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Nyugdíjasok rendezvényei
Szeptember 12-én rendezték meg 
a Közösségi Ház és Városi Könyv-
tárban a már hagyományosnak 
számító Kistérségi Nyugdíjasklu-
bok Találkozóját. Ez volt a harma-
dik ilyen esemény, Bugyi, Felső-
pakony, Ócsa és Üllő nyugdíjasai 
vettek részt rajta. 
A világnaphoz kapcsolódó váro-
si ünnepségen részt vettek a vá-
rosban működő nyugdíjas klubok 
tagjai, a színvonalas műsorban 
számos más civil szervezet is köz-
reműködött.

6. oldal

Régészeti feltárás a temető 
környékén
Szkíta falura, szarmata és avar te-
metkezőhelyekre bukkantak a ré-
gészek városunk határában.

3. oldal

A befektetett munka gyümölcse

Szeptember 21-től négy napon át 
városunk lakói is megcsodálhat-
ták a helyi kertbarátok munkáját, 
hozzáértését dicsérő terményeket, 
gyümölcsöket, virágokat a szerve-
zet hagyományosnak számító ter-
ménybemutató kiállításán.

7. oldal

A szakág egyik legnagyobb versenyét rendezték meg a gyáli lovasok

Száznál is több fogat állt rajthoz a sportpályán

A magyar lovas hagyományok iránt el-
kötelezett gyáli sportbarátok még 2005-
ben határozták el, hogy bemutatják fo-
gathajtó tudásukat a városban élőknek.

Az ötletből három év alatt a fogathaj-
tó szakág és Gyál egyik rangos, elismert 
rendezvénye lett. A 2005-ös és 2006-os 
verseny sikerének ismeretében az idén 

is sok résztvevőre számítottak a ren-
dezők, de a nevezések száma még 
őket is meglepte.

Október 5-6-án, a III. Gyáli Fo-
gathajtó és Sörfesztiválon összesen 
104 fogat állt rajthoz!

Tudósításunk a 10-11. oldalon

MEGHÍVÓ
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel

meghívja Önt és családját  

az 1956-os forradalom és szabadságharc,  

valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 

évfordulója tiszteletére rendezett,  

2007. október 20-án, szombaton, 17 órai kezdettel

a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartandó 

városi ünnepségre és az azt követõen, a kopjafánál 

tartandó megemlékezésre. 
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Új utcanevek
Városunk önkormányzatának képviselő-testülete még az év elején 
döntött néhány utca nevének megváltoztatásáról. Ennek értelmé-
ben a Mező Imre utcából Mátyás király, a Kállai Évából Rodostói, 
a Frankel Leóból Görgey Artúr, az Engels Frigyesből Temesvári, a 
Sallai Imréből pedig Karinthy Frigyes utca lesz. Heltai Jenő utca 
lesz a Landler Jenő utca új neve, Klapka György nevét viselő majd a 
Kun Béla utca, Bánki Donát utca lesz a Fürst Sándor utcából, Apá-
czai Csere János utca a Ságvári Endre utcából és Puskás utca a Ma-
jakovszkij utcából.

A változások mintegy 1050 gyáli lakost és 392 lakóingatlant 
érintenek. Ilyen esetben a különböző okmányok cseréje az érintett 
lakosok feladata. Az okmányok cseréjével kapcsolatos illetékkölt-
ségeket átvállalja az önkormányzat, így az érintetteknek nem kerül 
pénzébe az utcanevek megváltoztatása.

Az utcanevek megváltoztatásával összefüggő teendőkről a ké-
sőbbiekben részletes tájékoztatást kapnak az ott lakók. 

Tájékoztató
A Gyál Városüzemeltetési Kht-nál lehetőség nyílik közhasznú (fi-
zikai) munkavégzés keretében kettő fő, a Pest Megyei Munkaügyi 
Központ Dabasi Kirendeltsége által regisztrált és kiközvetített 
munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglal-
koztatására.

Jelentkezés és részletes tájékoztatás: Gyál Város Polgármesteri 
Hivatala, fsz. 2. szoba (29/540-953).

Polgármesteri Hivatal, Gyál 

Közmeghallgatás
Gyál Város Önkormányzata 2007. december 7-én 16.00 órakor 
Közmeghallgatást tart a  Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az 
alábbi napirendi pontokkal:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálko-
dásáról
2. Beszámoló a rendőrség 2007. évi munkájáról és tevékenységéről
3. Tájékoztató a FEGY Polgárőrség 2007. évi munkájáról és tevé-
kenységéről
4. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2008. évre vonat-
kozó terveiről
5. Közérdekű kérdések és bejelentések

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli 
5113/15 hrsz-ú közterületet Wass Albert utcának, az 5113/28, 
5114/13 és 5114/22 hrsz-ú közterületeket pedig Kis-szélső ut-
cának nevezte el szeptemberi ülésén.

A Gyáli FEGY 
Polgárőrségről másképpen
„Van itt egy csapat. Egy csapat, amire bármikor számíthatunk, aminek 
tagjai önzetlenül, szabadidejüket feláldozva teljesítenek szolgálatot ér-
tünk, Gyáliakért, nyugalmunkért, biztonságunkért immáron tizenhat 
éve…”
Évek óta riasztóberendezéssel rendelkezem. A napokban felkeresett az 
egyik vezetőiségi tag és közölte, hogy díszpolgárságomra tekintettel 
úgy határoztak: fél évre mentesülök a havidíj fizetési kötelezettség alól.

A csapat ismét bebizonyította, hogy figyelemmel kíséri az esemé-
nyeket, s nemcsak a probléma megoldásában, a veszély elhárításában, 
kárfelszámolásban áll a lakosság mellett, hanem osztozik az örömök-
ben és értékel is. A rend és figyelem, őrei, másképpen: bent, ott legbelül 
bennük is meleg szív dobog.

Köszönet a FEGY vezetőségének, köszönet minden egyes tagjának! 
További önzetlen, fáradhatatlan és önfeláldozó munkájukhoz sok si-
kert kívánok!                                                           Szűts Szabó Istvánné

(Anni néni)

A közterület-használat új rendje
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2007 (X.03.) szá-
mon 2008. január 1-jén hatályba lépő új rendeletet alkotott a közterületek 
használatának rendjéről.
A közterület-használat a rendelet szerint az eddigi polgárjogi szerződéstől 
eltérően hatósági üggyé vált, az engedélyt az igénylő a rendelet hatályba 
lépése után már határozat formájában kapja meg.
A közterületek használatának engedélyezéséről minden esetben a polgár-
mester dönt, döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
A területhasználat minimális díja január 1-jétől annak nagyságától és idő-
tartamától függetlenül 1.500 Ft. Ha a számított használati díj ezt megha-
ladja, akkor a terület- és időarányos díjat kell fizetni.
Az új rendelet szerint változik a használati díjak mértéke is. A lakosságot 
leginkább érintő, építőanyag közterületen való tárolásának díja 1.500 Ft/
m²/hó lesz.
A rendelet alkalmazásra kerül mindazon, a kihirdetést követően benyúj-
tott kérelmek elbírálásánál, amelyek a rendelet hatályba lépése idejére vagy 
az azt követő időszakra vonatkozó területhasználati igényt tartalmaznak.
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Szkíták, szarmaták, avarok nyomait találták

Régészeti feltárás a temető környékén
Bizonyára sokak figyelmét fel-
keltették az M5-ös autópálya felé 
vezető út melletti munkálatok. A 
felületes szemlélő építkezést sejt, 
hiszen munkagépeket, munká-
sokat lát a temető környékén, ám 
az ott dolgozó szakemberek nem 
építenek, hanem a régmúlt tárgyi 
emlékei után kutatnak. Régészeti 
feltárás zajlik.

Tavaly októberében érkezett a bejelentés a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatalhoz, miszerint épít-
kezni fognak ezen a területen. Törvény írja elő, 
hogy a nagyobb építkezések helyszínén próbafel-
tárást kell végezni. Mivel a környéken régebben is 
találtak régészeti leleteket, ez itt különösen fontos 
volt.  Így derült ki még az elmúlt év őszén, hogy 
a 11 hektáros terület régészeti lelőhely. A terület 
nagysága miatt négy régészcsapat dolgozik, ap-
rólékos munkával kutatják át az egész lelőhelyet. 
Először nagy munkagépekkel óvatosan leszedik 
a humuszt, a felső, körülbelül 40-100 centimé-
teres földréteget. A munkagépek nyomában em-
berek figyelik a talajt. Elszíneződéseket, sötétebb 
foltokat keresnek, melyek a leletekre utalnak. Ha 
ilyesmit látnak, jöhet az aprólékos munka, mely-
nek nyomán láthatóvá válnak a régmúlt századok 
tárgyi emlékei.  Az ásatás során a lelőhelyet védeni 
kell a kiszáradástól is, ezért egy földréteget húz-
nak vissza a feltárás alatti területre. Ezek azok a 
földkupacok, melyeket az autóból is láthatunk. Az 
ásatás előreláthatólag november végéig tart.

A feltárás után jön a feldolgozás. Miután pre-
cízen dokumentálták a leleteket, összesítik és 
publikálják az eredményeket. Az akár több évig is 
eltartó kutatás végén kiállítás formájában teszik  a 
nagyközönség számára is megismerhetővé, amit 
találtak.

Zsoldos Attila régész, az ásatás koordináto-
ra talált rá csapatával egy szkíta falura, melyet a  
Kr. e. 4-3. század környékén töltött meg élettel a 
lakosság. Ez a vaskori nép terjesztette el hazánk-
ban a korongolt edényeket. A faluban találtak 
élelemtárolásra alkalmas gödröket, víznyerő ku-
takat, melyek mélyedések voltak, ahonnan az ak-
kor még tiszta talajvizet merték ki. A feltárás so-
rán eddig négy szkíta házat is találtak, Egyikben 
karólyukak voltak, amely a házban zajló egykori 
szövésre utalhat. Ezeket a leleteket csak fotókkal, 
rajzokkal lehet dokumentálni, hiszen nem tudják 
felszedni. A dokumentáció alapján később múze-
umi körülmények között lehetővé válhat a pontos 

rekonstruálás. A faluban agyagedény darabokra, 
cserepekre is bukkantak, melyek a későbbiekben 
segítik a pontos kormeghatározást.

Egy másik csapat Gulyás Gyöngyi régész vezeté-
sével talált rá két temetőre. Igen, a gyáli temetővel 
szemben, az út másik oldalán a Kr. u. 4. század-
ban egy szarmata temetkezőhely volt. Mellette 
egy avar temetőrészletre bukkantak, mely a Kr. u. 
7-8. századból üzeni múlandóságunkat. A szar-
mata sírok körárkos temetkezések voltak. Ebből 
a speciális formájú sírból 16-ot tártak fel eddig. 
Ezek valójában kör alakú halmok voltak. Ennél 
a népcsoportnál nem volt szokás az egymásra te-
metkezés, így minden sírban csak egy holttest lel-
hető fel. A körárkok között egyszerű aknasírokat 
találtak, melyekben szinte teljesen ép csontvázak-
ra akadtak a régészek. Ez azért is meglepő, mert 
a sírokat korábban már kirabolták. A kifosztások 
ellenére a csontvázak mellett számunkra értékes 
leletek is maradtak. Az egyik sírban például egy 
üvegpoharat találtak, ami azért különleges, mert 
a Római Birodalomból származik. A szarmaták az 
akkoriban a Dunántúlig terjedő birodalom lakói-
val kereskedve juthattak a pohárhoz. Az eddig fel-
tárt sírok között koporsós temetkezés nyomait is 
fellelték. A csontvázak meglepően jó állapota mi-
att láthattunk egy férfit, aki mellé sírjába helyez-
ték lándzsáját. Igen széles és erős csontozatából jól 
kivehető, hogy egy magas, középkorú férfiről van 
szó – mondták el kérdésünkre a régészek. A szar-
mata temető valószínűleg folytatódik a mai teme-
tő felé, de azt az út miatt nem tudják feltárni.

Az avar temetőrészlet annyiban érdekes, hogy 
az eddig feltárt 11 sír mindegyikében gyermekek 
maradványaira bukkantak. Ebből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a temetkezési hely szélét találták 
meg, így az ásatást természetesen folytatják. 

Ha a szakemberek találnak valamit, leggyak-
rabban egy agyagedény darabot, kormeghatáro-
zást végeznek rajta. Az eredményből meg tudják 
állapítani a talált leletek korát. Előfordulhat olyan 
helyzet is, hogy valami eddig ismeretlen dologra 
bukkannak. Ilyenkor a leleteket dokumentálják és 
utánanéznek, talált e már valaki valami hasonlót. 
Így tudják segíteni egymás munkáját.

A feltárás helyszíne egyébként zárt és állandó-
an őrzött terület, a talált leleteket később, kiállítás 
formájában ismerheti meg a nagyközönség. 

Gyál határában tehát szkíták, szarmaták és 
avarok is éltek előttünk. Temetőnk környéke meg 
igazán misztikus hely lehet, ha már a régmúlt ko-
rokban is oda temetkeztek a környéken élők. 

bagdi
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Szobortörténeti vetélkedő a könyvtárban
Gyál várossá válásának 10. évfordulója 
tiszteletére indítottuk el áprilisban „Is-
merjük meg városunk szobrait!” című 3 
részes szobortörténeti vetélkedőnket.

Az első fordulót áprilisban tartottuk, 
Széchenyi István életművéből készültek 
fel a 7. osztályos tanulók.

A második fordulóra szeptember 27-én 
került sor, ekkor Szent István király és 
Szent György élete volt a vetélkedő témá-
ja. A szeptemberi vetélkedőn ismét az ál-

A II. szobortörténeti vetélkedőn a következő eredmény született:

I. helyezést  ért el
az Ady Endre Ált. Iskola  csapata
Andrássy C. Eszter 7.a
Gazsó  Dávid 7.b
Révész Kitti 7.a
Felkészítő tanár: Nyirán András

II. helyezést ért el 
a Bartók Béla Ált. Iskola csapata
Durucz Dorina 7.o
Simon Mónika 7. o
Zsigmond Krisztina 7. o
Felkészítő tanár: Kármán Erika

III. helyezést ért el 
az Eötvös József Ált. Iskola csapata
Dobó István 7.o
Kovács Erika 7.o
Szabó Kamilla 7.o
Felkészítő tanár: Hegedűs Zsuzsanna

Mártélyon 43 éve folyamatosan táboroznak 
képzőművészek. A szabadiskola látogatói 
között évek óta több gyáli alkotó is jelen van. 
A Gyáli Képzőművészek Egyesülete is meg-
hívást kapott a tábor vezetőségétől, melynek 
előzménye a Hódmezővásárhelyi Téli Tárla-
ton felkínált kiállítási lehetőség volt.

Eddig Szálkán, a művészetért alapítvány tá-
borában, Szigeti Márta vezetésével volt tábor 
a gyáli alkotóknak, itt közösen festhettek egy 
hétig. Az idei évben nem tudott a gyáli közös-
ség időpontot egyeztetni a tábor tulajdonosá-
val, így más helyet keresett az egyesület.

Mártély már az 1800-as években otthont 
adott festőknek, többek közt Tornyai János 
festőművész is itt vett házat magának. A ha-
gyományok megtartásával egyre több művész 
töltött el hosszabb-rövidebb időt a gyönyörű 
táji adottságokkal megáldott faluban.  Már-

tély a holt Tisza partján terül el, ahol 
a táj rengeteg lehetőséget ad a táj-
képfestőknek, szebbnél szebb képek 
létrehozására.

A környéken a tanyavilág, a kör-
nyezetvédők által ápolt Tisztapart 
sok ihletet adhat a festőknek.

A faluban pár éve felavatták a festők domb-
ját, ahol egy-egy emléktáblával emlékeznek 
meg az ott munkálkodó, Mártélyhoz kötődő 
festőkről.

A gyáli alkotók közt minden korosztály 
élt a lehetőséggel, hogy részt vegyen a tábor 
munkájában. Az önkormányzat támogatásá-
nak segítségével tehetséges általános és kö-
zépiskolásokat is meg tudott hívni az egyesü-
let. A fiatalok csoportját Beláz Márk tartotta 
kézben. A fiatal tehetséges festő az évek során 
érett festővé és művésztanárrá kezd átalakul-
ni.

A táborban volt lehetőség napi előadások 
keretében fejleszteni az elméleti tudást, gya-
korlatban volt csendéletfestés, tájképfestés, 
modell utáni rajzolás, festés. Az első hétvégén 
a tábor kerítésén mutatták meg képeiket a he-
lyi kíváncsiskodóknak, akik amúgy is napon-
ta jöttek be a táborba megnézni az ott folyó 
munkát.

A táborban több száz alkotás született, mely-
ből a helyi festők válogattak a záró kiállításra. 

A tábor alkotásaiból kiállítás nyílt a hód-
mezővásárhelyi múzeumban, majd amikor 
visszaérkeztek a képek Gyálra, október 31-ig 
a Bartók Béla Általános Iskola aulájában meg-
tekinthetők.

Szeptemberben a fiatalok csoportja egy 
hétvégére szintén lelátogatott a táborba és 
segített a vezetőségnek az éves táborzá-
rásban. Ezen a hétvégén összeállt a jövő 
évi tanárcsapat, akik kezdték tervezni a 
2008-as tábort, melyre minden érdeklődőt 
várnak.

A tábor gyáli résztvevői köszönik a támo-
gatók segítségét, mert így lehetőséget kaptak, 
hogy eltölthettek két hetet egy olyan alkotótá-
borban amely sok tanulási lehetőséget adott, 
és rengeteg élménnyel gyarapította a festők 
életét.

Támogatóink: Gyál Város Önkormányzata, 
Hunbaur Magyarország, FILM SECO, Szabó 
Lajos, Molnár György, Lippert és tsa. Zrt, Bo-
szi ABC, Kurosawa külker.

Szigeti Márta

talános iskolák 7. osztályos tanulói vettek 
részt. A feladatok között volt totó, 2  esszé-
kérdés és volt szóban  kifejtendő  kérdés 
is.
A vetélkedő  a Szent István szobornál ért  
véget, ahol a győztes csapat  koszorút, a 
többi csapat 1-1 szál  virágot  helyezett el 
a szobor talapzatánál.
Gratulálunk a  nyerteseknek!

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Gyáli képzőművészek Mártélyon
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Mint egy tündérmese, úgy kezdődött…
2007. szeptember 13-15.-ig került megrendezésre a Liliom óvoda 
fennállásának 35. évfordulójára szervezett születésnapi ünnepség, 
melynek szervezését az óvoda dolgozói már az előző nevelési év vé-
gén elkezdték. A csütörtök reggeltől szombat estig tartó rendezvény-
sorozatot óvodánk névtábla avatásával nyitottuk meg, melyen tisz-
teletét tette Pánczél Károly alpolgármester, országgyűlési képviselő, 
valamint Pápai Mihály alpolgármester. A ceremónián jelen voltak az 
óvoda dolgozói is, a nagycsoportos óvodások pedig – Jobbágy Anikó 
óvodapedagógus által betanított – zenés műsorral léptek fel. A fából 
készült névtáblát Czotter Ferenc képviselő ajánlotta fel, a tábla festé-
sében, pedig Csétai Tiborné nyújtott segítséget a Halacska csoportból. 
Az ünnepélyes megnyitót, a gyerekeknek kedveskedve, születésnapi 
zsúr követett az óvoda udvarán: a gyerekek légváron játszhattak, kü-
lönböző sportjátékokban vehettek részt, mialatt a dajka nénik finom 
lekváros fánkot sütöttek (köszönet a KHT-nak, hogy az alapanyagot 
biztosította ) a gyerekek számára. Ezen a napon nyitottuk meg fotóki-
állításunkat az óvoda épületében: a képek kiválogatása nagy gonddal 
történt, hisz célunk volt, hogy az érdeklődők egyaránt képet 
kaphassanak az óvoda kezdeti arculatáról, fejlődéséről és 
mindennapi életéről egyaránt. 

Az ünnepi mulatság pénteken a Gézengúz 
együttes műsorával folytatódott, nagy örö-
met szerezve ezzel a gyermekeknek – fel-
nőttként is öröm volt nézni a gyerme-
kek boldogságát, ahogy átélték, és 
együtt énekelték a művészekkel 
a dalokat, köztük a „Szüle-
tésnapomra” c. éneket is. 
A Károlyi tagóvodában 
hasonlóan ünnepel-
tek a gyerekek. 
Ott az óvoda-
pedagógusok 
bábműsorral 
és sport-
v e t é l k e - d ő v e l 
k e d v e s - kedtek az 
ó v o d á - soknak. Az 
ü n n e p - ség fontos részeként 
léggömb- bel ajándékoztuk meg a 
g y e r m e - keket, valamint az óvodások 
és az óvoda dolgozói minden csoportban tortával is 
ünnepelték az óvoda születésnapját, melynek beszerzésében a Halacs-
ka csoportból Sósné Barna Juditnak tartozunk köszönettel. Mindezek 
mellett az igazi boldogságot a délutáni alvás-pihenés kihagyása jelen-
tette a középsős és nagycsoportos óvodások számára. Ugyanis ők, a 
kiscsoportosok kivételével, kint játszhattak az udvaron egész délután, 
szüleik megérkezéséig.  

Szombaton, az ünnepséget folytatva, a Közösségi Ház szabadtéri 
színpadán került megrendezésre a születésnapi gálaműsor, melyet 
Pánczél Károly és Pápai Mihály alpolgármesterek köszöntöttek.. Tor-
tával és virággal kedveskedtek Ritecz Istvánné óvodavezetőnknek, aki 
több mint 15 éve vezetője óvodánknak. Pedagógiai hitvallásával és de-
mokratikus vezetésével rengeteget tett az óvoda fejlődéséért, előtérbe 
helyezve a gyermekek jólétét az óvodában, nagy hangsúlyt fektetve a 

dolgozók folyamatos szakmai továbbképzésére, megőrizve azt a peda-
gógiai hozzáállást, miszerint „A gyermek egyszeri és megismételhe-
tetlen csoda, a hozzá vezető útnak is annak kell lennie”.  

Köszönettel tartozunk Gyál Város Önkormányzatának a felajánlott 
300 ezer Ft -ért, melyet óvodai játékokra költünk. A nagy meglepetést, 
óvodavezetőnk beszéde követte, melyben kiemelte, hogy az óvoda leg-
fontosabb feladata, amit tehet, hogy boldog gyermekkort, gyermek-
éveket biztosít a gyerekek számára. Beszédéből idézve: „Gyermeknek 
lenni egyszer adatik meg, de az óvodapedagógusok nagy kiváltsága, 
hogy nap-mint nap betekinthetnek ebbe a csodálatos világba. Ez ad 
erőt ehhez a nehéz, de csodálatos hivatáshoz!...”

A gálaműsoron a vendégek közül tiszteletüket tették Gyál város 
alpolgármesterei, képviselők, Gazdikné Kasa Csilla Kulturális és Ok-
tatási Bizottság elnöke, az Ady E. Általános Iskola igazgatója, intéz-
ményvezetők, szülők, óvodások, iskolások. 

A gálaműsoron a fellépők között köszönt-
hettük: A Bartók Iskola mazsorett tánccso-
portját Bittera Zsuzsa vezetésével, Szalagyi 
Dorinát, aki régi ovisunk volt. Láthattuk 
Dénes Edina és Patrícia táncbemutatóját, 
akiket osztálytársaik is elkísértek. Óvo-

dapedagógusunk lánya Nádasdi Judit, aki 
az Ady Endre Általános Iskola tanulója, szép 

verset adott elő. Óvodapedagógusaink is szín-
padra illő, ’gyerekszáj’-ból összeállított produk-

cióval szórakoztatták a vendégeket, ezzel vidám 
hangulatot keltve. A műsor zárásaként Jobbágy Ani-

kó és Török Tímea óvodapedagógusok, nagycsoportos 
óvodásoknak betanított zenés ünnepi műsorát élvezhette 

a közönség. A meghívott vendégeknek oklevéllel, emlék-
lappal kedveskedtek az óvodások és az óvodapedagógusok. Az 

oklevél elkészítéséért köszönettel tartozunk a Halacska csoportból 
Kósa Krisztinának. 

A gálaműsort „Ilyen az én óvodám” címmel gyermekrajz kiállítás 
követte a Közösségi Házban. A születésnapi ünnepség állófogadással 
zárult, ahol a vendégek és az óvoda dolgozói emeletes tortával ünne-
pelve énekelték együtt a „Boldog Születésnapot” c. dalt. Az állófoga-
dáson pezsgővel, tortával és szendvicsekkel kedveskedtek az óvodai 
dolgozói a vendégek felé. Az emeletes tortáért köszönettel tartozunk 
a Halacska csoportból Sósné Barna Juditnak, a finom szendvicsekért 
pedig Ritecz Istvánné óvodavezetőnknek. 

Szombat délután a karbantartó Márton bácsi lepte meg az óvoda 
dolgozóit a bográcsban készült, gőzölgő – illatozó marhapörkölttel. A 
jóízű ebédet beszélgetés, activity - játék, zenés mulatság követte, mely-
re a régi dolgozókat is meghívtuk. 

Méltón ünnepeltük óvodánk 35. évfordulóját, a gyerekekkel is érez-
tetve, hogy ünnepelni jó, és meghívónk szavait idézve: „ünnep nélkül 
az élet olyan, mint hosszú út fogadó nélkül”.  

Ezeket a sorokat óvodánk vezetőjének ünnepi beszédéből idézve 
zárnám: „Mint egy tündérmese úgy kezdődött óvodánk története, 
amikor 1972-ben egy jelképes kulcsátadással megnyílt az óvoda és 
megkezdődött a lázas munka várva, hogy beköltözzenek csöppnyi la-
kói és vidám kacajukkal életet hozzanak a frissen festett falak közé.

Havasi Tünde
 A Liliom óvoda pszichológusa
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Az idősek világnapját ünnepelték

Figyelnünk kell rájuk!
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnap-
ját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld 
mintegy hatszázmillió időskorú lakosáról. 

A világnaphoz kapcsolódó városi ünnepséget a Nyugdíja-
sok Helyi Közhasznú Egyesülete a Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klubbal közösen szervezte meg. Az október 3-án, 
a Közösségi Házban tartott rendezvényen részt vettek a vá-
rosban működő nyugdíjas klubok tagjai, a színvonalas mű-
sorban számos más civil szervezet is közreműködött.

Jelen volt a rendezvényen Végh Tibor országgyűlési képvise-
lő és városunk több önkormányzati képviselője is. Személye-
sen köszöntötte a megjelenteket Gyimesi István polgármester 
és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester.

Gazdikné Kasa Csilla, az önkormányzat Oktatási és Kultu-
rális Bizottságának elnöke ünnepi beszédében utalt az idős-
korúakat fokozottan sújtó gazdasági folyamatokra, majd így 
folytatta:

A városunkban működő nyugdíjasklubok tevékenysége 
felbecsülhetetlenül értékes. Mert ezek a szervezetek az értel-
mes, tartalmas időtöltés lehetőségét, az együttlét, közösség-
hez tartozás élményét kínálják a hozzájuk csatlakozóknak. A 
nyugdíjasklubok Gyál civil életének kiemelkedő szervezeti, 
közösségei. Tevékenységüket és általában az idősekről való 
gondoskodás a város vezetése is kiemelten fontos feladatának 
tartja, szerény lehetőségeinkhez mérten, pályázati lehetősé-
gek, támogatások és egyéb lehetőségek biztosításával igyek-
szünk segíteni működésüket.

Az idősek világnapján szeretettel gondolunk mindazok-
ra, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött. Minden évben egyszer köszöntjük 
őket, de szeretetüket, bölcsességüket az év minden napján 
érezzük. Ők hordozzák generációkon keresztül azokat a ta-
pasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva 
valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen ők 
azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdelmekkel teli 
életet, az idős kor bölcsességével már helyre tudják tenni a 
dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább kell adni és mi az a 
rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak. 

-i kis-

Nyugdíjasklubok 
kistérségi találkozója
Szeptember 12-én rendezték meg a Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban a már hagyományosnak számító Kis-
térségi Nyugdíjasklubok Találkozóját. Ez volt a harmadik 
ilyen esemény. A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Köz-
hasznú Egyesülete (NyKE) szervezte meg a rendezvényt, 
melyen Bugyi, Felsőpakony, Ócsa és Üllő nyugdíjasai 
vettek rész. 

Jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt Gyimesi Ist-
ván, városunk polgármestere, Végh Tibor országgyűlési 
képviselő, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, al-
polgármester, Gazdikné Kasa Csilla, az önkormányzat 
oktatási és kulturális bizottságnak elnöke, Véghné Bá-
gya Ildikó önkormányzati képviselő. A rendezvényt az 
önkormányzat is segítette, hiszen pályázaton nyertek 
támogatást a nyugdíjasok a programok finanszírozásá-
ra.

A résztvevők nívós programokkal, előadásokkal, mu-
latságos műsorokkal szórakoztatták egymást. Minden 
klub bemutatkozott és műsort adott, énekeltek, verseket 
szavaltak. A gyáli nyugdíjasok uzsonnával és sütemén-
nyel kedveskedtek a vendégeknek.

A cél a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere, hogy még 
hatékonyabban és eredményesebben működhessenek 
az egyes klubok. Civil összefogás, ez a kulcsszó. Gyálon 
három nyugdíjasklub működik, melyek közös munká-
ját az NyKE koordinálja. Az összetartozás itt helyben 
eredményes és hasznos, hiszen mindhárom szervezet 
célja azonos. Ez az esemény lehetőséget ad az együtt-
működések kibővítésére, így programok nyílnak meg 
egymás előtt, közös rendezvényeket szervezhetnek, 
kapcsolatokat teremthetnek, és információkkal segít-
hetik a klubok egymást a kistérségen belül. Kiss János-
né, az NyKE elnöke lapunk kérdésére elmondta, hogy a 
jövőben akár egy közös kistérségi nyugdíjas szervezetet 
is létre lehetne hozni. 

bagdi 
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Kertbarátok kiállítása a Közösségi Házban

A befektetett munka gyümölcse
A Gyáli Kertbarát Kör célja a gyáli kiskerttulajdonosok szakmai, gazdasági érdekei-
nek képviselete, a kertészeti kultúra fejlesztése, a lakosság környezetvédelmi mozgó-
sítása. Feladata, hogy az érdeklődő, kertészkedést kedvelő városlakókat széles körben 
ellássa tapasztalati adatokkal, megismertesse új környezetkímélő és EU-konform eljá-
rásokkal. A közösség tagja hagyományosan kiveszik részüket a város, a lakókörnyezet 
szépítéséből is. Az is hagyomány, hogy minden évben terménybemutató kiállításon 
adnak számot munkájukról egymásnak és Gyál nagyközönségének. Az idei kiállítás 
megnyitóján részt vett Gyimesi István polgármester, Végh Tibor országgyűlési képvi-
selő és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester is. 

Szeptember 21-től négy napon át városunk lakói is megcsodálhatták a kertbarátok 
munkáját, hozzáértését dicsérő terményeket, gyümölcsöket, virágokat a Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár épületében. 

Íme itt a bizonyíték, hogy kertvárosban élünk. Volt itt tök, paprikafüzér, bab, pa-
radicsom, gyümölcsök és virágok, minden, ami csak szem-szájnak ingere. És sok bol-
dog és elégedett arc, csodálkozó szempár. Volt értelme minden egyes kapavágásnak, 
minden csepp víznek, mely a talajra hullott. Meglett a gyümölcse a sok befektetett 
munkának. 

garas
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Patkányveszély Gyálon
Egyik kedves olvasónk a városunkban egyre nagyobb számban 
megjelenő rágcsálók, elsősorban patkányok okozta veszélyre hívta 
fel a figyelmünket. Utánajártunk a problémának és mi is azt tapasz-
taltuk, amit a tisztelt levélíró.

Az alábbiakban olvasónk ÁNTSZ-hez írt levelét adjuk közre, 
valamint az önkormányzat illetékesének reakcióját. Az ÁNTSZ is 
együttműködően, készségesen fogadta megkeresésünket, válaszu-
kat a sürgető lapzárta miatt az Új Gyáli Újság következő számában 
jelentetjük meg.

ÁNTSZ Gyáli Kirendeltsége, Gyál

T. Cím!

Biztosan Önök előtt is ismert, hogy Gyálon egyre több a rágcsáló, 
és inkább csak a patkányokról ejtenék szót.

Tudom, hogy a rengeteg szemét, gondozatlan udvarok stb. a leg-
nagyobb probléma. A háztartási boltostól tudom, hogy töményte-
len a heti eladott patkányméreg. Én is legalább kéthetente veszem 
ami kb. 2-3 ezer forintot jelent havonta.

Már azt vettem észre, hogy szinte hiába rakom ki, megeszik, de 
el nem fogynak.

Ezen egyénileg nem lehet változtatni, ezért kérem a segítségüket, 
közös összefogást, természetesen az önkormányzattal együtt.

Várom mielőbbi válaszukat.            Név és cím a szerkesztőségben

Kojnok Balázs, a Polgármesteri Hivatal Szociális, Igazgatási és Szer-
vezési Irodájának vezetője jól ismeri a problémát. Mint mondja, az 
önkormányzat lehetőségei sajnos erősen korlátozottak. A vonatko-
zó jogszabályi rendelkezés - A fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (4) bekezdése – szerint 
ugyanis az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, az ehhez 
szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezésé-
ről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásá-
ról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, 
kezelője) köteles gondoskodni.

Ez magyarul azt jelenti, hogy nekünk, magunknak kell a házunk 
táján rendet tartanunk, s nekünk, saját költségünkön kell a kárte-
vők, például a patkányok irtásáról gondoskodnunk. 

Az önkormányzat természetesen kivizsgálja a bejelentéseket, s 
nagyon sok esetben szabott már ki bírságot a szabálysértési ható-
ság az épületek és udvarok gondozatlansága miatt is. A fertőző be-
tegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi 
tevékenység egyébként az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően, ha a tulajdonos 
a fentiekben foglalt irtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
szükség esetén az ÁNTSZ határozattal kötelezheti az egészségügyi 
kártevők elleni védekezésre. 

A patkányirtást egyénileg megoldani nem lehet, ehhez az iroda-
vezető szerint is összefogásra van szükség. 

Kojnok Balázs lapunk kérdésére kijelentette, hogy a Polgármes-
teri Hivatal készséggel ad segítséget nagyobb területek egymással 
összefogó lakóinak ahhoz, hogy a patkánymentesítés leghatéko-
nyabb és kevésbé költséges lehetőségeit megtalálják.                     gi

Közbiztonsági hírek
2007. szeptemberében Gyál város területén összesen 80 bűn-
cselekmény vált ismertté. Az elkövetők 25 alkalommal lopást 
- ebből 10 esetben gépkocsiból történő lopás-, és 4 alkalommal 
betöréses lopást követtek el. Említést érdemel még a szerzői 
vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, valamint 
a sikkasztás, a magánokirat-hamisítás és a jármű önkényes 
elvélete bűncselekmények elkövetése. A kiemelt, vagy súlyo-
zottan kezelt bűncselekmények közül 2 esetben rablást és 1 
esetben zsarolást valósítottak meg az elkövetők.        

Az egyenruhás állomány szeptember hónapban Gyálon 12 
anyagi kárral, 2 súlyos, 2  könnyű sérüléssel járó, és 1 halálos 
kimenetelű közlekedési balesetnél intézkedett.

Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét arra, hogy az őszi 
időjárás beköszöntével, az utak nedvesek, párásak, síkosak le-
hetnek, illetve egyre több alkalommal fordul elő köd. Kérjük 
önöket, hogy fokozottan figyeljenek ezekre a tényezőkre, ve-
zessenek óvatosan és tartsák be a sebességhatárokat. Felhívjuk 
továbbá a figyelmüket arra is, hogy az iskolakezdést követően 
jelentősen megnövekedett a forgalom az iskoláknál, ezért kér-
jük önöket, hogy ezeket a területeket, illetve a gyalogátkelőhe-
lyeket fokozott figyelemmel közelítsék meg.                                

Somodi Sándor 
                                                                           r. főhadnagy

A FEGY naplójából
Szeptember 11-én, délután előbb az orvosi rendelőbe kérték 
a polgárőrök segítségét, ahol egy férfi zavarta a rendelést. A 
kiérkező szolgálat a Polgármesteri Hivatal előtt találta meg a 
csúzlival lövöldöző rendbontót, aki kilőtte a hivatal egyik ab-
lakát és a Takarékszövetkezet pénzkiadó automatáját is meg-
rongálta.

Szeptember 19-éről 20-ára virradó éjszaka halálos közlekedési 
baleset történt a Bem József utcában, a város szélén. A kabrió 
személygépkocsival közlekedő budapesti lakos kisodródott a 
kanyarban, kirepült az autóból és a helyszínen életét vesztette. 
A helyi polgárőrök a forgalom elterelésében adtak segítséget a 
rendőröknek.

Ezen kupon felmutatója 
3 alkalommal ingyenesen 
próbálhatja ki a polarizált 

fényterápia kedvező hatását.
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi Üzletház

Telefon: 06-20 263-0536
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BURSA HUNGARICA 2008’

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

– a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag tá-
mogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alap-
képzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat 
(„A” variáns),

– a 2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes 
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kíván-
nak részt venni („B” variáns). 

A pályázat benyújtásának határdeje és helye: 
2007. október 31. 

(Kistérségi Fejlesztési Központ 
2360 Gyál, Kőrösi út 54. alsó szint.)

Ügyfélfogadási időpontban: 
 H: 8.00-12.00-ig, Sz: 8.00-18.00-ig, P: 8.00-12.00-ig 

Benyújtási feltételek:
A pályázati adatlap kérhető a fent említett címen, vagy 

letölthető a www.bursa.hu internetes oldalról. A pályáza-
tot egy, aláírt példányban kell benyújtani, amely kizárólag 
csak a megjelölt mellékletekkel együtt, és a határidő lejár-
ta előtt érvényes. A pályázat valamely melléklet hiányá-
ban formai hibásnak minősül.

Kötelező melléklet:
– hallgatói jogviszony-igazolás (iskolától kérhető),
– testvérek iskolalátogatási igazolása, vagy hallgatói 

jogviszony-igazolása (iskolától kell beszerezni),
– szülő(k) jövedelmét igazoló dokumentum- 3 hónap-

nál nem régebbi -(másolat is megfelelő),
– havi nettó jövedelembe beszámító támogatások utolsó 

havi összegéről szóló dokumentuma vagy másolat: nyug-
díj, rokkantnyugdíj, rendszeres szociális járadék, özvegyi 
nyugdíj, gyerektartás, ápolási díj, gyed, álláskeresési tá-
mogatás,

– fogyatékosságról szóló orvosi jelentés másolata,
– munkanélküliségről szóló dokumentum vagy nyilat-

kozat.

Felvilágosítás: 
– www.bursa.hu olnalon,
– a fentiekben említett címen, és
– a 06-29/540-920-as telefonszámon. 

2007. szeptember 21-én a Kö-
zösségi Ház és Városi Könyv-
tár egy új rendezvénysorozatot 
indított útjára Ex libris „Fo-
gadj Örökbe” címmel. Ezen 
az estén a megjelentek örökbe 
fogadhatták kedvenc könyvei-
ket és egyben egy általuk meg-
határozott összeggel támogat-
hatták a könyvtári állomány 
védelmét.

Sokan jelentek meg és éltek 
ezzel a lehetőséggel, így utólag 
elmondhatjuk: elindult egy si-
keres kezdeményezés. A rendezvény fővédnöke Pánczél Károly országgyű-
lési képviselő, alpolgármester volt, rajta kívül sok intézményvezető, képvi-
selő, civil szervezeti tag és magánember jelent meg.A hangulat bensőséges 
és családias volt, ennek köszönhetően szinte mindenki beszámolt néhány 
mondatban arról, hogy miért a választott könyv a kedvence és miért ajánl-
ja másoknak. Tájékoztatót hallhattunk Ottlik Géza, Passuth László, Erik 
Knight, Gabriel Garcia Marquez, Szabó Magda, Ken Follett, Wass Albert 
és mások egy-egy művéről. Az örökbefogadók a könyvek ajánlásakor nem 
csak a művekről vallottak, a világról, az emberről alkotott véleményüket is 
megismerhettük. Az örökbefogadott könyvekbe Ex libris került, melyen  az 
örökbefogadó  neve is  szerepel. Reményeink szerint ez a hagyomány foly-
tatódni fog, és egyre többen és többen kapnak kedvet az örökbefogadáshoz. 
Az örökbefogadók neve és az örökbe fogadott könyvek listája a könyvtár-
ban megtekinthető, a könyvek számára egy külön polcot különítettünk el. 
Köszönjük örökbefogadóinknak, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és ado-
mányaikkal támogatták a könyvtárat. Legközelebb decemberben kerül sor 
örökbefogadásra, decemberben is szeretettel várjuk régi és leendő örökbefo-
gadóinkat.                                                                                Ljubimov Krisztina

Felhívás
Az Ady Endre Általános Iskola 35. születésnapja, valamint az épület 
felújítása és bővítése alkalmából az átadáskor, 2008. áprilisában Ady 
Endre mellszobrának felállítását tervezzük.

A szobor művészi munkáit Barth Károly szobrászművész ajándék-
ként ajánlotta fel iskolánknak, az anyagköltséget és a felállítás költsé-
geit kell előteremtenünk.

Kérünk minden volt, jelenlegi vagy leendő adys diákot, szüleiket, 
gyáli vállalkozókat, cégeket, és bárkit, aki céljainkkal egyetért, támo-
gassa adományával a szobor felállítását!

Támogatást lehet befizetni az iskola alapítványának számlájára le-
het. (Ifjú Szívek Alapítvány, OTP Bank 11742300-20006936)

A támogatásról igazolást adunk!
Gazdagodjon egy újabb szoborral városunk!
Az adys közösség nevében:                   Gazdikné Kasa Csilla
     igazgató

Ex libris
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A szakág egyik legnagyobb versenyét rendezték meg a gyáli lovasok

Száznál is több fogat állt rajthoz a sportpályán
A magyar lovas hagyományok iránt elkötelezett gyáli 
sportbarátok még 2005-ben határozták el, hogy be-
mutatják fogathajtó tudásukat a városban élőknek.
Az ötletből három év alatt a fogathajtó szakág és Gyál 
egyik rangos, elismert rendezvénye lett. A 2005-ös és 
2006-os verseny sikerének ismeretében az idén is sok 
résztvevőre számítottak a rendezők, de a nevezések 
száma még őket is meglepte.
Október 5-6-án, a III. Gyáli Fogathajtó és Sörfeszti-
válon összesen 104 fogat állt rajthoz!

A fesztivál első napján esti, éjszakai aka-
dályhajtásban mérkőzött meg a póni kettes-
, négyes-, a félvér egyes-, kettes- és négyes-
fogatok mezőnye. A villanyfényes verseny 
hajtóknak és közönségnek is különleges 
élményt kínált, a szilvásváradi éjszakai 
lovasbemutató mellett ugyanis a gyáli az 
egyetlen éjszakai fogathajtó verseny Ma-
gyarországon.

Másnap délelőtt a póni kettes-, négyes-, a 
félvér egyes-, kettes- és négyesfogatok aka-
dályhajtásával folytatódott a program. 

A hajtók között a magyar fogatsport szá-
mos kiválóságát is láthatta a népes közönség. 

Indult a versenyen töb-
bek között Nyúl Zoltán, 
világbajnoki ezüstérmes 
fogathajtó, 2007 magyar 
bajnoka és Dobrovicz Jó-
zsef, világbajnoki ezüstér-
mes sportoló is. Nekünk, 
gyáliaknak persze a Gyáli 
Lovassport Egyesület szí-
neiben versenyző helyi 
sportolók, a válogatott 
kerettag Láng Zoltán és a 
tehetséges fiatalok, Láng 
Melinda, Láng Olivér, Láng 

G y u l a 
valamint 
felnőtt versenyzőink, ifj. She-
ik József, Bodó István, Csesz-
kó Tibor, Pecséri Sándor és 
Boda László  produkciója is 
nagyon sokat jelentett.

A fogathajtó versenyek 
mellett bemutatók, kirako-
dóvásár, sörsátor kínáltak 
szórakozást a nézőknek. A 
Gyáli Lovassport Egyesület 
Sheik József főrendező irá-
nyításával, a Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesülettel összefogva 
szervezte meg a rendezvényt. 
A színvonalas lebonyolí-
tásban igen sokat segített 
a főszponzor Szabó Ferenc 
vezette MEZŐHÚSGÉP Kft. 
és Gyál Város Önkormány-
zatának támogatása. Több 
vállalkozás, gyáli család és 
magánszemély is támoga-
tásra érdemesnek tartotta a 
kezdeményezést, pénzbeli és 
egyéb felajánlások, különdí-
jak járultak hozzá a fesztivál 

sikeréhez. Részt vett a rendezvényen Gyimesi 
István, városunk polgármestere, Végh Tibor 
országgyűlési képviselő, Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai 
Mihály alpolgármester, Vinnai Tibor önkor-
mányzati képviselő és Hörömpő István, a Kö-
zép-Magyarországi Fogathajtó Régió elnöke 
is.                                                                  -i kis-
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Eredmények

Október 5., villanyfényes akadályhajtás

Póni kettesfogatok:
I. Németi Tamás
II. Láng Olivér
III. Láng Gyula

Póni négyesfogatok:
I. ifj. Dobrovicz József
II. Karai Antal
III. Láng Melinda

Félvér egyesfogatok:
I. Kovács Anita
II. Gál István
III. Berczi Sándor

Félvér kettesfogatok:
I. Gyulai János
II. Gyulai Norberet
III. Nyúl Zoltán

Félvér négyesfogatok:
I. Guti Béla
II. Dobrovicz József
III. Takács Attila

Október 6., akadályhajtás

Póni kettesfogatok:
I. Láng Gyula
II. Láng Olivér
III. Németi Vivien

Póni négyesfogatok:
I. Karai Antal
II. Osztertág Kristóf
III. Ifj. Dobrovicz József

Félvér egyesfogatok:
I. Gál István
II. Berczi Sándor
III. Kovács Anita

Félvér kettefogatok:
I. Taligás Menyhért
II. Nagy Mónika
III. Guti Béla

Félvér négyesfogatok:
I. Dobrovicz József
II. Ifj. Scheik József
III. Guti Béla
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Októberi programok
Október 18. Csütörtök 18 óra
Mozi: Fantasztikus négyes és az Ezüst utazó
 
Október 19. Péntek 9 és 10. 30 óra 
Habakukk Bábszínház: 
Világgá ment csacsi és bari c. előadása
 
Október 19. Péntek 19 óra
ZENEI SZALON indul a komolyzenét kedvelőknek
Első fellépő: Made in Brass rézfúvós quintett

Október 20. Szombat 9 óra
Pest megyei Kihelyezett Kertbarát Kör közgyűlése
Védnök: Gyimesi István Gyál Város polgármestere

Október 23. Kedd
1956. évi Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulója, vala-
mint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának tiszteletére 
rendezett városi ünnepség

Október 25. Csütörtök 14 és 18 óra
Mozi: A Simpson család

Október 26. Péntek 17 óra
Közösségi Ház és Városi Könyvtár névadó ünnepsége

Október 30. kedd 17 óra
Bakó Mihály festő kiállítása a Garai Galérián
Megtekinthető: november 16-ig

Október 31. Szerda 15 óra
Szobortörténeti Vetélkedő 3. rész 

Új tanfolyamok: 
JAMLAND HIP-HOP Hétfő: 18.30-20.30, Csütörtök: 
18.30-20.30; Tanfolyamot vezeti: Aradi Detti
BABA-MAMA JÓGA  Kedd: 10.00-11.30, Szerda: 10.00-
11.30; Tanfolyamot vezeti: Kissné Petrovics Éva
VERSENYTÁNC ELŐKÉSZÍTŐ Csütörtök: 15.30-16.30 
óráig;  Tanfolyamot vezeti: Kostyova Beatrix
INTERNETHASZNÁLÓI TANFOLYAM SZÉPKORÚAKNAK
Szerda: 17 óra; Tanfolyamot vezeti: Csősz Tamásné
RAJZTANFOLYAM Szombat: 10.00.-12.00 óráig
Tanfolyamot vezeti: Szigeti Márta
MÉDIA TANFOLYAM Filmekkel kapcsolatos élmények, rövid kis-

előadások a filmtörténetéről, készítőiről, szereplőiről, illetve a társada-

lomban elfogadott helyéről. A filmek közt lennének gyerekfilmek, mű-

vészfilmek, westernek, krimik. Tanfolyamvezető: Szigeti Márta
FELNŐTT SZÍNJÁTSZÓKÖR
Tanfolyamv.: Varsa Mátyás színész, dramaturg- rendező
TÜCSÖK ZENE Személyiségfejlesztő foglalkozás zenetanár  ve-

zetésével a legfogékonyabb időszakban, 6 hónapostól 4 éves korig. 
Testvéreknek kedvezmény, szülőknek, kísérőknek ingyenes! ellőzetes 

jelentkezés szükséges! Tel: 06-30-914-513

Internethasználati tanfolyam   
a könyvtárban – szép korúaknak
Ezév szeptember 12-én 17 órakor, szerdán  elindítottuk Inter-
nethasználati tanfolyamunkat a könyvtárban.

A továbbiakban a foglalkozásokat  szerdán és pénteken dél-
után 5 órától tartottuk.

A tanfolyam  5 fő részvételével indult el, jelenleg 5 számító-
gép mellé tudjuk leültetni a tanfolyam résztvevőit.

A 10 órás tanfolyami képzés célja: alapvető Internethasznála-
ti ismeretek nyújtása az idősebb korosztály részére.

Célunk, hogy a résztvevők a tanfolyami képzés végére ma-
gabiztosan tudjanak”szörfölni a világhálón”; alapszinten  tud-
janak használni egy szövegszerkesztő programot; alapszintű 
számítástechnikai  jártasságot szerezzenek.

Az első foglalkozáson alapfokú elméleti tudnivalókkal ismer-
kedhettek a  nagyrészt „nagymama-korú” résztvevők.

A további foglalkozásokon már mindenki önállóan gyako-
rolta  a számítógép használatát, információkat keresett az In-
terneten, megtanult egy  levelezőprogramot használni. 

Októberben és a továbbiakban havonta igény szerint további 
újabb tanfolyamot indítunk, amint  megfelelő számú érdeklődő 
jelentkezik.

Várjuk Önt is az Internethasználók  népes táborában! 

Novemberi előzetes
November 9. Péntek 9. és 10.30 óra 
Keringő az ágakon című zenés interaktív előadás: Neszmélyi 

Magdolna műsora óvodásoknak

November 9. Péntek 16 óra
„Azt a Ragyogóját!”- Nótadélután

November 10. Szombat 19 óra
Liliom Óvoda Szülők- Nevelők Bálja

Kiállítás
Balla Tamás kreatív fotós: „Amikor rámtör az agymenés…” 

című kreatív fotókiállítása

Pódium
Erős Zsolt hegymászó ÉS A K2 hegycsúcs – Kiállítás és előadás
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Díszkert – pihenőkert:

A gyep kaszálásainak a számát 
ebben az időben már csökkente-
ni kell, elég a kéthetente történő 
nyírás. A hónap végén kapcsol-
juk ki az automata öntözőrend-
szert, és víztelenítsük, téliesít-
sük úgy, hogy kompresszorral 
fúvassuk ki. Ha ezt házilag nem 
tudjuk kivitelezni, forduljunk 
szakemberhez! Sajnos idén sok 
díszkertben elgyomosodott a 
gyep. Ez betudható az enyhe 
télnek és a meleg nyárnak, mely 
sok öntözéssel is párosult. Ok-
tóber közepén-végén, mikor az 
átlaghőmérséklet már egy kicsit 
csökken, gyomirtószerrel, pl. 
Gyomstop, ritkíthatjuk a gyep-
felületünkön fellelhető gyomok 
mennyiségét. Ezt megelőzően 
célszerű gyepszellőztetni a te-
rületet, valamint foszfor- és ká-
liumgazdag műtrágyát kiszórva 
felkészítenünk díszgyepünket a 
télre. 
Az évelőágyakat tartsuk gyom-
mentesen, az elvirágzott őszi 
évelők virágszárait folyamato-
san távolítsuk el. A hónap vé-
gén, ha szükséges, az évelőágy-
ba 1-2 cm vastagon terítsünk 
komposztot, kapáljuk be, majd 
öntözzük be a területet. Így 
biztosíthatjuk a növényeknek a 
jövő évi tápanyagmennyiséget. 
A balkonládás egynyáriakat 
dobjuk ki, ilyenkor már elveszí-
tették díszértéküket. Az edényes 
mediterrán növények öntözését 
csökkentsük, és a fagyok előtt 
vigyük őket 5-10 oC-os telelő-
helyiségbe. Ugyanígy járjunk el 
a kaktuszokkal és egyéb pozsgás 
növényekkel is. A szobanövé-
nyek öntözését mindig a fűtés-
hez igazítsuk, tápoldatozásukat 
tavaszig szüneteltessük. 

Gyümölcsöskert:
Ha szükséges, még ebben a hó-
napban védekezzünk az esetle-
ges szívó rovarkártevők ellen, 
pl. levéltetvek. A gyümölcsfákat 
tisztogassuk, ápoljuk, az esetle-
ges ’gyümölcsmúmiákat’ távo-
lítsuk el. Az őszi esők előtt ássuk 
fel a gyümölcsfák sorait vagy 
a tányérokat. A hónap végén 
megkezdhetjük a szerves trá-
gya kijuttatását és beforgatását 
is. Októberben élik a körte, téli 
alma, birs, mandula, mogyoró, 
dió. A mandula és dió leverés-
ekor ügyeljünk arra, hogy a fák 
termőrészeit nem károsítsuk. 
A kitakarított gyümölcstároló 
helyiséget, pincét folyamatosan 
szellőztessük és tartsuk szára-
zon.

Szőlőskert:
A sorokat tartsuk tisztán, 
gyommentesen. A lehulló leve-
leket rendszeresen gereblyézzük 
össze. A hónap végén megkezd-
hetjük a szerves trágya kiszórá-
sát és bedolgozását is. Az érési 
állapot figyelembevételével szü-
reteljük a borszőlőt és a kései 
csemegeszőlő fajtákat.  

Zöldségeskert:
Az első fagyok után távolítsuk 
el a szabadföldi paprikát és pa-
radicsomot. A hónap közepén 
elkezdhetjük az őszi talajmun-
kákat, és kiszórhatjuk a szer-
ves- vagy műtrágyát. A burgo-
nyát száraz időben szedjük fel, 
és tároljuk be. A hónap első 
felében fel kell szedni a sárgaré-
pát, karalábét, zellert, a hónap 
második felében a karfiolt, fe-
jeskáposztát és petrezselymet. 
Vethetünk tavaszi szedésre pet-
rezselymet, és a hónap közepé-
től kipalántálhatunk áttelelő 
salátát is.

Az esetleges kertészeti, növény-
védelmi kérdésekre bővebben is 
szívesen válaszolok az alábbi cí-
men: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő 

szakmérnök

Barbárság-e az állatok ivartalanítása?
A kérdés megválaszolása előtt fontoljuk meg, 
mivel teszünk többet az állatok védelméért, ha 
parttalanul hagyjuk szaporodni őket, vagy sza-
bályozzuk azt. 

A felelős állattartás részeként komoly feladat a 
társállatok nem kívánt túlszaporodásának meg-
előzése. Gondoljunk csak bele, mi a következmé-
nye annak, ha nőstény kutyánk vagy macskánk 
„családtervezését” a természetre hagyjuk. A szuka 
kutya egy évben kétszer, a nőstény macska akár há-
romszor is fialhat, alkalmanként akár 6-12 kölyköt. 
Ebből vajon hánynak tudunk szerető, gondos gazdit 
találni? És a többinek milyen sors jut majd? Majd-
csak találunk valakit, aki befogadja? Menhelyre ke-
rül? Kóbor állat lesz belőle vagy kioltjuk az életét?! 

Ezekkel a kérdésekkel szemben álszent és fele-
lőtlen dolog arra hivatkozni, hogy az állatok ivari 
működését befolyásolni természetellenes. Még ma 
is tartja magát az a - minden tudományos alapot 
nélkülöző - tévhit, hogy az állat beteg lesz, ha leg-
alább egyszer nem fialhat. Ennek pont az ellenke-
zője igaz. Több évtizede bizonyított tény, hogy a 
kutyák és macskák korai ivartalanítása (akár már 
az első ivarzás előtt: 5-6 hónapos korban) nem jár 
semmilyen hátrányos következménnyel. Sőt az 

emlődaganatok és egyéb ivarszervi betegségek, 
valamint hormonális zavarok is jóval ritkábban 
alakulnak ki az ivartalanított állatoknál. 

Az ivarzás megelőzésére is léteznek hormon-
készítmények, de ezeket legkésőbb a tüzelés első 
napjaiban lehet hatékonyan alkalmazni. Viszont 
azt is tudni kell, hogy ezek csak néhány hónapos 
hatásúak, többszöri ismételt alkalmazásuk pedig 
szövődményekhez vezethet. Ha már megtörtént a 
nem tervezett párzás, még mindig van lehetőség a 
vemhesség megelőzésére hormoninjekció segítsé-
gével, de legkésőbb a párzás utáni 5.-7. napig. 

Az ivartalanítás ma már rutinműtétnek számít. 
A beavatkozás altatásban történik, a műtét után 
pedig automatikusan hatékony fájdalomcsillapí-
tót kap az állat. Komolyabb utókezelésre, kórházi 
benntartásra nincs szükség, az otthoni megfelelő 
elhelyezés és megfigyelés általában elegendő. A 
varratszedés idejére (8-10 nappal a műtét után) az 
állat visszanyeri élénkségét. Az állatorvosi szak-
irodalom és saját tapasztalatom szerint is az ivar-
talanított állat általában ragaszkodóbbá és nyu-
godtabbá válik, de játékosságát sem veszíti el.

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos
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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

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Helyszíni vizsgáztatás a hét 

minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fax: 29-342-207
Mobil: 20-935-9937
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

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

Megoldást keres 
pénzügyeire?
Személyhitelek ingatlan fedezettel 
bárlistásoknak is. Közvetítői díj 
nélkül akár az otthonában, gyors és megbízható  
ügyintézés a nap 24 órájában rendelkezésére állunk.
Egyedi feltételekkel.

Péntek-Gyulai Attila    06-20-532-1918
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Új koncepciójú Ferihegy Market Center-
ben nyíló szolgáltató gyógyszertárunkba 
kiemelt fizetéssel és munkakörülmé-
nyekkel várjuk talpraesett gyógyszerész, 
gyógyszerész-asszisztens, kórházi as-
szisztens, dermo-kozmetológiai tanács-
adó munkatársak jelentkezését. Ön-
életrajzokat a job@realcontact.hu email 
címre várjuk. Tel: 0630/280 06 36 
Felnőtt őssejtterápia otthon, egyszerű-
en, csupán napi 2 kapszula bevételével, 
mindenki számára elérhető költséggel. 
40 éves kortól mindenkinek ajánlott.sú-
lyos betegségek esetén nagyobb esély 
a gyógyulásra. Vásárlók és forgalmazók 
jelentkezését várjuk, kortól függetlenűl. 
Forgalmazáshoz vállalkozói engedély 
nem feltétel. Tel: 06/70-213-9830, 282-
4244
BÚTOR KÉSZÍTÉS –konyhabútorok, szo-
babútorok, polcok, fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni 
lehet a 06 20 244 53 15-ös telefonszá-
mon.
LEOLVASÁSI TEVÉKENYSÉGRE (Gyál, 
Dunaharaszti és környéke) munkatársa-
kat felveszünk. Érd: 8-18 óra között. Tel: 
06-1-212-6353, vagy 06-30-249-4800.
Munkavállalók figyelem! Értékesítési cég 
Gyál városi induló csoportjába munkatár-

Apróhirdetés sakat keres. Amit biztosítunk:ingyenes 
képzés, átlagon felüli jövedelem, karrier 
lehetőség. Amit kérünk:megbízhatóság, 
lelkiismeretes munkavégzés. Jelentke-
zés: 06 30 212 97 29-es telefonszámon.
Vállaljuk minden nemű zöld területi mun-
kák végzését, fa ápolását, gondozását, 
valamint építés utáni, vagy magánlaká-
sok/irodák nagytakarítását. Érd:Mantain 
Ker. És Szolg Bt. Tel/Fax: 0629/343233, 
0620/353 10 31
Ideggyógyászati magánrendelés: szoron-
gás, depresszió, pánikbetegség, feledé-
kenység, különböző típusú fájdalmak. Dr. 
Sósik Ibolya neurológus és pszichiáter 
szakorvos. Előjegyzés: 201-6948
Álláshirdetés Nagy múltú cég karrierlehe-
tőséggel hosszú távra munkatársat keres 
fő- és mellékállásba ingyenes átképzés-
sel, minimum érettségivel. Jelentkezés: 
Terényi Tamásné 70/336-8017, 06-
1/287-8383 (9-től 5-ig)
Budapest és környékén szobafestést, 
mázolást, tapétázást, drájvitozást, la-
minált parketta lerakását vállaljuk rövid 
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés 
ingyenes! Hívjon bizalommal! 30/505-
8982
Álláshirdetés Szeretne 3 hónap alatt saját 
laptopot? Havidíjas biztosítások értéke-
sítésére üzletkötőket keresek. Nagy Éva 
20/9253-969, 06-1/283-5216
Álláshirdetés Gyáli, illetve Gyál környéki 
raktárainkba keresünk főállású munkatár-

sakat, részben fizikai munkára. Targonca-
kezelői végzettség előny, de nem feltétel. 
Jelentkezni lehet Havasi Józsefnél az 
alábbi telefonszámon: 30/474 39 06
Korrepetálás, érettségire felkészítés ma-
tematikából, történelemből, magyarból és 
más tantárgyakból, szükség esetén angol 
nyelvből. Telefon: 06 20 527 77 01
PILATES, BELLYFIT, HASTÁNC AZI-
ZÁVAL A HASTÁNC-OKTATÓKÉPZÉS 
vezetőjével, diplomás táncpedagógus-
sportoktatóval, a XVIII. kerületben, 3D 
testbarát technikával, keleti hangulatú 
női stúdióban, minden korosztálynak, 
minden nap. 20 4904080  www.has-
tanckonyv.hu

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

Mini Manó 
Kuckó

-Kismama,
-Bébi,

-Gyermek
-Ruházat és kiegészítők,

-Avent cumik, cumisüvegek,
-Ágyneműgarnitúrák,

-Zoknik.
Gyálon  

a Plusz áruház mellett 
a Déryné udvarban.

Nyitva: 
Hétfő: 

9-14 óra
Kedd-Péntek: 
9-17.30 óra

Szombat: 
9-13 óra

Tel:06/29 344 667

A hirdetés
felmutatója 

5%
kedvezményben

részesül!
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Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány beszámolója
Az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány (18687673-1-13) köszöni, hogy a 2005.évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-val alapítványunkat támogatták. A felajánlott 252.166,-Ft-ból a 
rászoruló gyermekeket támogattuk cirkuszlátogatáskor, karácsonykor. Légvárat, Károlyi 
úti tagóvodánk udvarára fajátékot vásároltunk. A fennmaradó összeget az alapító okiraton 
meghatározott eszközökre fordítjuk. Továbbra is várjuk felajánlásaikat.

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

FELHÍVÁS

Kedves Gyáli Lakosok!
2007. október 20-án, szombaton a 
Magyar Közút Kht. országos sze-
métgyűjtő akciót szervez, melyben 
városunk is részt vesz. Ennek ke-
retén belül a Bem József utcában 
gyűjtjük össze a hulladékot. Lát-
hatósági mellényeket, zsákokat és 
kesztyűket a Magyar Közút Kht. 
biztosít, s díjmentesen elszállítja a 
keletkező szemetet is.

Ezúton kérjük városunk lakóit az 
akcióban való részvételre. A találkozó 
reggel 8 órakor a Bem József utca és a 
Nagykőrösi út kereszteződésénél.

Előre is köszönjük szíves együttmű-
ködésüket!

További információ: Gyál Város 
Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala

Építéshatósági és Városüzemeltetési 
Iroda

Makkayné Sz. Szonja (29/540-956)

Telekértékesítés
Gyál Város Önkormányzata a Szélső, Kis-Szélső és az újonnan kialakuló Wass Albert utcában található, építési telkeit az alábbi 
vételárakon kívánja értékesíteni:

Világbajnok gyáli sportoló! 
Szeptemberben rendezték meg a 23. Férfi Súly-
emelő Masters Világbajnokságot Kazincbarcikán, 
melyen Mernyó János gyáli sportoló masters ka-
tegóriában világbajnoki aranyérmet szerzett. A 
rangos sporteseményen 41 ország 397 sportolója 
indult. Ez úton szeretnénk megköszönni a Gyáli 
Önkormányzat Sportbizottságának a támogatá-
sát, mellyel hozzájárult a súlyemelő aranyérem 
megszerzéséhez. János, aki a Harmann és fia SC 
színeiben versenyez, szakításban 124 kg-os, lökés-
ben pedig 165 kg-os eredménnyel érdemelte ki az 
aranyérmet. 

Szerkesztőségünk nevében is szívből gratulá-
lunk a remek sporteredményhez!

5114/11 hrsz-ú  658 m2 területű ingatlant nettó  8.554.000.-Ft (bruttó 10.264.800.-Ft)
5114/12 hrsz-ú  678 m2 területű ingatlant nettó  8.814.000.-Ft (bruttó 10.576.800.-Ft)
5114/18 hrsz-ú  690 m2 területű ingatlant nettó  8.280.000.-Ft (bruttó   9.936.000.-Ft)
5114/19 hrsz-ú  718 m2 területű ingatlant nettó  8.616.000.-Ft (bruttó 10.339.200.-Ft)
5114/20 hrsz-ú  716 m2 területű ingatlant nettó  8.592.000.-Ft (bruttó 10.310.400.-Ft)
5114/21 hrsz-ú 727 m2 területű ingatlant nettó  8.724.000.-Ft (bruttó 10.468.800.-Ft)
5114/23 hrsz-ú  711 m2 területű ingatlant nettó  8.532.000.-Ft (bruttó 10.238.400.-Ft)
5114/24 hrsz-ú  705 m2 területű ingatlant nettó  8.460.000.-Ft (bruttó 10.152.000.-Ft)
5113/30 hrsz-ú 656 m2 területű ingatlant nettó  9.840.000.-Ft (bruttó 11.808.000.-Ft)

5113/11 hrsz-ú  515 m2 területű ingatlant nettó  8.755.000.-Ft (bruttó:10.506.000.-Ft)
5113/12 hrsz-ú 516 m2 területű ingatlant nettó  8.772.000.-Ft (bruttó:10.526.400.-Ft)
5113/16 hrsz-ú 465 m2 területű ingatlant nettó  7.905.000.-Ft (bruttó:  9.486.000.-Ft)
5113/17 hrsz-ú  473 m2 területű ingatlant nettó  8.041.000.-Ft (bruttó:  9.649.200.-Ft)
5113/20 hrsz-ú  505 m2 területű ingatlant nettó  8.585.000.-Ft (bruttó:10.302.000.-Ft)
5113/ 7  hrsz-ú 520 m2 területű ingatlant nettó  7.800.000.-Ft (bruttó:  9.360.000.-Ft)
5113/ 8  hrsz-ú  520 m2 területű ingatlant nettó  7.800.000.-Ft (bruttó:  9.360.000.-Ft)
5113/29 hrsz-ú  662 m2 területű ingatlant nettó  9.930.000.-Ft (bruttó:11.916.000.-Ft)
5113/34 hrsz-ú 669 m2 területű ingatlant nettó10.035.000.-Ft (bruttó:12.042.000.-Ft)

A Szélső utcában a víz-, csatorna-, elektromos- és gázhálózat kiépített, a Kis-Szélső utca folytatásában, illetve az újonnan kialakuló 
Wass Albert utcában a víz-, csatorna- elektromos- és gázhálózat kiépítése folyamatban van.

A fenti építési telkek vételára tartalmazza 1 lakóegységre szólóan a közműfejlesztési hozzájárulást, de nem tartalmazza az ingatlanok 
közműcsatlakozásának költségét. A vételár összegét az adás-vételi szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni.

Az ingatlanok a Szabályozási Terv Övezeti tervlapjának megfelelően KEL-GY/3 jelű kertvárosi lakóövezetben találhatók, amelyekre a 
HÉSZ előírásai alapján legfeljebb kétlakásos lakóház építhető.

Bővebb felvilágosítás: 
a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Szabóné Kovács Anikó főelőadónál
Telefon: 06-29/ 540-958


