)
Programok: népi játékok, népdaloktatás, néptánc

Integrált tábor
A tábor célja az elfogadás, a segítés. Annak tudatosítása, hogy a sa-
játos nevelési igényű gyerekek is teljes életet élhetnek. Programok: 
ping-pongozás, kézműves foglalkozások, kirándulások, vetélke-
dők, mozi.
Időpont: 2007. július 2 – 13. ( 9.00-15.00 )
Helyszín: Közösségi Ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.) 
Részvételi díj: 
sajátos nevelésű igényű gyerekek részére   6.000 Ft / fő
egészséges gyerekek részére                       10.000 Ft / fő

A tábor támogatója: 

Olvasó tábor
Jelentkezési határidő: 2007. június 29., péntek
Az olvasótábor időpontja: 2007. július 2 - 6-ig
Helyszín: Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő
amely tartalmaz napi 1 ebédet és uzson-
nát, és egy egész napos kirándulás költ-
ségét
Az olvasótábor tervezett programja:
1.nap: Régi korok játékai
2.nap: Népek játékai
3.nap: Készítsünk játékot!
4.nap: Kirándulás a Jövő Házába
5.nap: Játékos szellemi és ügyességi vetélkedők

Színjátszó tábor
Időpontja: 2007. június 25-29. 
(9-13 óra)
Helyszín: Közösségi Ház 
Szakoktató: Farkas Éva színművész
Részvételi díj: 6.500 Ft/fő
amely tartalmaz napi 1 étkezést (tízórai)
Az tábor tervezett programjai: koncentrációt fejlesztő gyakorlatok,  
mesefeldolgozások, beszédtechnika gyakorlása.  A mindennapos 
programokban zenehallgatás, tánc, kislányoknak divatbemutató 
és a fiúknak helyzetgyakorlatok, mesterségek megjelenítése.

Capoeira tábor
Időpontja: 2007. július 16-20. (9-13 óra)
Helyszín: Közösségi Ház és Városi Könyvtár, színházterem
Szakoktató: Bruno Pereira Medeiros Rio de Janieroból
Részvételi díj: 7.000 Ft/fő amely tartalmaz napi 1 étkezést (reggeli)

Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 

Telefon: 06 (29) 541-641 Tel./fax: 06 (29) 541-64

Nyári táborok Gyálon
2007.
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Tavaszi akciók 
a vecsési Gábriel Cukrászdában !

Áprilisi újdonág! Most elõször  

üzletünkben SÜLT FAGYLALT torta!

Tájékoztatjuk Kedves Gyáli Vendégeinket arról, hogy 2007. március 31-től a Gábriel cukrászda 
megvonta az értékesítési jogot a Gyál, Széchenyi utca 100. alatti Cukrászdától és termékei forgal-
mazását ezen a címen megszünteti.
Bízunk abban , hogy az elmúlt 6 év alatt termékeink minősége és íze elnyerte a tetszésüket és 
továbbra is vendégeink között üdvözölhetjük önöket.

Továbbiakban termékeink megrendelhetők, megvásárolhatók a VECSÉSI Gábriel Cukrászdában  
Cím: Vecsés Róder Imre u 10. (a Városházával szemben lévő utcában.)

Rendelésleadás 29 353 438 telefonszámon 10 órától 19 óráig.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét tavaszi akciónkra!
Esküvőkre rendezvényekre  május 31-ig leadott rendeléseikre 30%  
árengedményt adunk.
Minden kedves régi és új gyáli vendégünknek a formatortákból ,  és egyéb 
dísztortákból 20% árengedmény. A cd – n vagy e mailben leadott fotós tortákra 
extra árengedmény!!! Csak a torta árát kell kifizetni a fényképet most  
ajándékba adjuk! Csak a vecsési üzletben! 

Ne érje be kevesebbel!
Vásároljon változatlan minőségben, olcsóbban , termelői áron!

Várunk mindenkit szeretettel. 

Korrepetálás matematiká-
ból, történelemből, magyarból 
és más tantárgyakból, idegen 
nyelv kivételével. Pótvizsgára  
és érettségire felkészítés. Telefon:  
06 20 527 77 01

Eladó STYL robbanó motoros 
(vegyes) aszfalt, beton vágógép. 
Érdeklődni: 0620/4706837

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel:
Szerkesztőségünkben
(Gyál, Déryné u. 1-3.)

Kardiológiai
magánrendelés 

Gyálon
az Egészségügyi Központban 

(József A. u. 1. I. em,
Cardiológiai szakrendelőben)

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt

előjegyzés szerint.

Betegbejelentkezés telefonon: 
06 30 380 02 97

Dr Dudás Anikó
belgyógyász cardiológus adjunktus

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De másfél évtizedes klinikai 
praxis birtokában igényes és kíméletes gyógyellátást ígérhetek kedvencei 

és haszonállatai számára. Barátságos hangulatú rendelőmben várom!”

SZOLGÁLTATÁSOK:
� Védőoltások
   Veszettség elleni kötelező 
   oltás is - egész évben.
� Belgyógyászati, sebészeti
   és szülészeti alapellátás
� Műtétek
� Ivartalanítás
� Házi betegellátás
� Homeopátia
� Szaktanácsadás
� Állatpatika
� Gyógytápok

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek:   8.00 – 11.00
 15.00 – 18.00
Szombat:   9.00 – 11.00
Vasárnap:  ZÁRVA

2360 Gyál, Vecsési u. 32.
Telefon/Fax:  06/29 544 340
 06/29 544 341
Mobil:  06/30 996 2633
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Kőrösi út
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HITELT
mindenkinek!

ÓRIÁSI KAMATKEDVEZMÉNY!

Akár 0% önerõtõl 0,77% kamattal

Építés, vásárlás, bővítés,
korszerűsítés, felújítás.

Szabad felhasználású jelzáloghitelek,
akár jövedelemigazolás nélkül.

Hitelkiváltás, külterületi ingatlan finanszírozás.
Személyi hitel ingatlanfedezet nélkül.

BAR lista, APEH tartozás
nem akadály.

Hitel értékbecslési és folyósítási díj nélkül!

T: 30/9743-727

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGEK,
A LEGJOBB KONDÍCIÓK

- Út-, járda építés, felújítás, javítás, aszfaltozás, 
kátyúzás, útburkolatjel festés

- Térburkolat, Viacolor burkolat kivitelezés,  
szegélykövezés

- Csapadékvíz elvezetés: árok, árokburkolás,  
áteresz, vízelvezető rács

- Gépi földmunka földelszállításal, kis  
helyigényű (Bobcat) munkagéppel is.

- Kertépítés, öntözőrendszerek tervezése,  
kivitelezése

- Egyéb építőipari munkák

Ön adja az elgondolást,
a K O C K A K Ő  a megoldást!

1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 2.

Telefon: 06-70 3717-360
Telefon/fax: 06-1 3219-386
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Vecsés, Fő út 183. 
Telefon: (06 29) 552 340
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Korszerű technikával vigyázzák biztonságunkat

Új járműveket állítottak szolgálatba a polgárőrök

A gyáli polgárőrök több 
mint másfél évtizede vi-
gyázzák a város lakóinak 
nyugalmát, biztonságát. 
Számíthatunk rájuk, ha baj 
van. Munkájukat nemcsak 
az önkormányzat vezetése 
ismeri el, fegyeseink gya-
korlatilag minden, a tevé-
kenységükhöz kapcsolódó helyi, megyei 
kitüntetést is megkaptak már. A szervezet 

A FEGY naplójából
Kigyulladt az épület
Június 3-án a régi, úgynevezett disznópiac területén égett 
egy kb. 6-7 négyzetméteres elhagyatott épület. A fegy-járőr 
és szerkocsi a helyszínre vonult, és a tűzoltóság megérkezése 
előtt a tüzet a szerkocsiban lévő IFEX gyorsbeavatkozó anyag-
gal eloltotta. A járőr lapáttal és vasvillával széthúzta az épület-
ben lévő nagy mennyiségű szemetet. 

Négyen sérültek meg
Május 12-én a délelőtti órákban történt egy súlyos közúti bal-
eset a Körösi úton, az „ASA-hídon”, melynek következtében 
két fő súlyos, másik kettő pedig könnyebb sérüléseket szen-
vedett A súlyos sérülteket a kivonuló tűzoltóknak kellet ki-
vágniuk.  A polgárőrök a helyszínen a rendőrjárőr utasítására 
teljes zárást kezdek az útvonalon.
Mivel a központos a dabasi közútkezelőt teljes három órán nem 
érte el, ezért a helyszínelés végeztével a törmeléket és a kifolyt 
olajat lapátokkal és homok segítségével a polgárőrök takarítot-
ták el.

- épületek karbantartása 
- villanyszerelés, 
- víz-szerelés, 
- kisebb karbantartási-javítási  
  munkák,

- családi házaknál fûnyírás, 
- külterületen fûvágása traktorral,
- Helyben:
  szállítás, költöztetés, 
  árufuvarozás 

Gyál Városüzemeltetési Kht. 2360 Gyál, Kõrösi út 92.
Tel.: 06 29 340 134

E-mail:info@gyalkht.hu,   További információk: 06 70 379 5818
Szolgáltatásaink:

Lakosság részére rövid határidõvel vállaljuk:

A gyors,
   megbízható
          partner!

Küldemények kéz-
besítése, ügyintézés 

munkaidõben!

06-29/344-460
06-70/559-2094FU
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mára egy gyorsan reagálni képes, jó tech-
nikai háttérrel rendelkező, ütőképes csapat 
képét mutatja. Saját forrásaik felhasználá-
sával, pályázati pénzekből és nem utolsó 
sorban az önkormányzat biztosította tá-
mogatásokból folyamatosan fejlesztik fel-
szerelésüket, hogy még színvonalasabban, 
szakszerűbben segíthessenek, ha szükség 
van rájuk.

A közelmúltban két szolgálati jármű-
vet is üzembe állítottak a polgárőreink. 

Az önkormány-
zattól egy Opel 
típusú gépkocsit 
kaptak, amit teljes 
műszaki felújítás 
után forgalomte-
relő eszközökkel, 

személybiztonsági felszereléssel, alapvető 
tűzoltóeszközökkel, PTT telefonnal, urh 
adó-vevővel, mobil kihangosítóval és más 
felszerelésekkel láttak el. Az egység alkal-
mas katasztrófavédelmi irányítási felada-
tok ellátására. Ebben a gépkocsiban kapott 
helyet az önkormányzat által biztosított 
rendszámfelismerő rendszer is. A helyi 
rendőrőrssel kialakított jó kapcsolatot 
is jelzi, hogy a gépkocsival éjszakánként 
rendszeresen adnak közös szolgálatot a 
polgárőrök és a rendőrök.

Május végén állt szolgálatba a vegyes 
használatú terepjáró. A FEGY régi autó-
inak beszámításával, törlesztő részletek 
vállalásával vásárolta. Nagyteljesítményű 
tűzoltórendszerrel szerelték fel, a 2x80 
literes habbaloltó berendezés, térvilágí-
tásra, helyszínmegvilágításra alkalmas 
eszközök, kéziszerszámok, a vízkárelhá-
rító szivattyú, hangosbeszélő és a modern 
kommunikációs rendszer alkalmassá teszi 
arra, hogy polgárőreink a különböző tűz- 
és egyéb káreseteknél gyorsan, hatékonyan 
avatkozhassanak be. Fontos tudni, hogy a 
városban jelenleg ez az egyetlen, mentés-
re alkalmas nagy teljesítményű terepjáró, 
sem az orvosi ügyelet, sem a rendőrség 
nem rendelkezik hasonló gépkocsival.


