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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2008. augusztus

Útépítés
A földutak stabilizálására hét pályá-
zat érkezett – tájékoztatta lapunkat 
Pápai Mihály, városunk gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármestere. 
A kivitelezés még az idén szeptem-
berben elindulhat, s jövő év végéig 
Gyál minden utcája szilárd burkola-
tot kap. 

3. oldal

Gyál mindkét pályázata 
támogatásban részesült

A Kisfaludy utca Bartók Béla utcán 
túli szakaszának burkolatszélesíté-
sére és felújítására mintegy 7,8 mil-
lió forintot nyertük, az Árpád téri ját-
szótér felújítását és bővítését pedig 
közel 5,3 millió forinttal támogatja  
a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács.

11. oldal

Nyár a közösségi házban

Változatos zenei, képzőművészeti 
és színházi események szerepeltek 
az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár nyári kínálatában.

5. oldal

Nem szűnik meg az 55-ös busz!
Az úgynevezett paraméterkönyvben rögzített 
változások, a fővárosi és környéki tömegköz-
lekedésben véghezvitt átalakítások érintik vá-
rosunkat, de az elterjedt hírekkel ellentétben 
nem rosszabb, hanem jobb, kényelmesebb lesz 
a gyáli tömegközlekedés! Nem szűnik meg az 
55-ös, s az utasok igényeihez jobban igazodó 
menetrend szerint járnak majd az autóbuszok 
– tájékoztatta lapunkat Gyimesi István, váro-
sunk polgármestere.

Írásunk a 3. oldalon.

Megsokszorozott erővel  
a szabálytalankodók ellen

Rendőrök, polgár-
őrök és a közterület-
felügyelők közösen, 
naponta többször, 
rövidebb időre, 
meglepetésszerűen 
jelennek meg a Má-
tyás király utcában 
és más problémás 
területeken. Ellen-
őrzéseket végeznek, 
s a jogszabályok tel-
jes szigorával lépnek 
fel a szabálytalan-
kodókkal szemben. 

A Mátyás király utcában különösen a gyorshajtókra, súlykorlátozást megszegőkre, tilos-
ban parkolókra figyelnek.

Interjúnk a 10. oldalon.

Az augusztusi városi rendezvények  
programja a 20. oldalon.
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár igazgatója

Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztőség:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu
 kozossegihaz@gyal.hu

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjaLapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Gyál váro-
sában  2008. július 29-től 2008. augusztus 28-ig 

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn,szerdán: 12.00-18.00, Kedden, csütörtö-
kön, pénteken: 8.00-14.00
A tüdőszűrés helye: Városi Általános Iskola (volt 
Kossuth) Zrínyi utcai bejárat
Minden 30. életévét betöltött lakos részére  
a tüdőszűrés kötelező! Panasz nélkül is lehet beteg!  
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek  időbeni 
felismerésére.
Személyi igazolványt, tb-kártyát, valamint az előző 
évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!

Kertbarátok kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör az idén is megrendezi hagyományőrző termékbemutató 
kiállítását az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (2360 Gyál, 
Kőrösi út 118-120.), szeptember 19-20-21-22-én, melyre szeretettel meghívja a 
város és a kistérség lakosságát. Aki szeretne részt venni a bemutatón a termé-
nyével, amit a kertjében vagy a földjén termelt, jelentkezzen a Gyáli Kertbarát 
Kör elnökénél.

Bacsa Ferenc elnök  29/343-853 vagy 70/536-1574
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 15.                                        Tisztelettel: 

a vezetőség

Felhívás
Tisztelt Gyáli Lakosok!
Az Új Gyáli Újság márciusi számában Gyimesi István polgármester úr tá-
jékoztatta Önöket a városban 2008-2009-ben megvalósuló útépítésekről, 
útfelújításokról és földút-stabilizációról:

Önkormányzati beruházások:
- jelenleg még burkolatlan utak földút-stabilizációja
-  belterületi gyűjtőutak építése (EU támogatással)
Bartók Béla, Gárdonyi Géza, Brassói utca, Szélső utca, Bajcsy-Zsilinszky 
utcában

A Magyar Közút Kht. beruházásai:
- Vecsési út-Kőrösi út- Bem J. út csomópont átépítése
- a 4602 jelű út némediszőlői szakaszának felújítása
- Vecsési út és Bem József utca felújítása (EU támogatással)

Az útépítések és útfelújítások miatt kérjük azokat a lakosokat, 
akik még nem köttették be a föld alatti közműveket (víz, gáz, 
szennyvízcsatorna) ingatlanukra, azt mihamarabb tegyék meg, 
mert ezen utakon a kiépítéstől számított 5 évig útfelbontási tila-
lom lesz érvényben.

Segítségül közöljük a közműbekötések eljárási rendjét.
Víz- és szennyvízcsatorna bekötés:
1. A bekötési igényeket a GYÁVIV Kft-nél kell kezdeményezni a tulajdo-

nosnak (Gyál, Kőrösi út 190., Tel: 09-29-340-010).
2. A közműfejlesztési hozzájárulást és az ahhoz szükséges szerződést a 

polgármesteri hivatalban a városgondnok intézi (Gyál, Kőrösi út 112-114,  
Tel:06-29-540-930).

Gázbekötés: 
- A bekötési igényeket a TIGÁZ Zrt-nél kell kezdeményezni a tulajdonos-
nak. Ügyfélszolgálat címe: 2049 Diósd, Petőfi S. u. 40., Telefon: 80/333-338, 
40/333-338

                                                        Tisztelettel: Pápai Mihály
 alpolgármester

Meghívó
25 éves a gyáli római katolikus 

templom
Szeretettel meghívjuk a 25 éves gyáli római katolikus 
templom jubileumi ünnepségsorozatára:

Augusztus 20. szerda
10 órakor ünnepi szentmise. Bemutatja Hefler Gábor 
plébános. Közreműködik: Tóth József, templomunk 
egykori kántor-karnagya és templomunk énekkara
Vendégeink: Perczel Dénes, a templom tervezője és a 
templomépítők

Augusztus 22. péntek
18 órakor diavetítés a hősies templomépítésről és ös-
szefogásról

Augusztus 24. vasárnap
10 órakor ünnepi szentmise. Bemutatja Dr. Beer Mik-
lós váci megyés püspök. Vendégeink: Városunk elöl-
járói, ők a püspök atyával együtt a templom felújítá-
sának legnagyobb összegű támogatói. Közreműködik: 
Bánki Gábor kántor-karnagy és templomunk énekka-
ra. A szentmise előtt misztériumjáték

Szeptember 6. szombat
17 órakor pánsíphangverseny
18 órakor ünnepi szentmise Dr. Nagy Árpád halálá-

nak 20. évfordulóján
A jeles napokon és a közbeeső időben fényképkiállí-

tás lesz a templomépítésről
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Jövő év végéig minden utca szilárd burkolatot kap

Beérkeztek a pályázatok
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a város önkormányzata mintegy 36,5 kilo-
méternyi földút stabilizálására írt ki pályázatot. A tervek szerint jövő év végére Gyál 
minden utcája szilárd burkolatú lesz.

A kiírásra hét pályázat érkezett – tájékoztatta lapunkat Pápai Mihály, városunk 
gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere. A közbeszerzési eljárásban most a pályá-
zatok értékelése, esetleges hiánypótlások bekérése zajlik. Az ilyen eljárások rendjét 
szigorú jogszabályi előírások határozzák meg. Ezeket, az ezekben szereplő határidő-
ket is pontosan betartva végzik munkájukat a polgármesteri hivatal szakemberei. A 
részletes értékelés, előkészítés után gazdasági bizottsági, illetve képviselő-testületi 
döntéssel választjuk ki a nyertes pályázót.

A kivitelezés még az idén, szeptemberben elindulhat. Azt, hogy a város melyik ré-
szén kezdődik a munka, s milyen sorrendben épülnek majd meg a szilárd burkolatú 
utak, ma még nem lehet tudni, az ütemtervet gazdaságossági, technológiai és egyéb 
szempontokat figyelembe véve határozza meg a közbeszerzési pályázat nyertese. 

Tovább javul a gyáli tömegközlekedés színvonala

Nem szűnik meg az 55-ös busz!
A Budapesti Közlekedési Vállalattal kapcso-
latos híradások egyik leggyakoribb témája az 
elmúlt hónapokban alighanem az úgynevezett 
paraméterkönyv volt. Járatmegszűnésekről, 
a követési idők meghosszabbításáról szóltak 
az információk. Többek között a városunk és 
a Boráros tér között közlekedő 55-ös meg-
szűnése is napirendre került. Megszületett a 
döntés. Érintik-e Gyált a BKV-nál bevezetett 
változások? – kérdeztük Gyimesi István pol-
gármestert.

elnevezésre mó-
dosul augusztus 
21-től a 94 GY) 
utolsó indulása 
az utolsó metró-
hoz csatlakozva 
23:54-re módo-
sul (9 perccel 
később). Este a 
89E 22:25 helyett 23:34-ig közlekedik, így 
23 óra után is 20 percenként van eljutá-
si lehetőség Gyálra a mai 30 perc helyett. 
Hétvégéken az első 294E a mai 4:24 he-
lyett 3:57-kor indul, így ezentúl hétvégén 
is van eljutási lehetőség az első metrósze-
relvényhez. A hajnali és késő esti 20-40 
perces közlekedési időszakban az 55-ös 
busz a korábbinál jobban illeszkedik a 

294E-k közé, így a középső körforgalom-
ban biztosított az állandó 20 perces for-
galom. Az 55-ös mellett a gyorsjáratokon 
is megjelennek az alacsonypadlós, aka-
dálymentesített autóbuszok. Az 55-ösön 
a régi, magaspadlós kocsikat modernebb, 
középmagas padlószintű buszok váltják 
fel, amelyekben több ülőhely található. 

gi

Gyimesi István: Jobb, kényelmesebb lesz Gyál tömegközlekedése

Igen, a fővárosi és környéki tömegközle-
kedésben véghezvitt átalakítások érintik 
városunkat, de az elterjedt hírekkel ellen-
tétben nem rosszabb, hanem jobb, kényel-
mesebb lesz a gyáli tömegközlekedés az 
új menetrend bevezetése után! Nem szű-
nik meg az 55-ös, s az utasok igényeihez 
jobban igazodó menetrend szerint járnak 
majd az autóbuszok – jelentette ki váro-
sunk polgármestere.

Az önkormányzat mindig is kiemelt 
feladatának tekintette a tömegközlekedés 
színvonalának javítását. Sok-sok munka, 
egyeztetés, tárgyalás és a város anyagi 
áldozatvállalása kellett ahhoz, hogy ma 
a Budapest környéki agglomeráció talán 
legfejlettebb tömegközlekedését mond-
hatjuk magunkénak.

A fővárossal és külön a BKV-val is rend-
szeres kapcsolatban vagyunk, a közleke-
dési társaság illetékes vezetőivel, Heim 
Károly agglomerációs igazgatóval, Budai 
László főosztályvezetővel és Kelecsényi 
Gábor osztályvezetővel legutóbb július 
25-én tárgyaltam a tervezett átalakítá-
sokról – tájékoztatott Gyimesi István. A 
változtatásokat Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete is elfogadta, 
s hozzájárult a város és a BKV közötti 
közszolgáltatási szerződés módosításá-
hoz. A módosítás az alábbi változásokat 
tartalmazza:

Munkanapokon a reggeli csúcsidőben 
eggyel több autóbusz közlekedik a gyors-
járatokon, így a 84Eés 89E a korábbi 15 
perc helyett 12 percenként közlekedik. 
Szintén 12 percenként jár a 94E is, a kö-
zös szakaszokon így egyenletes 6 perces 
közlekedés adódik. Este a 294E (erre az 
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Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Gyál Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat kívánja értékesíteni:

- Gyál, Károlyi M. u. 10-12. szám alatti
2562 hrsz.-ú 1528 m2 nagyságú beépített ingatlant bruttó 36.000.000.- Ft-os vételáron
- Gyál, Kisfaludy u. 1. szám alatti
4614/1 hrsz.-ú 782 m2 nagyságú beépített ingatlant bruttó 27.000.000.- Ft-os vételáron
- Gyál, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 93. szám alatti
5548 hrsz.-ú 584 m2 nagyságú beépített ingatlant bruttó 28.200.000.- Ft-os vételáron
Az alábbi beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat:

- Gyál, Kis szélső u. 20. szám alatti  5114/11 hrsz.-ú 658 m2 területű ingatlant bruttó 10.264.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 18. szám alatti  5114/12 hrsz.-ú 678 m2 területű ingatlant bruttó 10.576.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 25. szám alatti  5114/18 hrsz.-ú 690 m2 területű ingatlant bruttó 9.936.000.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 23. szám alatti  5114/19 hrsz.-ú 718 m2 területű ingatlant bruttó 10.339.200.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 21. szám alatti  5114/20 hrsz.-ú 716 m2 területű ingatlant bruttó 10.310.400.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 19. szám alatti  5114/21 hrsz.-ú 727 m2 területű ingatlant bruttó 10.468.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 17. szám alatti  5114/23 hrsz.-ú 711 m2 területű ingatlant bruttó 10.238.400.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 15. szám alatti  5114/24 hrsz.-ú 705 m2 területű ingatlant bruttó 10.152.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 7. szám alatti  5113/20 hrsz.-ú 505 m2 területű ingatlant bruttó 10.302.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 14. szám alatti  5113/7 hrsz.-ú 520 m2 területű ingatlant bruttó 9.360.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 12. szám alatti  5113/8 hrsz.-ú 520 m2 területű ingatlant bruttó 9.360.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 15. szám alatti  5113/34 hrsz.-ú 669 m2 területű ingatlant bruttó 12.042.000.- Ft

Az 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 lakó-
övezetben találhatók, amelyekre a HÉSZ előírásai alapján legfeljebb kétlakásos lakóház építhető.

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

Felhívás neuropáthiás szűrésre
A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége tagszerve-
zetein keresztül egy szűréssel egybekötött akciósorozattal 
kívánja ráirányítani a figyelmet a neuropathiás fájdalom 
témakörére, illetve a potenciálisan érintettek figyelmét az 
esetleges érintettségükre.

A szűrések elsősorban a már érintett cukorbeteg popu-
lációnak szólnak, de a szűrési tevékenység nem zárt, tehát 
más érdeklődő is részt vehet rajta.

A szűrésekhez a kitűzött figyelem felhívás hatékony 
megvalósítás érdekében sajtóaktivitást kapcsolunk, mivel 
a téma jól kommunikálható mind országos, mind regioná-
lis szinten. A sajtómunka egyben a meghirdetést is segíti.

Minden egyes szűrési helyszínről beszámoló dokumen-
táció készül, ami rögzíti a résztvevők létszámát, a felvett 
eredményeket (anonim módon), valamint összefoglalja a 
sajtómunkát és eredményeit, illetve fényképes dokumen-
tációt is tartalmaz.

A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete (CBE) szervezésében 
a szűrést 2008. szeptember 8-án bonyolítjuk le délután 15 
órakor, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tárban. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
 Perei Mihály

                                                     CBE elnök

Tanácsadói 
szolgálat

Az Országos Munkavédelmi 
és Munkaügyi Főfelügyelő-
ség 2007. októberétől mű-
ködteti tanácsadó szolgálatát, 
melynek keretében a regio-
nális munkavédelmi felügye-
lőségeken munkavédelmi 
felügyelő tanácsadóival, a 
hatósági munkáktól elkülö-
nítetten kizárólag ingyenes 
tanácsadási feladatokat lát el. 
Mellette tovább működteti a 
már bevezetett ingyenesen 
hívható zöldszámot is.

A munkavédelmi hatóság 
feladata, hogy tájékoztatás-
sal és tanácsadással is segítse 
a munkáltatókat és a mun-
kavállalókat, a munkavédel-
mi képviselőket, továbbá az 
érdekképviseleteket, hogy 
azok a munkavédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségei-
ket teljesítsék, jogaikat gya-
korolhassák. 
A tanácsadás célcsoportjai:
- mikro-, kis- vagy közép-

vállalkozások;
- munkavédelmi szempont-

ból I. és II. veszélyességi 
osztályba sorolt gazdasági 
tevékenységet végző mun-
káltatók;

- a fentiekben felsorolt te-
vékenységek megkezdését 
tervezők.

Közép-magyarországi 
Munkavédelmi Felügye-
lőség 
Illetékesség: 
Budapest, Pest megye
E-mail: km-munkaved-tan@
ommf.gov.hu
Hívható: H-CS: 8.00-15.00, 
P: 8.00-12.00
Munkavédelmi tanácsadók: 
Fekete József 1/323-3849
Szántó Jánosné 1/323-3847
Csorba Miklós 1/323-3845
Katonáné Győrki Szilvia 
1/323-3848

Gyál Városüzemeltetési 
Közhasznú Társaság 

2007. évi 
eredménykimutatása

(A Számvitelről szóló 2000. évi C.  
törvényben előírtaknak megfelelő-
en)

Az adatok ezer forintban értendők.
Összes közhasznú tevékenység 
 175 161
Vállalkozási tevékenység bevétele 
 41 482
Összes bevétel 216 643
Közhasznú tevékenység ráfordítá-
sai 176 349
Vállalkozási  tevékenység ráfordí-
tása 39 483
Összes ráfordítás 215 832
Adózás előtti eredmény 811
Tárgyévi vállalkozási eredmény 
 1 999
Tárgyévi közhasznú eredmény 
 -1 188
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Nyár a közösségi házban
Nem múlhat el hétvége zenei ese-
mény nélkül az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtárban 
– olvasható a gyáli közművelődési 
intézmény hirdetményein. Újszerű 
kezdeményezéssel álltak elő a ház 
dolgozói: május elejétől szeptember 
végéig péntekenként, szombaton-
ként a zenekari muzsikától a dzses-
szen, dixin, countyn, rockon, táncze-
nén át a magyarnótáig választhattak 
szívüknek kedves programot az ér-
deklődők. Ismert, híres művészek, 
zenészek, pl. Tátrai Tibor és Szűcs 

Antal Gábor vagy Csongrádi Kata, s tehetséges gyáli fiatalok is fellé-
pői voltak a közel húsz eseményből álló rendezvényfolyamnak.

A nyári kínálatot természetesen nem csak a hétvégi zenei esemé-
nyek jelentették. Elnyerte a részt-
vevők tetszését a Farkas Éva szín-
művész vezette nyári színjátszó 
tábor, teltházas, nagysikerű szín-
házi előadásokkal, a Lázár Ervin 
meséjéből készült, A négyszögle-
tű kerek erdő című gyermekda-
rabbal és Polgár András: A pesti 
beteg című vígjátékával debütált 
városunkban a Nemzeti Kamara 
Színház társulata, majdnem szá-
zan vettek részt a Szent Iván-éji 
rendezvényen. 

A vokális zene 
kedvelőinek ígért 
nem minden-
napi csemegét a 
Franciaország-
ból érkezett Les 
Demoiselles de 
Lorraine leánykórus koncertje július közepén, a muskátlis díszud-
varban. Fellépésüket mintegy 150-en nézték meg.

Július 31-én egy együgyűségében is bölcs, kivénhedt katonával 
sörözgethetett az a 200 néző, aki kíváncsi volt Mikó István: Svejk 
vagyok című zenés estjére. 

A nyárnak még nincs vége, augusztus 15-én, pénteken, 19 órakor 
a magyar Állami Operaház tehetséges fiatal művészeinek operett 
estjére várják a műfaj kedvelőit, augusztus 19-én ünnepi gálaműsor 
keretében Pelsőczy László, az István, a király filmbéli és királydom-
bi címszereplője, a Nemzeti Kamara Színház örökös tagja Ezer-

éves magyar ámen című estje 
kerül színre. Augusztus 30-án, 
szombaton Usztics Mátyás, a 
Nemzeti Kamara Színház ala-
pító igazgatója kabaréestjével 
zárul a nyári programsorozat. 
Szeptemberben már indulnak 
a színház rendszeres előadásai, 
s a díszudvarból a nagyterembe 
költözve folytatódnak a hétvégi 
zenei programok is. 

Önt is várjuk!
gazdik

Lúdtoll és palotás 
szágos Széchenyi Könyvtár épüle-
tét, az Oroszlános kaput és más  
látnivalót. A következő napon a 
reneszánsz kor mindennapi életé-
vel ismerkedtek a gyerekek, majd 
kipróbálták, hogyan lehet igazi 
lúdtollal és tintával írni. Ezután 
részleteket néztünk meg Erkel: 
Hunyadi László című operájából és meg-
néztük az egyik legszebb középkori magyar 
táncot: a palotást.

Az utolsó napon délelőtt bőrből és gyön-
gyökből karkötőt készítettünk. A szépen el-
készített karkötőket mindenki hazavihette. 
Délután a tábort reneszánsz TOTÓ kitölté-
sével zártuk, majd mindenki egy jegyzetfü-
zetet, tollat és a táborról készített fényképet 
kapott ajándékba.

A gyerekeknek minden délután bőven 
jutott idejük játékra.  Legkedveltebb társas-

Idén ötödik alkalommal hirdette meg olva-
sótáborát az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár.

A reneszánsz jegyében, július első hetében 
megrendezett olvasótáborban a gyerekek az 
első két napon az európai és a magyarorszá-
gi reneszánsz legjelentősebb alkotásaival és 
személyiségeivel ismerkedtek meg.

Olvasótábori hagyomány, hogy a tábor so-
rán minden évben elmegyünk egy egész na-
pos kirándulásra is. Az öt év alatt  jártunk már 
Aquincumban, az Ócsa melletti lovastanyán, 
a Csodák Palotájában és a Jövő Házában is.

Idén, a Reneszánsz Panoptikum élethű 
szobrait néztük meg: Mátyás királyt, Be-
atrix királynét, Leonardo da Vincit, Janus 
Pannoniust, a fekete sereg néhány katoná-
ját és fegyvereit, stb. Majd a Budai Várban 
sétáltunk egy nagyot, megnéztük a Mátyás 
forrást,  Savoyai Eugén  lovasszobrát, az Or-

játékuk a Gazdálkodj okosan, a Metró játék 
és az Uno kártya volt.

Tartalmasan és jó hangulatban telt el 
a hét, a gyerekek jól érezték magukat. Ezt 
az is bizonyítja, hogy a tábor végén többen  
megkérdezték, hogy jövőre mit csinálunk 
és hova megyünk kirándulni?

Bár a jövő évi olvasótábor részletes prog-
ramját még nem dolgoztuk ki, egy biztos: 
jövőre is várunk minden táborozni vágyó 
diákot olvasótáborunkba!

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Vállaji Gábor kiállítása
Az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár 
nyári kínálatában több 
képzőművészeti esemény 
is helyet kapott. Júliusban 
Vállaji Gábor kiállítása 
volt látható a kamara-
teremben. A tehetséges 
fiatal művész 2007-ben 
végezett a Budai Rajz-
iskolában, majd fél évig 
Dániában folytatta ta-
nulmányait. 2005-ben 
egyik iskolai munkája 
felkerült a nívós francia 
Étapes szakmai blogra, 
2006-ban díjazott lett egy 
plakátja, másik pedig kiállításra került a Szabadság Szalag állami 
pályázaton, 2007-ben a Don’t Panic internetes szavazáson nemzet-
közileg 2. helyet ért el egy plakáttal a media témában, mely később 
nyomtatásban is megjelent. Jelenleg egy stúdióval dolgozik együtt 
illetve készül egy novemberi kiállításra (a Merlinben), melyen egy 
ismert cipőmárka lábbelijeit értelmezik újra a résztvevők.

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretném tájékoztatni és egyben megköszönni a Gyáli 
FEGY munkáját – és különösen Jakucs János polgárőr segítségét 
– amiért nem lettem szegényebb ember. Ismeretlen személyek 
már két esetben vágták ki a házam kerítését és akartak onnan 
lopni, de Jakucs úr mindkét esetben időben érkezett. Az első 
esetnél a FEGY autó érkezésére az elkövetők elszaladtak, míg a 
másik eset 2008. május 12-én éjszaka történt. Jakucs úr ismét jó 
időben jó helyen volt és ekkor az elkövetők autójának rendszá-
mát fel tudta írni, így ezen a forró nyomon a rendőrség elkapta 
a tolvajokat és nekem így a kerítésben eset káron kívül más ká-
rom nem keletkezett, és ezt a FEGY tagjainak köszönhetem.

Valamint szeretném tolmácsolni a környéken lakók köszö-
netét is, mivel sokat lehet látni a FEGY autóit, amint rendsze-
resen járőröznek; és ha mi sokat látjuk őket, akkor gondolom a 
tolvajok is látják őket és nem mernek annyit lopni.

Kérem, illetve a környéken lakók nevében is kérem, hogy 
minden támogatást adjon meg a részükre, hogy a jövőben még 
ennyi kár se érjen minket.

Gyál, 2008. július 30.
                               László Imre

„... Azt a ragyogóját!”
A dalkör következő műsorán, szeptember 12-én 17 órakor az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban fellépnek 
a Kovács István Pál Dalkör tagjai és vendégei, közreműködik 
Zsuzsa Mihály vendégművész, valamint Henk Marika, Kerekes 
Róbert, Tolnai Marika, Hajnal Kálmán, Petrik Erzsébet, Szűcs 
Sándor, Tarsoly Ilona, Marsi Marika, Hentesné Julika, és Törő-
csik Márta. Zene: Dudicsné Gergely Erika, Falusi Ferenc

Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Olvasó!
Lapunkhoz rendszeresen érkeznek olvasói levelek. Köszönjük. Nekünk, a 
lap készítőinek megtiszteltetés, ha olvasóink úgy érzik, újságunk lehet az a 
fórum, ami segítséget adhat problémáik megoldásában. Igyekszünk minél 
több levelet közzétenni, illetve a felvetett problémáknak utánajárni.

Egy gyáli lakos aláírással érkezett az a levél, melynek írója az utak 
egy részének állapotát teszi szóvá, s fényképfelvétellel is illusztrálja, mi 
a helyzet a város néhány területén. Bár a tisztelt levélíró felvetéseivel 
egyetértünk, levelét sajnos mégsem közölhetjük. Csak olyan írásokat je-
lentethetünk meg ugyanis, amelyeknek azonosítható az írója. Személyes 
adatokat természetesen nem adunk tovább, s azt is készséggel tiszteletben 
tartjuk, ha a levélíró nem szeretne névvel megjelenni a lapban. Ilyekor 
alkalmazzuk pl. a név és cím a szerkesztőségben, e-mail cím a szerkesz-
tőségben stb. jelzések valamelyikét. 

Egy gyáli lakos néven levelet író olvasónkat is arra kérem, fedje 
fel kilétét, hogy fontos kérdéseket feszegető írását közreadhassuk.

Tisztelettel:                                                                        a szerkesztő 

Gyermeknap a 
Bartók óvodában

Május 30-án, pénteken délután 15 órától tartottuk a gyermeknapot. 
Az óvoda dolgozói már a gyereknap előtt egy hónappal nekiláttak az 

ajándékkészítésnek. Mindenki varrt, ragasztott, készítette az apróbb-
nagyobb ajándékokat. Készült pillangó ujjbáb, fonalból polip, pingpong 
labdából kukac, de készült bohóc, kutya, karkötő és sok-sok apró meg-
lepetés. 

Ani néni vezetésével már délben megkezdődtek az előkészületek. Amíg 
a gyerekek aludtak a felnőttek lufival, krepp-papírcsíkokkal díszítették a 
z udvart. Felállították a légvárat. Az óvoda dolgozói előkészültek a kéz-
műves foglalkozáshoz, az arcfestéshez, talicskás versenyhez, palacsinta-
sütéshez. 15 órától már mindenki a vendégeket várta. Az idő óvodánknak 
dolgozott, melegen sütött a nap. A rendezvényre nagyon sokan jöttek el, 
mind a három csoportból, de sokan jöttek a leendő óvodások közül is. Az 
udvaron nagy volt a nyüzsgés. A gyerekek játékról- játékra szaladgáltak 
az óvoda udvaron. Vonzotta őket a légvár és az új udvari mászóka, min-
dent ki akartak próbálni. De volt tombola, zsákbamacska és arcfestés. A 
kézműves foglalkozáson pillangót hajtogathatott minden ügyes gyermek. 
Aki megéhezett vagy megszomjazott az a büfében ehetett-ihatott, volt 
palacsinta, virsli is. 17 órától a Tébláb néptánc csoport adott színvonalas 
műsort az érdeklődőknek. Este 7 óra után ért véget a mulatság. A gyere-
kek hazamentek. A felnőttek pedig „rendbe rakták” az óvoda udvart. 

Nagyon jól sikerült ez a nap, bár mindenki elfáradt egy kicsit, de jól 
érzete magát. Reméljük jövőre újra ilyen jó.                         

  Bartók óvoda 
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Tátikás óvodások táborozása
Pszichológusok véleménye szerint az óvodás-
korú gyermekeknek nem kell táborba men-
niük. Mivel még nem látott bennünket tábo-
rozás közben az említett szakma, vitapartner 
vagyok ebben a témában. 

Hagyományaink vannak a szervezésben, 
felkészülésben és lebonyolításban. Az előké-
születek során a megbízható, biztonságos, jól 
felszerelt helyszín, szakértő szemek, értékes 
kreatív időtöltés, déli pihenő, meleg étel biz-
tosítása egyaránt kiemelt szempont. Csak 
nagycsoportos gyermekek (legtöbbje iskolába 
megy) vesznek részt. Feltétel, hogy a szülők 
és az óvónők elég érettnek, önállónak tartják 
az ilyen helyzet megéléséhez a gyermeket. Ez 
persze függ az egyéniségtől, rátermettségtől is. 
Táborainkban a gyerme-
kek folytathatják az ovis 
életet, rengeteg játékkal, 
mozgással a szabad le-
vegőn, csak a helyszín 
változik. Mivel ebben az 
életkorban még nagyon 
fontosak a begyakorlott 
szokások, szabályok, a 
napi programok maxi-
málisan az életkorukhoz 
igazodnak. A saját óvó-
nőjük vagy dajka nénijük 
csoporttársaik társasá-
gában töltenek el néhány 
különleges, élményekkel 
teli napot. A helyzet azt 
is megkívánja, hogy a 
gyermekek érzelmileg 
fel legyenek készítve. Ezt 
a szülők, és az óvónők 
nagyszerűen megoldották. A csoporttársak-
hoz és a felnőttekhez való kötődés töltötte be 
a szülőktől való távolság hiányát. A helyszín 
tökéletesen megfelelt az elvárásainknak. 

Az idén Bogácson voltunk 22 gyermek-
kel. Nagy örömünkre szolgált a Pest Megye 
Önkormányzata által kiírt pályázat során 
nyerünk 150.000 Ft-ot, melyet a költségek 
csökkentésére fordítottunk. Már ősszel eldől, 
hogy kik mennek táborba. Az is igaz, hogy 
nem minden óvónő vállalja fel, de aki igen, 
nem a pénzért teszi, hanem a 3-4 éves mun-
kájának megkoronázásaként ezzel az élmén-
nyel engedi el gyermekeit az iskolába. Öröm-
mel töltenek el velünk még egy kis időt, közös 
élmények lezárásaként. Bodnárné Szász Er-
zsébet, Betti néni, Fejes Mária, a Katica cso-
port óvónői, valamint Matyók Péterné, Jutka 

óvónénivel a Süni csoportból 4 gyermekével 
vett részt a táborozásban. Büszkék lehetnek 
a csemetéikre, akik érett, okos, fegyelmezett, 
gyermeki kíváncsisággal teli és mégis eleven 
gyermekek voltak. Medgyesi Tímea óvónéni 
és jómagam örömmel csatlakoztunk. 

A szülőktől való búcsúzáskor aggodalom-
mal teli szívvel gondoltam rá, hogy hogyan 
fogjuk visszaadni a gyermekeket. 

Minden felnőttnek 4-5 gyermek jutott, egy 
szobában aludtunk velük. Az első két éjszaka 
úgy aludtunk, „mint nyúl a bokorban”. Fi-
gyeltük, hallgattuk ki hogyan szuszog, forog, 
leesnek -e az ágyról, takargattuk őket. Reg-
geli élménybeszámoló után a napok mindig 
újabb és újabb csodákkal teltek. Egy erős, 

úszni tudó csoportnak kell-e nagyobb öröm, 
mint az épületünktől pár lépésre lévő meden-
ce. A rendszeres étkezés, programok mellett 
3 napig tudtunk fürödni délelőtt és délután 
is, ilyenkor csak mi voltunk a medencében. 
A boldogságuk, vidámságuk, játékosságuk 
látványa mindnyájunk számára értékes 
kincsként él a szívünkben. Különleges volt 
a felnőttek összetartása, teherbírása, vidám-
sága, lelkes munkája. Azt néztük, mikor mit 
tehetünk a gyermekekért és egymásért. 

Bogács a Bükki Nemzeti Park közelsége, 
gazdag madár- és állatvilága, erdős tájai ré-
vén ragyogó alkalmat nyújt kisebb-nagyobb 
kirándulásokra, melyeket esténként megtet-
tünk. Megfordultunk azokon a helyszíneken, 
melyeket nem lett volna szabad kihagyni. 
Ezek a következők voltak:

- A bogácsi Szent Márton templom- a kö-
zség neve először 1248-ban szerepel írásos 
okmányban, ekkor már állt a Szent György 
tiszteletére emelt templom.

- Babamúzeum, melyben egy idős néni 
élvezetes „mesével” mondta el a népi régi 
életmódját babák népviseletbe öltözött szem-
léletével. 

- Szabadtéri lepkemúzeum - öt év gyűjtő-
munkájának az eredménye, a vitrinekben kö-
zel négyszáz lepkefaj látható. A vitrinekben 
láthatóak az öt kontinens legnagyobb lepke-
példányai!

- Horgásztó - a Szoros- patak felduzzasztá-
sával a fürdőtől 300m-re létesült mesterséges 
tó ma horgászparadicsom. Ebben a kirándu-

lásban a különleges él-
mény az volt, hogy késő 
délután történt, hazafelé 
már elemlámpáinkkal 
világítottak a gyerme-
kek az úton, amit rend-
kívül élveztünk. 

- Kilátó - több alka-
lommal indultunk neki 
az útnak, de az időjárás 
visszatartott bennün-
ket- végül ez a séta is 
megvalósult.

Egy délután szorul-
tunk be az épületbe a 
rossz idő miatt, de az 
is kreatív időtöltés volt: 
gyöngyfűzés, agyago-
zás, rajzolás lekötötte a 
gyermekeket, felnőtte-
ket egyaránt. 

Sorolhatnánk még az élményeinket, a pi-
zsamapartitól a vidám focizásig, a közeli bo-
rospincék felfedezéséig, de ideje befejezni. 

Bízunk benne, hogy ezek a napok többé-
kevésbé hozzájárulnak az óvodás élet által 
nyújtott élményekhez, melyek állandóságot 
biztosítanak, meghatározzák a gyermekek 
érzelmeiket, viselkedésüket, emberi kapcso-
lataikat, hiszen gyermekkori tapasztalatain-
kat egész életen át hordozzuk magunkban. 

Köszönöm a szülőknek, hogy bíztak ben-
nünk, és köszönöm a kolléganőimnek, hogy 
munkájukkal még többet nyújtottak gyerme-
keik számára. 

A pályázatot megírta és a tábort szervezete 
Bodnárné Szász Erzsébet. 

Németh Istvánné
óvodavezető 
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Szeptemberben újra indul a szülésre felkészítő tanfolyam

Védőnők a családokért
Szeptembertől ismét útjára indítunk egy megújult, kibővült prog-
ramsorozatot, melyet a kismamák szülésre felkészítőként ismertek 
eddig. Idén már két alkalommal szerveztünk ilyet, eltérő tartalom-
mal ugyan, de mindkettő sikeresnek bizonyult. Már májusban is 
olyan témákat dolgoztunk fel, melyeket közös igény hívott életre.

Számtalan jó ötlettel láttak el bennünket kismamáink, megkön-
nyítve dolgunkat, hiszen az érdeklődésnek, az igénynek kell meg-
szabnia a kínálatot. A piacorientáltság szerencsére csak ennyiben 
van jelen a munkánkban. Az előadóink szívvel-lélekkel, szakmai 
felkészültséggel, önzetlenül jönnek segíteni. S elmondhatom, hogy 
talán soha ilyen szükség még nem volt erre, mint most. Mintegy 
információ labirintus, melyben segítünk a helyes utat megkeresni, 
hogy mindenki megelégedettséggel élje meg a születés csodáját, az 
első lépések pillanatát. A csecsemőből kisded válik, a bátortalan, 
bizonytalan kismamából ösztönös, tapasztalt szülő lesz. Közben 
ott vagyunk mi, védőnők, akik jelen lehetünk a család örömteli és 
nehézségekkel terhes élethelyzeteiben. Remek lehetőség ez arra, 
hogy a meglévő eszközeinkkel segítsük azokat, akik ezt igénylik, 
kimondva, gyakran kimondatlanul várják tőlünk.

Erre a szükségletre építjük fel az ősztől induló ismeretközvetí-
tő tréningünket, nem csak kismamáknak, de értük is, születendő 
gyermekeikért, férjeiknek, támaszaiknak, az apáknak és a már na-
gyobbacska gyermekeket nevelő családoknak szánjuk és ajánljuk 
előadásainkat.

A saját élmény – a várandósság állapota, a születés utáni napok 
– félelmük, örömük, pszichés és fiziológiás megélésük, és az, hogy 
erről egy körön belül mernek beszélni, gyakran önmagában is fe-
szültségoldó hatású. Kismamáink között barátságok, ismeretségek 
szövődnek. Kérdéseik irányt mutatnak nekünk, szakembereknek.

Merre haladjunk!?
Ezt a gyakorlatot kívánjuk tovább folytatni a jövőben is. Ismét 

hallunk majd a várandósság pszicho-szomatikus változásairól, 
vizsgálati protokollról, hogy bátran képviselhessék kismamáink 
saját érdekeiket ellátásuk során. Szülésznő segít majd felkészülni 

a szülés eseményére, megtanítja a szülés alatti légzéstechnikát. Új-
szülött szakápoló ismertet meg bennünket a szülés utáni néhány 
nap történéseivel. Majd a hazaérkezést követő időszakról gyer-
mekorvos és védőnő tart előadást. Hallunk majd a szülővé válás 
pszichodinamikájáról, baba-mama kommunikációról, a Gordon-
módszerről. A mozgás és a pszichoszociális fejlődés összefüggé-
seiről mozgásterapeuta beszél majd. Szó esik még a TB ellátásról, 
védőoltásokról, babaúszásról, homeopátiás gyógyító módszerről, 
alkalmazható készítményekről. Kipróbálhatják kismamáink a 
hordozókendőt. Az előadásokhoz kapcsolva relaxációs technikát 
tanulhatnak a résztvevők. A jóga és az intim torna elemeit is elsa-
játíthatják majd.

Végül már csak egy feladatom maradt: Szeretettel invitálok min-
den kedves gyermeket várót, gyermekes szülőket és apukákat!

A program szeptember 15-ével indul és december 15-ével zárul. 
Minden hétfőn 16 órától körülbelül 1 óra 20 percben a Városi Mű-
velődési Ház épületében.

A program szervezői: Kaposvári Eszter és Horváthné Rapcsák 
Erzsébet védőnők.

A lebonyolítást a Gyáli Védőnői Szolgálat végzi, a városi önkor-
mányzat és a közösségi ház támogatásával. Köszönet érte!

Kaposvári Eszter védőnő
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„Aranyat érő támogatás 2008”
Évről évre a  WABA (World Alliance for 
Breastfeeding Action), a szoptatást támoga-
tó szervezetek szövetsége választ egy téma-
kört, amelyhez kapcsolja az anyatejes táplá-
lásra felhívását. Most a közelgő olimpiához 
kapcsolódva adta a fenti jelmondatot. 

Augusztus első hete ma már 120 ország-
ban az anyatejes szoptatás népszerűsítésé-
ről szól, amelyhez Magyarország is csatla-
kozik a Magyar Védőnők Egyesülete által 
meghirdetett „Természetesen anyatejjel” 
elnevezésű programmal.

Az anyatejes szoptatás segítésének fon-
tosságára hívja fel a figyelmet  WHO és az 
UNICEF 2002- ben indított Globális Stra-
tégiája a Csecsemők és Kisgyermekek Táp-
lálásával kapcsolatban: 

„Biztosítsák, hogy minden, egészségügyi 
és más szektor védelmezze, ösztönözze és 
támogassa a 6 hónapos korig tartó kizáróla-
gos szoptatást és annak támogatását 2 éves 
korig vagy tovább, és ennek érdekében az 
anyák megkapják a szükséges támogatást a 
családban ,a helyi közösségben és a munka-
helyen.” 

Az anyatejes szoptatás biztonságos, hi-
szen egy élő szövet, sok védőanyaggal. 
Megbízható, mert éppen annyi energiát, 
fehérjét, vitamint és egyéb tápanyagot és 
mindazt a folyadékmennyiséget biztosítja, 
amennyire a csecsemőnek az első 6 hónap-
ban szüksége van.   

A szoptatás fontosságára való tekintettel 
az Egészségügyi Minisztérium 2005-ben 
újraindította a Szoptatást Támogató Nem-
zeti Bizottságot. Törekednek arra, hogy 

minél több „Bababarát terület” legyen or-
szágosan. Szerencsére egyre több étterem, 
kórház, felsőoktatási intézmény, bevásárló-
központ, könyvtár és templom is csatlako-
zik a felhíváshoz. 

Az anyatejes szoptatás népszerűsítése 
a várandós anyák és édesanyák körében 
szükséges jelenleg is, 1992-ben ebből a meg-
fontolásból indult útjára az egyre több or-
szágot felölelő program. Gyál városa 2000-
ben rendezett először Anyatejes Világnapot 
a Védőnői Szolgálat szervezésében, Gyál 
Város Önkormányzatának anyagi segítsé-
gével.   

Ebben az évben augusztus 1-jén, pén-
teken kezdődtek a széles palettát átölelő, 
változatos és hiánypótló előadások. A 
Gyálon a kilencedik alkalommal meg-
rendezett Anyatejes Világnapot Pápai 
Mihály alpolgármester nyitotta meg. Be-
szédében elmondta, hogy Gyál változat-
lanul fejlődő város, annak jellemzőivel. 
A Magyarországra jellemző demográfiai 
mutatók itt nem érvényesek, az orszá-
gos átlagtól több, évente 240-260 gyer-
mek születik, akik gyáli lakosok lesznek. 
Természetesen örülünk ennek. Viszont 
tudva azt, hogy 201 család számára lett 
postázva meghívó, igen csekély volt a 
megjelentek száma. Erre Pápai Mihály is 
kitért beszédében.

Vendégeink – az egészségügyi dolgo-
zók számára helyi továbbképzésnek is 
tekinthető- érdekes előadásokat hall-
gathattak végig. Dr. Somogyvári Zsolt 
neonatológus, a Peter Cerny Alapítvány 

szakmai vezetője a Schüssler-sók alkal-
mazásáról beszélt. Előadásában alkal-
munk volt részletesen meghallgatni a 12 
funkcinális, és 12 kiegészítő szöveti só 
jelentőségét. Dr. Schüssler német orvos 
1873- ban hozta nyilvánosságra terápiás 
rendszerét, amelyet biokémiai módszer-
nek tekintett. A szöveti sók alkalmazását 
az egyes hiánytüneteket kiválóan mutató 
arcdiagnosztika egészíti ki. A Homeopát-
hiás Baráti Kör Egyesület jóvoltából ezen 
a napon tanácsadáson is részt vehettek az 
érdeklődők.

Dr. Balogh Pál szülész- nőgyógyász fő-
orvos a humán papilloma vírus (HPV) 
jelentőségéről és megelőzéséről szólt. Na-
gyon fontos témakörben ismertethette a 
jelenlegi magyarországi körülményeket, 
statisztikát és megoldási lehetőségeket. 
Kiemelte a rendszeres nőgyógyászati rák-
szűrés jelentőségét, a vírus okozta elválto-
zások időben való felismerésében. Arról 
is beszélt, hogy a heteroszexuális kap-
csolatban résztvevő, mindkét fél is lehet 
fertőzött , és nem csak a nőben okozhat 
megbetegedést a vírus jelenléte. A hallga-
tóságnak lehetősége volt mind a két elő-
adónak kérdéseket feltenni, amelyekből 
beszélgetés alakult ki. 

Az aulában több kiállító volt jelen ter-
mékeikkel. Így lehetőség volt a Biobolt 
és a Babe termékek, hordozókendők és 
mosható nadrágpelenkák, játékok és de-
koratív természetes anyagokból készült 
használati és ajándéktárgyak vásárlására. 
Náluk lehetett levásárolni azt az 500 Ft-
os vásárlási utalványt, amelyet a meghí-
vóval rendelkező anyukák védőnőjüktől 
kaptak. Ugyanis a város önkormányzata 
ebben a formában is kedveskedni próbált 
ezen a kiemelkedő napon a meghívott 
anyáknak. Előre megbeszélt résztvevők-
kel székmasszázsra is sor került, amely-
nek lehetőségével több anyuka is öröm-
mel élt.   

A program zárásaként, mint máskor is, 
a tombolahúzás adta a végszót, amelynek 
támogatói a Dominó játékbolt és a Homeo-
páthiás Baráti Kör Egyesület volt.

 Köszönjük Gyál Város Önkormányza-
tának és az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárnak, hogy támogatták ezt a 
fontos rendezvényt.

 a Gyáli Védőnői Szolgálat nevében
Kissné Dömötör Ildikó védőnő
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Megsokszorozott erővel a szabálytalankodók ellen

Csendrendeletet készít az önkormányzat
A város utcáin száguldozó autósok, moto-
rosok, hangos szórakozóhelyek, szabály-
talanul parkoló gépjárművek egyre több 
kellemetlenséget okoznak. A megoldási 
lehetőségekről, tervekről Pápai Mihály al-
polgármestert és Stupek István rendőr al-
ezredest, a Gyáli Rendőrőrs parancsnokát 
kérdeztük.

Új Gyáli Újság: - Mit tesz az önkormány-
zat a Gyálon élők nyugalmának megóvásá-
ért?

Pápai Mihály: - A problémát természe-
tesen a város vezetése is érzékeli. Hatá-
rozott szándékunk, hogy Gyált csöndes, 
biztonságos kertvárosnak őrizzük meg! A 
polgármesteri hivatal szakemberei most ké-
szítenek elő egy úgynevezett csendrendele-
tet. Ebben szabályozni fogjuk az éttermek, 
vendéglátóhelyek nyitva tartását, rögzítjük, 
országos szabványokhoz igazítjuk a nappali 
és éjszakai megengedett zajszinteket. A ha-

tárértékek nemcsak a vendéglátóhelyekre 
lesznek érvényesek, hanem a gépjárműfor-
galomra, munkavégzésre, de még a magán-
célú rendezvényekre, házibulikra is.

Új Gyáli Újság: - Mikorra lesz ebből va-
lami?

Pápai Mihály: - Gyál Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete szeptemberi 
ülésén tárgyalja és reményeim szerint el is 
fogadja a rendeletet. Amint a jogszabály ha-
tályossá válik, nagy odafigyeléssel, ha kell a 
jog erejével fogunk őrködni annak betarta-
tásán.

Új Gyáli Újság: - A Gyált Vecséssel össze-
kötő út megépülése sok-sok előnye mellett 
bosszúságot is jelent a környéken élőknek. 
A Mátyás király utcán száguldozók, a súly-
korlátozásra fittyet hányó teherautók sok 

gyáli nyugalmát 
zavarják…

Pápai Mi-
hály: - A körzet 
önkormányza-
ti képviselőjét, 
Gazdikné Kasa 
Csillát és engem 
is több lakó ke-
resett meg, hogy 
tegyünk valamit, 
mert a megnöve-
kedett forgalom 
és a tiltó, illetve 
korlátozó táblák 
figyelmen kívül 
hagyása megkeseríti életüket. Ha minden 
közlekedő betartaná, amit a Mátyás király 
utcában kihelyezett sebesség- és súlykorlá-
tozó táblák előírnak, nem lenne probléma.

Új Gyáli Újság: - De nem mindenki tartja 
be…

Pápai Mihály: - Valóban így 
van, ezért a napokban egyez-
tető megbeszélésre hívtam Dr. 
Horti Istvánt, városunk jegyző-
jét, Stupek István alezredest, a 
Gyáli Rendőrőrs parancsnokát, 
a polgármesteri hivatal illetékes 
irodavezetőjét és más érintet-
teket. A megbeszélésen abban 
állapodtunk meg, hogy megsok-
szorozzuk erőinket, a rendőrőrs 
állománya a közterület-felügye-
lőkkel és a polgárőrökkel jár-

őrpárokat alkotva nagyobb odafigyeléssel, 
rendszeres ellenőrzésekkel dolgozik majd 
a probléma megoldásán. Az önkormányzat 
a jogszabályok betartatását segítő eszkö-
zök, pl. zajszintmérő vásárlásával is segíti 
a munkát. A probléma egyébként nemcsak 
a Mátyás király utca környékére, hanem az 
egész városra igaz. A törvényekben erre fel-
hatalmazott szervezetek nagyobb szigorral 
fognak fellépni a gyorshajtókkal, tilosban 
parkolókkal és a más szabálytalanságokat 
elkövetőkkel szemben.

Új Gyáli Újság: - Őrsparancsnok úr! Mi-
lyen feladatok hárulnak a rendőrségre ebben 
a munkában?

Stupek István: - A polgárőrökkel és a 
közterület-felügyelőkkel közös szolgálat-
ban naponta többször, rövidebb időre, meg-

lepetésszerűen jelenünk meg a Mátyás ki-
rály utcában és más problémás területeken. 
Ellenőrzéseket végzünk, s a jogszabályok 
teljes szigorával lépünk fel a szabálytalan-
kodókkal szemben. A Mátyás király utcá-

ban különösen a gyorshajtókra, súlykorlá-
tozást megszegőkre, tilosban parkolókra 
figyelünk.

Ez az odafigyelés természetesen nem 
most kezdődik. A napokban néztem át az 
adatokat. A sebességmérő a májustól Gyá-
lon töltött idejének 75-80 százalékában a 
Mátyás király utcában dolgozott, ez mint-
egy 15 órányi ellenőrzést jelent. Az ebben az 
időszakban kiszabott bírságok körülbelül 95 
százaléka, s mintegy 40 szabálysértési felje-
lentés is a Mátyás király utcához köthető. 

Remélhetően a rendszeres ellenőrzés-
nek is köszönhető, hogy míg májusban  
84km/h sebességet is mértünk az úton, 
mostanra kisebb mértékben (jellemzően  
55-70km/h) lépik túl a megengedett sebes-
séget a gyorshajtók.                               -i kis-

Kiemelt figyelmet kap Mátyás király utca

Pápai Mihály: Határozott szándékunk, hogy Gyált 
csöndes, biztonságos kertvárosnak őrizzük meg!

Stupek István: Naponta többször,  
meglepetésszerűen jelenünk meg.
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Gyál mindkét pályázata támogatásban részesült

Játszótér és útépítés
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács július 28-
án döntött a 2008. évi decentralizált hazai – helyi önkormány-
zati fejlesztésekkel kapcsolatos – pályázatokról. Gyál mindkét 
benyújtott pályázata sikeres volt, a Kisfaludy utca Bartók Béla 
utcán túli szakaszának burkolatszélesítésére és felújítására mint-
egy 7,8 millió forintot nyertünk, az Árpád téri játszótér felújí-
tását és bővítését pedig közel 5,3 millió forinttal támogatta  a 
tanács - tájékoztatta lapunkat Evellei Petra, az önkormányzat 
Beruházási, Terület- és Településfejlesztési Irodájának megbí-
zott vezetője.

A Kisfaludy utcai munkálatokat a másik két projekttel, a gyűj-
tőutak fejlesztésével és a földutak stabilizálásával összehangolva 
végzik majd el a szakemberek. (Mint lapunkban is beszámoltunk 
róla, az előbbiben a Brassói, Gárdonyi, Bartók, Szélső és a Bajcsy 
utcákban készül majd nagyszilárdságú burkolat, az utóbbi, nagy-
szabású  beruházás pedig a földutakra vonatkozik.)

Az idén lezajlik a közbeszerzési eljárás, és az egyéb előkészü-
letek, s jövőre megépül a Kisfaludy utca külső szakasza. Hason-
ló a helyzet a játszótér felújításával és bővítésével is. Elkészült a 
tervdokumentáció, az idei év az előkészületeké, de 2009 nyarán 
már a gyerekek vehetik birtokba városunk uniós szabványoknak 
megfelelő, szép új játszóterét.

-i kis-

A tervek szerint ilyen lesz az Árpád téri játszótér

Megkezdődött a csomópont átépítése, felújítása

Október végéig elkészül
Mint lapunkban is 
beszámoltunk róla, 
a Magyar Közút Kht. 
átépítteti városunk 
egyik legforgalma-
sabb, legveszélye-
sebb közlekedési 
csomópontját. A 
Nagykőrösi út – Ve-
csési út – Bem József 
utca kereszteződés-
ében június köze-
pén kezdődtek meg 
a kivitelezési mun-
kálatok.

A nehézkes, lassú 
áthaladás és a nö-
vekvő forgalom mi-
atti egyre nagyobb 
balesetveszély sok 
problémát okozott a 
környéken. 

A mintegy 110 
millió forintos, nagyszabású átépítés, felújítás részeként kanyaro-
dósávokat, árkokat, járdát, szabványos gyalogátkelőket építenek, 
korszerűsítik a közvilágítást, s a víz-főnyomócső cseréjének mű-
szaki feltételeit is megteremtik – tájékoztatta az Új Gyáli Újságot 
Pápai Mihály alpolgármester. 

Az új csomópont október végéig készül el, átadásával gyorsab-
bá, biztonságosabbá válik majd a közlekedés.

Bombákat találtak 
az építkezésen
A II. világháborúból származó bombákat találtak a 
Nagykőrösi út – Bem József utca – Vecsési út keresz-
teződésében a csomópont átalakítását végző szakem-
berek. A részletekről Stupek István rendőr alezredest, a 
Gyáli Rendőrőrs parancsnokát kérdeztük.

Ismert, hogy a II. világháború idején súlyos harcok 
voltak Gyál térségében. Kis túlzással azt mondhatjuk, 
az a meglepő, ha valaki ásás közben nem talál vala-
milyen haditechnikai eszközt. Július végén, két egy-
mást követő napon is robbanószereket fordítottak ki a 
munkagépek a csomópont építkezésénél – ismertette a 
részleteket a rendőrtiszt. 

Első alkalommal egy 88 mm-es német légvédelmi 
repeszgránátot találtak a munkások, második alka-
lommal pedig egy aknagránát került elő a földből. A 
terület zárását munkatársaim a helyi polgárőrök és 
közterület-felügyelők segítségével hajtották végre. A 
Magyar Honvédség Tűzszerész Zászlóaljának szakem-
berei rövid időn belül elszállították a robbanószereket, 
a repeszgránátot a környéken, ellenőrzött körülmé-
nyek között felrobbantották, az aknagránátot pedig a 
későbbi megsemmisítés céljából központi gyűjtőhelyre 
vitték.

A két szerkezet hatástalanítása során a lakosságot 
érintő veszélyhelyzet nem alakult ki – hangsúlyozta 
Stupek alezredes.

(g)
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Kertész naptár

A Kertésznaptár rovatban egy igen kedvelt mediterrán edényes 
növényről, a leanderről (Nerium Oleander) szeretnék közelebb-
ről írni.

Sokak által ismert dísznövény, melyet előszeretettel nevelünk a te-
raszokon vagy a díszkertekben. A növény a Földközi-tenger mel-
lékén őshonos, nyaralások alkalmával sokszor rácsodálkozunk 
szépségükre, és igen gyakran egy-egy hajtással hazatérve próbál-
juk meg otthonunkban felnevelni az így beszerzett leander-cse-
metét, mely mediterrán hangulatot csempész otthonunkba. 

Maga a növény cserje vagy kisebb fa, mely botanikailag a babér-
rózsa félék családjába tartozik (Apolynaceae). Örökzöld levelei sö-
tétzöld színűek, lándzsa alakúak, ép szélűek. A virágok május köze-
pétől nyílnak a hajtásvégeken. Maga a virágzat bogernyőt képez.

Ma már igen sok fajtából válogathatunk. A színek a klasszikus 
fehértől és rózsaszíntől egészen a sárgáig, sötétbordóig vagy a ba-
rackvirágszínig váltakozhatnak. Vannak telt, félig telt virágú fajták 
is. A virágok illata az esti órákban különösen erős, kissé édeskés 
vanília illatú. 

Ahhoz, hogy a növény hosszú életű legyen, a tartásukban követ-
kezőképpen járjunk el.

A leander fény- és melegigényes növény, ezért nyáron tegyük tűző 
napra. Nem baj, ha reggeltől estig éri a nap, annál szebben virág-
zik. Emellett víz- és tápanyagigényes is, nyári melegben naponta, 
lehetőleg alulról felszívatva 
vízzel öntözzük meg, kéthe-
tente foszforban-káliumban 
gazdag tápoldattal lássuk el. 

Augusztusban a legjobb 
kedvencüket szaporítani, 
ehhez kb. 20 cm nagyságú, 
néhány levéllel rendelkező 
hajtásdugványt használjunk. 
Legjobban folyami homok 
és tőzeg 1-1 arányú keveré-
kében gyökeresedik. A dug-
ványt vágás után hagyjuk 1 
napra kiszáradni, majd ül-
tessük cserépbe a fent leírt 
szaporító közegbe. A növény 
életerejére jellemző, hogy 
nemcsak közegben, de egy 
üveg vízben elhelyezve is 
jól gyökeresedik, bár ennek 
időtartama kissé hosszabb.

A szaporító közegben 
kb. egy hónap alatt kapunk 
gyökeres növényeket. Ezeket 
ültessük általános szobanö-

vény földkeverékbe. Felcserepezhetjük egyenként vagy hármasával, 
és a fagyokig a felnőtt növényekhez hasonlóan a szabadban nevel-
jük őket. A kifejlett nagy növényeket mindig tavasszal ültessük át 
megfelelően nagy edényekbe, amit elegendő 3-4 évente elvégezni.

A leanderek tartásának és jó virágzásának alapfeltétele a 
teleltetés. Október végéig fokozatosan csökkentsük az öntözé-
sek számát, ilyenkor már csak 2-3 hetente öntözzük őket. A 
növényt vigyük a teleltető helyiségbe, mely lehetőleg 8-10 oC 
hőmérsékletű legyen. Itt a téli időszakban elegendő 3-4 heten-
te a földet egy kicsit megnedvesíteni. A leander, mint minden 
cserje, bátran metszhető. Ha túl nagy a növény, akkor ősszel, 
a teleltetés előtt célszerű a hajtásokat felére-negyedére vissza-
vágni.

Tavasszal már április elején kitehetők fagytól védett, épület me-
letti részekre, először félárnyékba, majd tűző napra. Az öntözések 
számát fokozatosan növeljük, majd a jó idő beköszöntével egyre 
gyakrabban öntözzünk.

Ha ezeket az alapvető ápolási tanácsokat betartjuk, igen szép 
fává cseperedhet leanderünk, és sokáig díszítheti mediterrán han-
dulatával, illatával teraszunkat, kertünket.

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök

kertépítő szakmérnök
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Tavaly először került megrendezésre a Gyálon még újnak számító 
strandröplabda verseny, amelynek célja, hogy a nyári időszakban 
egy rangos eseménnyel bővítsük a város sportéletét. Időközben 
egyre többen megkedvelték ezt a sportágat, és szabadidejükben is 
szívesen játsszák. Ősztől tavaszig az Ady Endre Általános Iskola 
tornatermében, a jó idő beköszöntével pedig a sportpályán kialakí-
tott strandröplabda pályán. 

2007 végén a Gyáli BKSE röplabda szakosztálya is megalakult. A 
szakosztály játékosai a Szentendrei Amatőr Vegyes Bajnokságban 
vettek részt, ahol 11 csapat részvételével zajlottak a bajnokság fordu-
lói hétről hétre. A mérkőzéseken három férfi és három női játékos al-
kotta a vegyes csapatot. A Hajtsatok gárdája nagy küzdelmek során 
az 5. helyet szerezte meg 2007/2008-as 
idény végén. A szakosztály versenyzői 
amatőr röplabda és parkröplabda ku-
pákon is részt vettek a tavaszi idény-
ben, Jászberényben a „Nyuszi Kupán”, 
az „Újbudai Pünkösdi Sportfesztivá-
lon” (3. hely) és a „Kaméleon Kupán” 
(2. hely). Ezek a sportrendezvények a 
felkészülést segítették a II. Gyál Kupa 
strandröplabda versenyre.

2008. július 12-én, szombaton került 
megrendezésre a verseny, amelyre idén 
7 csapat nevezett. A két hazai csapat, a Marina Mask és a Jók-ezek 
mellett Budapestről a Spontán és Fakupa, Budafokról a Naprafor-
gó, Gyöngyösről az Álló-egér és Gőzöm sincs gárdája érkezett. 

A verseny alatt a parkröplabdázás általános szabályai voltak a 
mértékadók. A versenyen mix, azaz női és férfi résztvevőkből álló 4 
fős csapatok vehettek részt. A pálya mérete 8x16 m és 230 cm magas 
a háló. Egy játszma 21 pontig tartott. A mérkőzés 2 nyert játszmára 
játszottuk.

Reggel 9 órától késő délutánig zajlottak a mérkőzések Az igazi 
strandidőben kitűnően lehetett játszani, s csak néha-néha zavarta 
meg a játékot kisebb szellő. A nap folyamán szemet gyönyörköd-
tető kiváló játékot láthattak a kilátogató érdeklődők és a sportág 
rajongói. A hangulatfelelősök az idén is Benkő Péter és Joe voltak, 
akik igazi strandzenével izzították az amúgy is forró hangulatot. 
Mindenki jól érezte magát a családias hangulatú rendezvényen. A 
verseny végén a résztvevő csapatok tagjai gulyáslevessel pótolták 
leadott kalóriákat.

A kupát a budapesti Spontán csapat hódította el az idei verse-
nyen. Különdíjban részesült a Fakupa fiatal játékosa, Fenyák Éva. 
Ő lett a torna „Legjobb női játékosa”. A Spontán csapatból Béri 

Zsolt a „Legjobb férfi játékos” díját vihette haza. A díjakat 
Vinnai Tibor és Cseszkó Tibor önkormányzati képviselők 
adták át.

Köszönet Gyál Város Önkormányzatának, az Ifjúsági 
és Sport Bizottság elnökének, Vinnai Tibornak, akik tá-
mogatták a röplabda szakosztályt, így újra megrendez-
hettük nyári versenyünket. Külön köszönet Cseszkó Ti-
bor önkormányzati képviselőnek, a röplabda szakosztály 
főszponzorának, akinek segítségével az idén felújítottuk a 
strandröplabda pályát, így kiváló körülmények között si-
került lebonyolítani a mérkőzéseket. Köszönet a jó zenéért 
és nagyszerű hangulatért a PETI TEXT Kft. Lakástextil 

– Méteráru - Rövidáru Kis-és Nagykereskedés vezetőjének, Benkő 
Péternek.

Köszönjük a röplabdázóknak, hogy részvételükkel emelték a ren-
dezvény „fényét”. Reméljük jövőre is eljönnek! Sőt, mások is kedvet 
kapnak, és még többen leszünk 2009-ben a „III. Gyál Kupa” strand-
röplabda tornán.

Juhász Katalin
szervező

A verseny végeredménye:
1. Spontán
2. Fakupa
3. Napraforgó
4. Marina Mask
5. Jók-ezek
6. Gőzöm sincs
7. Álló egér

„II. Gyál Kupa”
amatőr strandröplabda torna
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Az A.S.A. ügyfélszolgálatán már többször felmerült a téma. Egyre több 
lakost foglalkoztat, ezért arra gondoltunk, mivel mindenkit érint, kicsit 
körüljárjuk a kérdést. 

Mindannyian tudjuk, kétféle hulladék van: újrahasznosítható és nem 
újrahasznosítható. Ez nem újdonság. Azt azonban már kevesebben kísé-
rik figyelemmel, hogy a nem hasznosítható hulladékokat is két csoport-
ra kell osztani ártalmatlanítási szempontból: a háztartási hulladékkal 
együtt kezelhető és a speciális kezelést igénylő hulladékok csoportjára.

Mely hulladéktípusok kezelendők külön? Saját háztartásunkban, akár 
konyhánkban is találhatunk ilyeneket. Elég, ha az elhasznált sütőolajra, 
zsírra gondolunk, de ide sorolandók a lejárt szavatosságú tisztítószerek, 
festékek, különféle elemek, akkumulátorok és permetezőszerek is. És ez a 
sor még hosszabb, ha a vállalkozók tevékenységéhez kötötten vizsgáljuk 
a keletkező hulladékot: az autószerelőnél a lecserélt motorolaj, hűtő- és 
fékfolyadék, a festőnél a maradék festéket tartalmazó festékes edények, 
hígítós flakonok mind-mind a hulladékok egy nagy csoportját alkotják. 
A hulladékok besorolását pontosan megadja a vonatkozó hulladékgaz-
dálkodási törvény, amely ezt a csoportot átfogóan veszélyes hulladékok-
nak nevezi, és a jogszabályok pontosan előírják a kezelésük módjait. 

Ezek a külön kezelendő hulladékok itt vannak körülöttünk, mi ma-
gunk termeljük őket nap, mint nap. És sokszor ezek bizony az út mentén, 
a környező erdők szélén illegálisan lerakott hulladékhalmokba kerül-
nek. Ez nemcsak a jogszabályokba ütközik, de nyilvánvalóan környezet-
védelmi szempontból sem kívánatos eljárás.

Külön kezelendő! Azonban egyre többen gondolnak közös környezetünk védelmére, 
és a hozzánk érkező lakossági kérdések tanúsága szerint örvendetesen 
megnőtt a gyáli lakosok igénye is arra, hogy ezeknek a hulladékoknak az 
elhelyezésére biztonságos megoldást keressenek, kérjenek és találjanak.

Gyáliak kérdezték: Hol van hát a jó megoldás?
A speciális kezelést igénylő hulladékokat mindenekelőtt a háztartási 

és természetesen az újrahasznosítható hulladéktól elkülönítetten kell 
gyűjteni. Ezek után engedéllyel rendelkező veszélyes hulladék átvevő-
höz kell elszállítani, ahol azt a szigorú környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelő módszerekkel, berendezésekkel és körülmények között ide-
iglenesen tárolják, előkezelik, előkészítik az elszállításra. Az átvevő és 
előkezelő létesítményekből pedig a veszélyes hulladékok a kezelésükre 
szolgáló létesítményekbe kerülnek, ahol azután a szakemberek gondos-
kodnak azok ártalmatlanításáról.

Ez egy ellenőrzött folyamat, a tevékenység jogszabályokban részlete-
sen szabályozott, és természetesen szigorú feltételekhez kötött.

A településeken keletkező veszélyes hulladékok ellenőrzött körülmé-
nyek között történő ideiglenes tárolása és kezelése a környezet és a lakos-
ság számára elenyésző környezeti és egészségi kockázatot jelent. Sokkal 
kisebbet, mint az a sajnálatosan még létező, elterjedt gyakorlat, hogy a 
háztartásban keletkező speciálisan kezelendő hulladékot illegálisan eldo-
báljuk, netán háztartási hulladék mellé a kukába rakjuk, vagy leöntjük a 
lefolyóba.

Cégünk, az A.S.A. Magyarország Kft. nyitott a fejlesztésekre. A te-
lepülés önkormányzata és a lakosság egyetértése és támogatása esetén 
kész megoldást kínálni a fenti rossz gyakorlat megszüntetésére.

A.S.A. Magyarország Kft.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyál Városi Szervezetének elnöke arra kérte lapunkat, hogy 
jelentessük meg a szervezet országos központjának illetékeséhez írt nyílt levelét. A kérésnek készség-
gel eleget teszünk. A kérdésben természetesen nem foglalunk állást. Nem a konkrét ügyben, hanem 
általában gondoljuk: helyes, ha a nagyobb hálózattal rendelkező civil szervezetek országos központ-
jaiban elsősorban a területen működő, valós munkát végző csoportok támogatása a fő feladat, s nem 
a támogatás nélkül működő helyiek eredményeit összegyűjtve az azokkal való büszkélkedés.

Tisztelt Kalina Ágnes!
A 2008. június 24. napi telefonbeszélgeté-

sünkre reagálva, melyben Ön kérte tőlünk a 
gyáli fogyasztói panaszok összesítését, az aláb-
biakat szükséges írnunk:

1./ 2004-ben a Pest megyei és a Gyál városi 
önkormányzatnak köszönhetően a gyáli fo-
gyasztóvédők számítógépet vásárolhattak. Két 
önkormányzat részéről nem sok egy számító-
gép, mondhatná valaki, de tudomásunk szerint 
2004-ig semelyik civil szervezet nem kapott 
Gyálon számítógépet!

Miért nem az OFE központjának köszönhe-
tően kaptunk számítógépet?

2./ 2008. márciusban egy gyáli fogyasztóvédő 
pénzéből a már használhatatlan számítógép he-
lyett egy újhoz jutottak a gyáli fogyasztóvédők. 

Tudomásunk szerint senki nem vett saját 
pénzből civil szervezet részére számítógépet 
Gyálon! 

Miért nem az OFE központi pénzéből kap-
tunk új számítógépet?

3./ 2008. április 1-től Gyál Város Polgármes-
teri Hivatala Vezetőségének és a gyáli Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ve-
zetője jóvoltából az intézményben a gyáli fo-
gyasztóvédők ingyen használhatnak helységet 
hetente kétszer, havi legalább 32 órát! Ez a gyáli 
fogyasztóvédelmi iroda. 

4./ Ezen kívül havonta az intézményben egy-
egy nap vezetőségi és tagi összejövetelt is tarta-
nak a gyáli fogyasztóvédők. 

Miért nem az OFE központ jóvoltából és 
anyagi hozzájárulásával?

5./ Ide tartozik, hogy 2008. március hónaptól 
az Új Gyáli Újságban folyamatosan ingyenes 
helyet kaptak a gyáli fogyasztóvédők. 

Miért nem az OFE központnak hála és anyagi 
hozzájárulásával?

6./ Végül, de nem utolsó sorban 2008. június 
23-án értesültünk arról, hogy mint gyáli civil 
szervezet pályázatunkat a gyáli önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottsága egyszeri 50.000 
forint összeggel támogatja, melyet Gyimesi Ist-

ván, városunk polgármestere előzetesen írásban 
és szóban is támogatott. 

Miért nem az OFE központ támogatja az OFE 
gyáli szervezetet?

7./  Ennek pénzügyi lebonyolítását szintén az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
intézményvezetője kérésünkre azonnal elősegí-
tette!

7 konkrét segítséget kaptunk, ebből 6-ot idén! 
De egyet se az OFE központjától! Sok támogatás 
sokra megy, sok kihagyott támogatási alkalom 
is sokra megy! Kérdezzük ezek után, a fenti 
felsorolásban miért nem szerepel az OFE (Or-
szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület) központja, 
mint akinek köszönni lehetne, aki pénzzel tá-
mogat, akinek hálásak lehetnénk, aki pénzügyi 
lebonyolítást elősegít?

Ha az OFE központja is támogatná munkán-
kat, akkor ez megkönnyítené részünkre a beér-
kező panaszokról való rendszeres tájékoztatás 
továbbítását a központ felé. 

Hiszen az OFE központ még a postaköltsége-
inket, a telefonköltségeinket, az elektronikus le-
velezés (Internet), se a panaszfelvételek papírját 
sem fedezi!

Az ügyben illetékestől kérünk szíves állásfog-
lalást.                                                      2008.06.26. 

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyál Városi Szervezet Elnöksége 
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Fogadj örökbe!
Kedves Olvasók!
A Gyál Városüzelmetetési Közhasznú Társaság gyepmesterei 
telepén nagyon sok elkóborolt, vagy szélnek eresztett kutya 
tartózkodik. Mivel ez nem menhely, ahol a kutyák akár éle-
tük végéig is elélhetnek, sajnos egy idő után, ha nem találunk 
számukra új gazdát vagy befogadó menhelyet az elaltatás vár 
rájuk. 

Ezt szeretnénk minden esetben elkerülni és ezért is, fordu-
lunk Önökhöz segítségért! Aki úgy érzi, hogy befogadna, és 
szerető gazdája lenne egy ilyen kutyának, kérjük, keressen meg 
minket! Érdeklődni velük kapcsolatban a 06 70/ 334-6094-es 
telefonszámon a gyepmesternél, valamint a KHT honlapján a 
www.gyalkht.hu Gazdit keresünk! oldalon lehet.

H.É.

Miért nem szeretik a 
kutyák a tűzijátékot?

Az augusztus hagyományosan a tűzijátékok szezonja (nem külön-
ben a szilveszteri újévköszöntés is). Ilyenkor sok kutyánál okoz 
gondot a hirtelen és intenzív zajhatás. Hasonló hatású a nyári ziva-
tarok idején gyakran tapasztalható mennydörgés is. 

Tudni kell, hogy a ragadozó állatoknak az emberénél sokkal ér-
zékenyebb a hallásuk, ráadásul nem értik, mi is történik. A kutyák 
között is nagyon jelentős egyedi eltérés van az idegrendszer érzé-
kenységében. Például bizonyos élénk vérmérsékletű fajták, mint a 
puli, uszkár, tacskó, 
pekingi, terrierek, 
illetve ilyen típusú 
keverékek esetében 
akár pánikroham is 
kialakulhat, mások 
(pl. a képzett mun-
kakutyák) minden 
zavar nélkül átvésze-
lik az ilyen helyzete-
ket.  

Mi történik az ér-
zékenyebb állatok 
esetében?  Enyhébb 
esetben nyüszítéssel 
vagy az ajtó kapa-
rásával jelzik, hogy 
félnek, és a gazdi vé-
delmét kérik. Jobb 
ilyenkor zárt helyre 
(pincébe, garázsba, ahol nem tudnak kárt tenni) vagy ha lehet, a la-
kásba engedni és megnyugtatni őket. Súlyosabb formájában akár pá-
nikroham, menekülési vágy is jelentkezhet, sok kutya ilyenkor örökre 
elveszti gazdáját, zavarodottságában „világgá szalad”.

Mit tehet a gazdi, ha kutyáján a fentieket tapasztalja? Állator-
vos segítségével nyugtató szereket célszerű adni, főként, ha már a 
kutya félelmét nem tudjuk máshogy enyhíteni. Sajnos, a humán 
gyógyszerek sokszor hatástalanok vagy túladagolhatók, ezért há-
zilag nem ajánlatos „kísérletezni”. Léteznek viszont olyan állator-
vosi specialitások, melyek jó hatékonysággal meg tudják előzni a 
pánikroham kialakulását. Lehetséges a probléma kezelése gyógy-
növényes készítményekkel, illetve homeopátiával is. Utóbbiak kü-

lönösen akkor javasolhatók, ha a nyugtató adása 
mellékhatásokkal járt, vagy nem érte el a kívánt 
hatást. A félelmükben elszökő kutyák megtalálását 
segítheti, ha azok mikrochipes megjelölését a tu-
lajdonos kéri.

Bizonyos esetekben, ha az állat idegrendszere 
fokozottan érzékeny, akár epilepsziás roham is 
kialakulhat erős stressz hatására. Az epilepszia le-
het veleszületett hajlam vagy szerzett betegség kö-
vetkezménye. Súlyosságát az alapján ítéljük meg, 
hogy milyen sűrűn jelentkeznek a rohamok, és 
azok milyen lefolyásúak: mennyi ideig tartanak, 
van-e eszméletvesztés stb. Megjelenési formája 
igen sokféle lehet. Az enyhébb esetekben csak rö-
vid (pár perces) tudatzavar, hallucinációra utaló 
tünetek jelentkeznek: a kutya úgy tesz, mintha 
legyek után kapkodna. Rosszabb a helyzet, ha 
eszméletvesztés mellett rángógörcsök, kapálózás, 
a test kimerevedése, esetleg hányás, önkéntelen 
vizelet- és bélsárürítés tapasztalhatók. Ha ezek a 

súlyos tünetek csak rövid ideig tartanak, majd maguktól elmúl-
nak, a betegség jó eséllyel sikeresen kezelhető, de ez mindenkép-
pen állatorvos feladata.            Dr. Molnár M. Zoltán 

 állatorvos
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni  

vizsgáztatás a hét minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás

Teljeskörű gépjárműjavítás!
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fa x: 29 - 342-207, Mobil :  20 - 935 - 9937

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; Kedd-Péntek: 9-17.30

Szombat: 9-13
Tel:06/29 344 667

Hagyományos és digitális
csecsemőmérleg kölcsönzés!

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

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

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

Kőrösi út

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633
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Bútorkészítés
– konyhabútorok – szobabútorok – 

– polcok – fürdõszobabútorok –
Kedvezõ árakkal, rövid határidõvel, 

nagy színválasztékban. Egyedi elgon-
dolások megvalósítását is vállalom.

Érdeklõdni lehet a

06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
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Apróhirdetés

Műkörmös házhoz megy. 

29/343-889, 30/905-9024

Értékesítési cég munkatársa-

kat keres. Főiskolások, egyete-

misták jelentkezését is várjuk! 

Amit biztosítunk: ingyenes kép-

zés, átlagon felüli jövedelem, 

karrier lehetőség. Amit kérünk: 

megbízhatóság, lelkiismeretes 

munkavégzés. Jelentkezés: 

06-30-212-9729-es telefon-

számon.

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! 

Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-

ten belüli és kívüli szennyvíz, 

csapadékelvezetőrendszer 

tisztítása. Házakban, lakások-

ban, éttermekben, gyárakban, 

intézményekben. Watermatic 

KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 

403 5524

Vállalunk kertgondozást, fa-

ápolást, fűnyírást, fűkaszálást, 

fa gondozást, gallyazást, nyila-

dékozást, valamint építés- és 

felújítás utáni nagytakarítást. 

Magánlakások, irodák nagy-

takarítását. Gyermekfelügye-

letet, bejárónői- illetve ház-

tartási munkákat. Érdeklődni: 

Mountain Bt., Koós Károly 

06-20/353-1031, 06-20/375-

2742 (mivel május-június egy-

ben jött le, így még maradjon 

bent; 3 hónapra kötöttek szer-

ződést)

A gyáli orvosi rendelő-

ben szakorvosi rendelők 

magánrendelés céljára 

korlátozott számban, 

különböző időpontok-

ban és napokon kiadók. 

Érdeklődni lehet a Gaz-

dasági Irodában a 06-

29-540-860-as telefon-

számon.

Üzlethelység kiadó a stúdió 64 

szépségszalonban pedikűr, 

műköröm, masszázs, illetve 

hasonló tevékenység céljára. 

Érd.: 20/574-1552

Pótvizsgára, pótérettségire 

felkészítés matematikából, tör-

ténelemből, magyarból és más 

tárgyakból. A telefonszám fo-

gyasztóvédelmi szám is. Te-

lefon: 06-20-527-7701 E-mail: 

ofe-gyal@gmx.net

Hirdetésével a  
kultúrát támogatja!

A városi képviselő-testület 
döntése alapján 2008 január-
jától az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár 
adja ki az Új Gyáli Újságot.

A lap havonta 7000 pél-
dányban jelenik meg, s ter-
veink szerint minden gyáli 
háztartásba eljut, ezért haté-
kony eszköz lehet a hirdetni 
szándékozó magánszemélyek, 
vállalkozások számára. A lap-
ban elhelyezett hirdetésekből 
befolyt összeget a közműve-
lődési intézmény kulturális, 
művészeti programok szer-
vezésére, a Gyálon működő 
civil szervezetek segítésére 
fordítja.

Továbbra is készséggel ál-
lunk Tisztelt Hirdető Partne-
reink rendelkezésére.

Ha Ön is az Új Gyáli Új-
ságban hirdet, hirdetésével a 
kultúrát támogatja!

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDELMI KFT.

15 000 NM-EN ÓRIÁSI ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Weber-Terranova 5 cm 
homlokzati hôszigetelô rendszer,
színes vékonyvakolattal
(178 féle színben) 1950 Ft/m2

Henkel termékek jelentős kedvezménnyel!
Henkel CM 17 3 450 Ft

Henkel CM 12 2 150 Ft
Henkel Padlopon Universal
kültéri aljzatkiegyenlítő 2 950 Ft!

2220 Vecsés, Fô út 2/C. 
Telefon: 06 (29) 355-709, 06 (29) 352-709
E-mail: baustyl@bau-styl.hu 
Nyitva: hétfô-péntek 7-17, szombat 8-12 óráig

KÉRJEN AJÁNLATOT, 
OTTHONÁBÓL VÁSÁROLHAT!

www.bau-styl.hu
Vasbeton 

födémgerenda akció
100 m2 feletti tetôfedô anyag
vásárlásánál, 10 000 Ft-os

(ereszcsatorna)
utalványt adunk ajándékba!

ÚJ!

EE 24 4 424 Ft
EE 30 5 445 Ft
EE 36 6 610 Ft
EE 42 7 487 Ft

EE 48 8 508 Ft
EE 54 9 529 Ft
EE 60 10 550 Ft
EE 66 11 571 Ft 

FAKRO árnyékolók
FAKRO ablakokra AKCIÓBAN!
• Külsô hôvédô roló
• Belsô árnyékolók, 21 féle színben 

(teljes sötétséget biztosító)
• Rolós szúnyogháló

Bármelyik kettô megvásárlása
esetén kedvezményt adunk!

Porotherm 30 NF
ajándék falazóhabarccsal 363 Ft
Porotherm 38 NF 396 Ft

30 NF falazóelem
16 db/m2 319 Ft

10 raklap felett házhoz szállítva!

Az akciók a készlet erejéig  érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfát tartalmazzák.

Szlovák fenyô fûrészáru

50 990 Ft/m3-tôl
Faanyagvédelem környezetbarát Remmers fakezelô szerrel.

Bramac Natura 1/1 cserép 1580 Ft/m2

Tatai hornyolt ívesvágású cserép 89 Ft/db
Weber-Terranova fagyálló csemperagasztó 
25 kg-s 650 Ft/zsák
Weber-Terranova flexibilis csemperagasztó 
25 kg-s 1500 Ft/zsák
KK Zsalukô 30x25x50 269 Ft
KK Beton béléstest 60/19/25 199 Ft

Ytong 30 NF 813 Ft
Ytong 10 NF 349 Ft

ÁRUHITEL 
2 MILLIÓ FORINTIG!

10 raklap felett házhoz szállítva!

Homlokzati, beltéri és tetôtéri 
fa és mûanyag nyílászárók, 
igény szerint felméréssel, beépítéssel. 
Magyar ajtók készletrôl:
Lépcsôházi fa bejárati ajtó 37 483 Ft-tól
Mûanyag bejárati ajtó 66 967 Ft-tól

Víz-, gáz-, fűtés-
tervezés, kivitelezés,
 Klímaszerelés

CITY-Szolg. Kft.
Budapesten,

Gyálon és környékén hívható:

 Marjai Péter
06-30-9497501
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Hamarosan megérkezünk!

Már ne kötelezze el magát!

3 min ségi szolgáltatás 1 kábelen,
rendkívül kedvez  árakon!

 kábeltelevízió csaknem 100 csatornával 
 szélessávú internet (Kábelnet) 
 kábeltelefon

Információ: 1298

GYAL_176x251_JO.indd   1 4/28/08   2:49:19 PM



Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját az 
augusztus 20-án, szerdán, 

Szent István napján 11.00 órakor
a Templom téren tartandó városi ünnepségre, 

kenyérszentelésre és –áldásra.

Ünnepi beszédet mond:  
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
a Nemzeti Kamara Színház művészei 
Gyál Városi Fúvószenekar


