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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Megkezdődött a nagyszabású útépítési program

Csapatzászlót adományozott az önkormányzat

Megkezdődött a nagyszabású útépí
tési program, aminek az a célja, hogy
2009 nyarára Gyál minden utcája szi
lárd burkolatot kapjon.
3. oldal

Mátyás király utca:
üröm az örömben
A képviselő-testület szeptember 25-én
tárgyalta a Mátyás király utcában élők
panaszát, s egyetértve igényeikkel uta
sította a polgármesteri hivatalt, hogy a
szakemberek vizsgálják meg a problé
ma megoldásának műszaki, jogi, stb.
lehetőségeit.
5. oldal

IV. Gyáli Fogathajtó és
Sörfesztivál

Szeptember 26-án délelőtt az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár díszudvarán
ünnepélyes keretek között, önkormányzati vezetők, tűz- és rendvédelmi szakemberek, civil szervezetek képviselői előtt állították szolgálatba a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület gépjárműfecskendőjét. Városunk polgármestere az eseményen adta át a közösség áldozatos munkáját elismerő csapatzászlót is.
Tudósításunk a 12-13. oldalon

Meghívó
Az idén is megrendezte hagyományos
családi sportrendezvényét a Gyáli Lo
vassport Egyesület, ám ebben az év
ben nem fogadta kegyeibe az időjárás
a fogathajtókat.
8-9. oldal

Terménybemutató kiállítás
a közösségi házban
Sok szépséget, igazi különleges
ségeket, féltéssel, odafigyeléssel,
szeretettel nevelt terményeket lát
hattunk az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban szep
17. oldal
tember 19-22. között.

Gyál Város Önkormányzata meghívja
Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
A rendezvény programja:
17.00 órától
Városi ünnepség az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében
Ünnepi beszédet mond:
főtiszteletű Takaró Károly ny. püspök
A Nemzeti Kamara Színház és az Ady
Endre Általános Iskola ünnepi műsora
Az ünnepség után koszorúzás a
Templom téri kopjafánál
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Közmeghallgatás

Pártfogói fogadóóra
Petike János hivatásos pártfogó keddenként 10.00-14.00 óra
között tart fogadóórát az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár előadótermében.
Fogadóórán kívül az alábbi hivatali telefonszámon érhető el:
06-1/413-3500

Kedves Gyáli Lakosok!
A Gyál Városi Népdalkör ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a segítségét, akik adójuknak az 1%-val 2008-ban közel 100.000 Ft-tal támogattak minket.
Köszönettel:
Dancs Erika
elnök

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 4-én 18.00 órakor közmeghallgatást tart a 2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120. szám alatti Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban az alábbi napirendi pontokkal:
1./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról
2./ Beszámoló a rendőrség 2008. évi munkájáról és tevékenységéről
3./ Tájékoztató a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2008.
évi munkájáról és tevékenységéről
4./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó terveiről
5./ Beszámoló a Mátyás király utca forgalomszabályozása érdekében tett intézkedésekről
6./ Közérdekű kérdések és bejelentések

Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Gyál Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat kívánja értékesíteni:
- 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
bruttó 9.360.000.- 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
- 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 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
Lapunkat rendszeresen szem
lézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Új időpont!
Az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Gyál Városi Szervezete
új időpontban tartja fogadóóráit a
közösségi házban.
Hétfő: 8.00-12.00,
Csütörtök: 11.30-15.30
A gyáli szervezet elérhetősége:
2360 Gyál, Pf.28., e-mail: ofegyal@gmx.net, tel.: 20/5277-701
elnök: Horváth Gyula

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

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)
Fotók: Vincze Zsolt



Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 1%-os elszámolása
Az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány (18687673-1-13) az adózók
1%-ból 2007-ben befolyt 240.837,Ft-ot udvari rugós játékok vásárlására fordította.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat.
Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

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
Megjelenik: Havonta 7000 példányban

2008. október

Megkezdődött a nagyszabású útépítési program
Megkezdődött a nagyszabású útépítési program, aminek az
a célja, hogy 2009 nyarára Gyál minden utcája szilárd burkolatot kapjon. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásban
választotta ki a kivitelezőt, a Colas Eger Zrt-t. Megkötötték a
vállalkozási szerződést, s a közelmúltban meg is kezdődött a
munka. Az útépítés során a meglévő földút szintjéhez közeli
átlag 20 cm mélységű földtükröt készítenek a szakemberek,
amire 20 cm vastagon kőzúzalék kerül, erre terítik majd a
kétrétegű bitumenemulziós felületi bevonatot. A munkálatok részeként rendbe teszik a szikkasztóárkokat is, s ahol eddig nem volt, újakat építenek.
Mivel a befejező lépést, a bitumenes bevonat terítését csak
15 fok feletti burkolathőmérsékleten lehet elvégezni, az idén
sorra kerülő utcákban az út alapját készítik el az építők, a
befejezésre pedig a következő év tavaszán kerül sor. Idén
az ütemezésben szereplő utakat tehát felületi lezárás nélkül
építik, az egyéb műszaki tartalom viszont maradéktalanul
elkészül. A felületi lezárást ugyanis a kedvezőtlen időjárási
körülmények (hőmérséklet) ebben az évben már nem teszik
lehetővé.
A kivitelezővel kötött szerződésben 2009. június 9-ét jelölték meg, akkorra kell tehát szilárd burkolatot kapnia minden
gyáli utcának.
A Colas Eger Zrt. egy műszaki, logisztikai szempontok
alapján kidolgozott ütemtervet juttatott el az önkormányzatnak. Mi most azoknak az utcáknak a listáját adjuk közre,
amelyekben még az idén megkezdődik a munka. A felsorolásban nem szereplő földutak jövőre kerülnek sorra. Az időjárás miatt természetesen módosulhatnak a határidők, de a
jövő év nyarára minden gyáli utca szilárd burkolatot kap!

Jól emlékszem arra az
időre, amikor a gyáli
utcák nem kis része csapadékos időben szinte
járhatatlan volt. Az önkormányzat
erőfeszítéseinek köszönhetően
egyre több utca kapott
szilárd burkolatot. Ennek a folyamatnak érkeztünk el az utolsó
szakaszához. Kevesebb,
mint egy év múlva már
csak szilárd burkolattal
ellátott utcák lesznek a
városban, ami igazán
nagy előrelépés.

Czotter Ferenc
az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője

Őszintén örülök annak,
hogy eljutottunk idáig,
s városunkban, benne
a 2. számú választókörzetben is megszűnnek a
földutak. Nagyon nagy
lépés ez Gyál fejlődésében. Köszönöm a körzetben élők eddigi türelmét, de egyben kérem is,
hiszen az útépítés kellemetlenségekkel járhat,
de végre elmondhatjuk,
hogy belátható időn belül nem lesz burkolatlan
utca a körzetben, illetve
városunkban.
Gazdikné Kasa Csilla
a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője

Tervezett kivitelezési ütemezés a bitumenes felületi zárás nélkül:
Utca
Kezdés
Befejezés
Balassa János
Szeptember 29.
Október 7.
Csokonai
Szeptember 29.
Október 7.
Irinyi Dániel
Szeptember 29.
Október 7.
Névtelen
Szeptember 29.
Október 7.
Barackos
Október 7.
Október 15.
Muskátli
Október 7.
Október 15.
Tél
Október 7.
Október 15.
Lejtő
Október 14.
Október 22.
Nyár
Október 14.
Október 22.
Tavasz
Október 14.
Október 22.
Rózsa
Október 21.
Október 30.
Szegfű
Október 21.
Október 30.
Viola
Október 21.
Október 30.
Határ
Október 30.
November 7.
Csalogány
November 7.
November 15.
Fazekas M.
November 7.
November 15.
Fazekas M. köz
November 7.
November 15.
Fecske
November 7.
November 15.
Gárdonyi G. köz
November 14.
November 22.
(Kállai É.) Rodostói
November 14.
November 22.
Katona József
November 14.
November 22.
Radnóti M.
November 14.
November 22.
Szabó Ervin
November 21.
November 29.
Thököly
November 21.
November 29.
Virág
November 21.
November 29.
Wesselényi
November 29.
December 7.
Akácfa
December 6.
December 14.
Dankó P.
December 6.
December 14.
Dózsa Gy.
December 13.
December 18.
Csontos József
December 13.
December 20.
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Pályázati Kiírás

Felsőpakony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
ADÓÜGYI ELŐADÓI
munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

1. A munkahely megnevezése:
Felsőpakony Községi Polgármesteri Hivatal
(2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.)
2. A munkakör megnevezése:
Adóügyi előadó
3. Az állás betöltésének feltételi:
- Középiskola vagy felsőfokú iskolai végzettség
és közigazgatási szakképzettség, vagy
- középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
valamely középfokú ügyintézői szintű pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.
- legalább 5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat
- számítógép felhasználói szintű ismerete
Előny: - Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
- ÖNKADO Könyvelői program felhasználói ismerete
- Államháztartás területén szerzett gyakorlat
4. A megbízás kezdő időpontja:		
2008. november 03.

5. A pályázat benyújtásának helye:
Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél
(2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)
Határideje:		
2008. október 30. 16:00 óra.
Érdeklődni lehet: Jegyzőnél
6. A pályázatnak tartalmaznia kell:		
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- képesítésre vonatkozó iratok másolatát
7. A pályázat elbírálásának időpontja:
2008. október 31.
8. Egyéb információk:
az Önkormányzat a pályázat eredménytelennek
nyilvántartásának jogát fenntartja
Felsőpakony, 2008. október 01.
				

dr. Remete Sándor s.k.
jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BURSA HUNGARICA FELSėOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2009.
ÉVI FORDULÓJÁRA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

„A” TÍPUS: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezĘ, hátrányos szociális helyzetĦ felsĘoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidĘn belül, államilag
támogatott, teljes idejĦ (nappali tagozatos) felsĘfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsĘfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

A pályázatot Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál írásban, egy
példányban, a pályázó által aláírva, a megjelölt mellékletekkel egyetemben, egy
példányban kell benyújtani
POSTAI ÚTON.
Benyújtási Cím:

„B” TÍPUS: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezĘ, hátrányos szociális helyzetĦ fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elĘtt álló középiskolások;
vagy

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Kistérségi,
Oktatási, Intézmény-felügyeleti Iroda 2360 Gyál, KĘrösi Út 54.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

b) felsĘfokú diplomával nem rendelkezĘ, felsĘoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtĘl kezdĘdĘen felsĘoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejĦ (nappali tagozatos) felsĘfokú
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsĘfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.

A pályázati Ħrlap csak az önkormányzat által kiadott pályázati anyagban meghatározott
kötelezĘ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minĘsül.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban
elĘször nyernek felvételt felsĘoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÉSZÍTETT PÁLYÁZATI ANYAG A MEGJELÖLT KÖTELEZė
MELLÉKLETEIVEL A GYÁLI KISTÉRSÉGI KÖZPONT (2360 GYÁL, KėRÖSI ÚT 54.)
FÖLDSZINTJÉN ÁTVEHETė ÜGYFÉLFOGADÁSI IDėBEN VAGY LETÖLTHETė A www.gyal.hu
AKTUÁLIS ROVATÁBÓL.

Figyelem!
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsĘoktatási
intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerĦ felsĘfokú szakképzésben résztvevĘ
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevĘk nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.



A benyújtási határidĘn túl benyújtott pályázatok formai hibásnak minĘsülnek. A postára adás
utolsó dátuma csak a benyújtási határidĘ utolsó napja lehet.

Hivatali ügyfélfogadási idĘ:
/HÉTFė: 12.30-15.30, SZERDA: 8.00-18.00, PÉNTEK: 8.00-12.00/
KötelezĘ melléklet:
– A Hivatal által kiadott pályázati anyagban megjelölt valamennyi melléklet (a pályázó
szociális rászorultság tényezĘi alapján)
Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Törökné LĘkös Viktória (06-29/540-920)

2008. október

Az önkormányzat szakemberei dolgoznak a megoldáson

Mátyás király utca: üröm az örömben
A Gyált Vecséssel összekötő új út megépülésével városunk úthálózata, közlekedési infrastruktúrája kétségtelenül fejlettebbé vált
ugyan, ám a Mátyás király utca lakóinak életét megkeseríti az erősen megnövekedett forgalom és az úton száguldozók felelőtlensége.
A környék lakói 173 aláírással írtak levelet az önkormányzatnak,
melyben a probléma megoldását sürgetik.
A képviselő-testület szeptember 25-én tárgyalta a Mátyás király utcában élők panaszát, s egyetértve igényeikkel utasította a polgármesteri hivatalt, hogy a szakemberek vizsgálják meg a probléma
megoldásának műszaki, jogi, stb. lehetőségeit.
A Mátyás király utca lakói a város önkormányzatához eljuttatott levelükben részletesen leírják az életüket megkeserítő, pihenésüket ellehetetlenítő állapotokat, majd
konkrét kéréseiket is megfogalmazzák.
1.
Kérjük a sebességkorlátozás 30
km/h-ra történő csökkentését, a teherautóval behajtani tilos tábla, súlykorlátozás
és kiegészítő célforgalom nélküli típusának
kihelyezését (jelentése: teherautóval behajtani tilos), mely megszüntetné a ténylegesen 3,5 t tömegű nem a személygépjármű
kategóriába tartozók átmenő forgalmát. Ezt
a rendőrség is könnyebben tartathatja be.
2.
A sebesség túllépés megakadályozása érdekében mesterséges forgalomlassító eszközök (fekvőrendőr, félsziget – lásd
Bethlen Gábor utca, vagy nagyméretű virágláda) elhelyezését kérjük az út felületén.
Bármely két sarok között legalább kettőre
van szükség. Mivel a Mátyás király utca
kezelője és tulajdonosa a gyáli önkormányzat, ezért a kérésünk teljesítésére megvan
minden lehetősége a testületnek. (Reméljük
a kellő akarata is megvan hozzá!) Más gyűjtőutakon is helyeztek el olyan forgalomlassító félszigeteket, amelyek az autósokat
lassításra, szükség esetén megállásra kényszerítik. Példa erre a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca, és XIX. kerület Derkovics
Gy. utca. Ez azért is jó példa, mert ezeken az
utakon BKV járat is közlekedik.
3.
A Mátyás király utca útkereszteződései legyenek egyenrangúak. Talán ez az
egyik legkönnyebben megvalósítható forgalomlassítási módszer, mely akár egész Gyálon biztonságosabbá tehetné a közlekedést
és gátat vethetne a gyorshajtásnak. Kivéve a
Pesti út, Mátyás király utca kereszteződése,

nem láthatják a gyalogosokat. Ezért ide egy
gyalogosok által működtethető nyomógombos lámpára és „zebrára” lenne szükség. Ez
a biztonságos átkelést szavatolhatná.
Képviselőink szeptemberi ülésükön foglalkoztak a beadvánnyal. Az egyhangú szavazással hozott határozat tanúsága szerint
Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a lakosok azon igényével,
hogy a nyugodt pihenést a városban biztosítani kell, ezért a Vecsés-Gyál közötti
új összekötő út gyáli - Mátyás király utcai
- szakaszán a közlekedés biztonságának
javítása és az élhetőbb lakókörnyezet biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket
hozza:
Megvizsgálja, hogy
- a „tehergépjárművel behajtani tilos” tábla

ahol közlekedési lámpát kellene felszerelni,
mert az Önök által felállított tükrök mindenki szerint használhatatlanok.
4.
Az út egyes szakaszainak egyirányúvá tétele is csökkenthetné a forgalmat.
Ez is megoldást kínálhat a nap egyes időszakaiban. Más párhuzamos utcákra terelődhetne az autók egy része. Így
valamelyest enyhülne az út leterheltsége. (Például Bp. XVIII.
Kerület Baross
u. a Kossuth L. u.
Üllői út közötti
szakasza, vagy
a közelmúltban
egyirányúra változtatott Gyál,
Somogyi
Béla
utca a Kőrösi út
A helyi rendőrök is gyakran ellenőrzik a környéket
és a Szt. István
utca közötti szafelszerelésének van-e egyéb forgalomtechkasza.)
5.
Állandó sebességmérő radar ki- nikai akadálya,
helyezését kérjük, ha kell mindkét irány- - magasságkorlátozó kihelyezésének van-e
bármilyen akadálya,
ban.
Véleményünk szerint ez a beruházás té- - a terelő szigetek létesítésére és egyéb forrülne meg a leghamarabb – akár néhány galomlassító intézkedésekre milyen megolnapon, vagy egy-két héten belül is. Ez biz- dás található,
tosíthatná nem csak a nappali, hanem az - saját hatáskörben az utcák egyenrangúsítását meg tudja-e oldani.
éjszakai kontrol lehetőségét is.
6.
Szeretnénk, ha az utca teljes hosz
szában mindkét oldalon járda húzódna és
A képviselők tehát eltökéltek a városban
legalább minden második útkeresztező- élők nyugodt pihenéshez való jogának bizdésnél gyalogátkelőhely lenne felfestve. A tosításában, a szakemberek már dolgoznak
Mátyás király utca Csalogány utca sarka a megoldáson. A decemberi közmeghallgakiemelten veszélyes övezet, mert a domb táson külön napirendi pontként szerepel
mögül érkező gyorsan haladó gépjárművek majd a téma.
gi
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Családi játszódélután
a Liliom Óvodában

a grillezett virslik, gyermekek által készített gyümölcssaláták, torták, sütemények, üdítők.
Új programunk közösségformáló szerepét a következő módon
fogalmazták meg a szülők:
„A hűvös idő ellenére nagyon jól éreztük magunkat. A gyerekek
hamar kimelegedtek az ugrálóvár adta örömökben. Mi szülők, kellemesen elbeszélgettünk, miközben a dadus néni virslit sütött. Ez a
már-már pikniki hangulat arra is jó, hogy kicsit összehozza a szülőket és az óvó néniket” (Bottlik Péterné, Halacska csoport)
„Nekem nagyon tetszett a családi játszódélután, mivel idén költöztünk Gyálra lehetőségem volt ismerkedni anyukákkal, óvó nénikkel. A gyerekek meg tudták mutatni, hogy mivel szoktak játszani és
kik a barátaik. Mindenki hozott egy kis sütit, üdítőt. Nagyon jó hangulatú összejövetel kerekedett. Remélem jövőre is részesei lehetünk.”
(Wrábelné M. Margó, Csibe csoport)
„Jó volt látni, ahogyan szülőtársaim átszellemülten játszottak a
gyerekekkel. Mindenféle finomság került az asztalra, mégis a legnagyobb meglepetés a gyümölcssaláta volt, amit a kis dolgos kezek
készítettek a szülőknek. Köszönjük az óvónőknek és dadusoknak, a
fáradozást, azt hiszem a csoportunk nevében nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy jól szórakoztunk ezen a délutánon! Várjuk a következő ilyen napot…” (Berki Andrea, Napsugár csoport)
A Liliom Óvoda dolgozói ezúton is köszönik a szülők együttműködését, aktivitását.
Czibere Annamária
óvodapedagógus

Generációs kapcsolat
Óvodánk kilenc csoportjában került sor családi játszódélután
megrendezésére szeptemberben, melynek egyikét megtisztelte jelenlétével Pápai Mihály városunk alpolgármestere is. E program
keretében óvodánk lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a szülők
megismerkedhessenek egymással, valamint a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó óvodai dolgozókkal. Intézményünk mindig is
nagy hangsúlyt fektetett a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, hiszen a harmonikus gyermeki személyiség fejlődésnek egyik
alapfeltétele a család és az óvoda együttműködése. Fontosnak
tartjuk továbbá, hogy az újonnan Gyálra települt fiatal szülők barátokra találjanak, mert lényeges, hogy problémáikat, gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket megbeszélhessék egymással, és az óvodapedagógusokkal. A mindössze 2 órás
rendezvény keretében a gyermekek, szülők, óvónők, dajkák együtt
játszottak az udvaron, illetve a csoportszobában. Boldog óvodásaink örömmel hívták szüleiket: kötelet húzni, fogócskázni, labdázni, rajzolni, társasozni, stb. Megmutatták hogy tudnak ugrálni a
légvárban, mászókázni, hintázni. Az apukák néhány óráig boldog
„gyermekként” birkóztak, fociztak, legóztak stb., miközben az
anyukák békésen tűrték, hogy a kis „fodrászok”, „anyukák” bevezessék őket a saját kis mesevilágukba. Persze a sok játéktól megéhezett kicsi - nagy egyaránt. Így gyorsan tűntek el a pocakokban


Már szokássá vált, hogy az Őszidő Nyugdíjas Klub minden év
szeptemberében a Gyáli Napok keretében meghívja az óvodásokat és a klubtagok unokáit egy vidám, játékos, uzsonnás
délutánra.
Idén a Tátika Óvoda Katica csoportját láttuk vendégül.
A köszöntők után az óvónők és a dadusok vezetésével minden kis óvodás kézen fogott egy klubtagot és megkezdődött a
közös körjáték, amit mindenki nagyon élvezett.
Mikor mindenki kellemesen elfáradt, elfogyasztottuk a magunk készítette finom szendvicset, süteményt és üdítőt.
Meglepetésként a gyermekek zsákbamacska között válogattak. Díjazás is volt ezen a délutánon.
Szintén a generációs programunk keretében, július 2-án
unokás kiránduláson vettünk részt Ráckevén, az ott szerzett
élményeiket rajzolták le az unokák. Csokoládét kapott érte
minden ügyes gyerek.
Köszönjük az óvónéniknek és az óvodásoknak ezt a tartalmas, szép délutánt.
Köszönet a közösségi ház vezetőségének és dolgozóinak,
hogy lehetőséget kapunk minden egyes rendezvényünk megtartására.
Köszönet a tagságnak, akik nélkül szintén nem jönne létre
a közös együttlét.
Őszidő Nyugdíjas Klub
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Küzdelem a fájdalom ellen

Cél a felvilágosítás

Magyarországon egymillió ember kénytelen állandó fájdalomérzet társaságában tölteni mindennapjait.
Ezeknek az embereknek pontosabb kivizsgálása és a hatékonyabb kezelése érdekében május 17-én vezető egészségügyi
szakemberekből álló munkacsoport alakult.
Az újonnan megalakult társaság tagjai
között van a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége is.
Tudjuk, hogy a diabéteszeseknél gyakran
fellépő másik rendellenesség, a fájdalomérzet teljes hiánya súlyos következményekkel
járhat. Kimutatták ugyanis, hogy a rosszul
megállapított diagnózisok miatt évente
több ezer embernek amputálni kell a lábát
(a gyáli egyesület tagjai közül az utóbbi egy
évben két embernek).
A most indult neuropáthiás kutatások sikerének érdekében a munkacsoport elindított
egy országos szűrőprogramot, mely alapján
év végén tanulmány készül a témában.
A szűrőprogramhoz csatlakozott a Gyáli
Cukorbetegek Egyesülete is. A neuropáthiás vizsgálatot kiegészítve szemnyomás
vizsgálatot tartottunk 2008. szeptember
15-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, nem csak cukorbetegek
részére. Örvendetes módon 156 fő vett részt
és a nyugdíjas klubok részéről is szép számmal voltak érdeklődők.
A VM Komm Kommunikációs Ügynökség jóvoltából ingyenes vizsgálatokat
végeztek: Fajt Zsolt (VM Komm), Frauenberger Zita (Pfitzer Kft.), Ernmaffer Csilla,
szemvizsgálatot és előadást tartott dr. Varga
Virág (Jahn Ferenc Kórház).
Sajnos a szűrés nem volt eredménytelen, 58
főnél diagnosztizáltak neurópáthiás tüneteket és szürkehályogot, amiről az embereknek
nem volt tudomásuk. Ezek az eredmények is
igazolják, hogy a különböző szűrésekre bizony el kell menni, mert a betegségek korai
felismerése esetén ma már nagy részben gyógyítható pl. a szürkehályog, de a neuropáthia
esetében is gyógyszeres kezeléssel enyhíthető
a fájdalom és megelőzhető az amputáció.
Köszönöm a részvételüket és kérek mindenkit, hogy használják ki a különböző
szűrővizsgálatokat saját egészségük érPerei Mihály elnök
dekében!
Gyáli Cukorbetegek Egyesülete

Egészségnap és Fitnesz Fesztivál
Ismét új kezdeményezéssel állt elő az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
Szeptember 27-én, szombaton városi Egészségnap és Fitneszfesztivál címen egészségmegőrző programokkal, szűrővizsgálatokkal és sporttal, mozgással várták az egészségükért tenni vágyókat.
A programban ingyenes szűrővizsgálatok (PSA/urológia, csontritkulás szűrés, vérnyomás- és vércukorszint mérés, aurafotózás, körömgomba és melanómaszűrés, stb.),
előadások és filmvetítések (fogamzásgátlás, a változókor terápiája, női klub, autogén
tréning stb.) valamint bemutatók, vásárok (természetgyógyászati termékek, bioélelmiszerek, kozmetikumok, környezetbarát termékek fitnesz ruházat stb.) várták a családokat. Volt többek között sóterápia stand, fantasia gyerek aerobik, csiri-biri torna,
női torna, jóga, dance aerobik, kick boksz aerobic és afrodance bemutató, illetve edzés
is, Czanik Balázs capoeira aerobic programján is mozoghattak az érdeklődők. A szűrővizsgálatokon és edzéseken mintegy háromszázan vettek részt.



Új

Gyáli Újság

Jól szerepeltek a labdarúgók

Két arany, egy ezüst
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület korosztályos focicsapatai
kimagaslóan jó eredményeket
értek el a 2007/2008-as bajnokságokban. A dobogós helyen
végzett fiatal sportolók a IV.
Gyáli Fogathajtó és Sörfesztiválon vették át a díjakat Vinnai Tibortól, az önkormányzat
Ifjúsági és Sport Bizottságának
elnökétől, Kópis Andrástól, a
Police Cop Film Kft. tulajdonosától és Boda Imrétől, a Gyáli
Baráti Kör Sportegyesület elnökétől.

Az idén is megrendezte nagyszabású családi sportrendezvényét
a Gyáli Lovassport Egyesület, ám ebben az évben nem fogadta
kegyeibe az időjárás a fogathajtókat. A IV. Gyáli Fogathajtó és
Sörfesztivál első napján, október 3-án este az országban egyedülálló villanyfényes akadályhajtást még viszonylag jó időjárási körülmények között sikerült lebonyolítani, mintegy harminc
fogat részvételével. A második napon, október 4-én hideg szél
és esős idő fogadta a résztvevőket, így a versenyre nevező fogatok közül is sokan távol maradtak. Azok a nézők, érdeklődők,
akik a mostoha időjárás ellenére is kilátogattak a sportpályára,
jól szervezett, színvonalas versenyt nézhettek végig.
Az indulók között ott voltak a gyáli lovasok: Cseszkó Tibor
önkormányzati képviselő, a Gyáli Lovassport Egyesület alelnöke, Pecséri Sándor, Bodó István, Lippert Sándor és mások.
A szombat délutáni eredményhirdetésen Pápai Mihály, Gyál
város alpolgármestere, Hernádi Zoltán fogatbíró, a versenybíróság elnöke, Vinnai Tibor, az önkormányzat Ifjúsági és Sport
Bizottságának elnöke, Scheik József, a Gyáli Lovassport Egyesület elnöke, a verseny főszervezője és Gazdik István, az egyesület alelnöke adták át a díjakat és a díjszalagokat.
A gyáli fogatosok köszönik Gyál Város Önkormányzatának, a főszponzor MEZŐHÚSGÉP Kft-nek és vezetőjének,
Szabó Ferencnek, valamint a verseny megszervezéséhez segítséget adó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak az önzetlen
szponzori segítséget.

Az eredmények:
Az U-9 csapat (9 évesek)
II. helyezést ért el
a korosztályos bajnokságban
Edző: Jenei Attila
A csapat tagjai:
1. Erdős József
2. Ténai Tamás
3. Láng Marci
4. Erdei Dominik
5. Erdei Krisztián
6. Kópis Róbert
7. Soltész István
8. Soltész Dominik
9. Pongó Mihály
10. Pongó Norbert
11. Gazsi György

Az U-7 csapat (7 évesek)
I. helyezést ért el
a korosztályos bajnokságban
Edző: Ténai Tamás
A csapat tagjai:
1. Fenyvesi Domonkos
2. Hajas Bálint
3. Konoi Márk Dominik
4. Kópis Róbert
5. Milnár Gábos
6. Molnár János
7. Nahm Patrik
8. Nádasi Kornél
9. Nádasi Máté
10. Rafael Csaba
11. Rétyi Róbert


IV. Gyáli Fog

Az U-7 csapat (13 évesek)
I. helyezést ért el
a korosztályos bajnokságban
Edző: Bíró József
A csapat tagjai:
1. Tifán- Tomka Tibor
2. Karacs Dániel
3. Lovas Balázs
4. Katona Bence
5. Dobó István
6. Losonczi Roland
7. Nádasi András
8. Ténai Tibor
9. Turcsán Attila
10. Matyi Mátyás
11. Dani Ádám
12. Szabó Bence
13. Kunovics Dániel
14. Lukács Dániel
15. Gál Tibor
16. Mózsa Dániel
17. Czeitel Csaba
18. Fekti Barnabás
19. Kiszely Ferenc
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gathajtó és Sörfesztivál
Eredmények:

A IV. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivál
támogatói:

Villanyfényes akadályhajtás, október 3.
Póni kettesfogatok:
I. Láng Gyula (Gyáli Lovassport Egyesület)
II. Láng Olivér (Gyáli Lovassport Egyesület)
Póni négyesfogatok:
I. Láng Melinda (Gyáli Lovassport Egyesület)
Félvér egyesfogatok:
I. Kovács Anita (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
II. Nagy Gergő (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
III. Kanalas Gábor (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
Félvér kettesfogatok:
I. Láng Zoltán (Gyáli Lovassport Egyesület)
II. Zólyomi László (Vasad Sportegyesület)
III. Gudmon Gábor (Szalkszentmártoni Sportegyesület Lovasklub)
Félvér négyesfogatok:
I. Józsa Vendel (Zengő Sportegyesület, Budapest)
II. Jámbor Vilmos (Zengő Sportegyesület, Budapest)

Gyál Város Önkormányzata;
MEZŐHÚSGÉP KFT., Szabó
Ferenc; Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár; Láng
Tüzép; Medison Étterem és Bóling Klub;
Kuk Zoltán vállalkozó;
VICLA-NEGRIA DUÓ
Építőipari Kft.; MIJÓ Húsbolt; FOGEX
KFT.; Ifj. Mráz László
vállalkozó; Mag János;
DECATHLON Sportáruház; Gyálligeti Kertészeti Áruda; POLICE
COP FILM KFT.; KÓBORHÚS KFT.; PESTMOST Pest megyei
regionális hír- és információs portál; Új Gyáli
Újság; Williams TV.

Eredmények:

Akadályhajtás, október 4.
Póni kettesfogatok:
I. Láng Gyula (Gyáli Lovassport Egyesület)
II. Láng Melinda (Gyáli Lovassport Egyesület)
III. Láng Olivér (Gyáli Lovassport Egyesület)
Félvér egyesfogatok:
I. Nagy Gergő (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
II. Kovács Anita (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
Félvér kettesfogatok:
I. Kanalas Gábor (Tápiómenti Lovas Sportegyesület)
II. Zólyomi László (Vasad Sportegyesület)
III. Gudmon Gábor (Szalkszentmártoni Sportegyesület Lovasklub)



Gyáli intézményekben is megjelent az elítélendő jelenség

Az iskolai erőszakról
Az utóbbi időkben egyre többször hallani az oktatási intézményekben megjelenő erőszakról. Ennek
súlyosabb esetei, amikor tanárok esnek áldozatul
a feldühödött diákoknak. Ez szerencsére ritkábban
fordul elő, de nemrég erre is volt példa.
A diákok közti konfliktusok mindennaposak az
iskolákban, ám ezek többnyire komolyabb következmények nélkül megoldódnak. Sajnos azonban
akadnak olyan esetek is, amikor a gyerekek között
kialakult nézeteltérést a szülők próbálják orvosolni, néha nem túl békés és a legkevésbé sem törvényes
eszközökkel.
Stupek István rendőr
alezredestől, a Gyáli
Rendőrőrs parancsnokától megtudtuk,
hogy sajnos városunkban is megjelent
ez az eddig szokatlan
jelenség.
Az elmúlt hat hónapban ugyanis már
másodjára fordult elő,
hogy egy gyermeki
szóváltást a feldühödött szülő vagy hozzátartozó tettlegessége
követett.
Az első ilyen eset
még áprilisban történt.
Akkor egy általános
iskolás, kilenc éves
fiút vert meg egy
vele egyidős kislány
édesanyja, miután a
gyerekek összeszólalkoztak az iskolában. A bátor anyukának természetesen bíróság előtt kell majd
felelnie tettéért, az ellene indított eljárás folyamatban van - tájékoztatott a rendőrtiszt.
A második eset viszonylag friss, szep
temberben történt. Ekkor egy középiskolás
korú lányt bántott meg diáktársa. A sértődött lány később felkereste a fiút egyik hozzátartozójával és sajnos itt is tettlegességre
került sor, itt már súlyos testi sértés esete áll
fönn, amit súlyosbít, hogy fiatalkorú ellen
követték el. Mivel a súlyos testi sértés már
bűncselekménynek minősül, és a bűncselekményre való felbujtás egyenlő mértékben büntethető annak elkövetésével, így
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könnyen előfordulhat, hogy a sértődött kislány személyében egy újabb névvel bővül a
fiatalkorú bűnözők névsora.
Az őrsparancsnok sajnálatosnak tartja,
hogy vannak felnőttek, akik feljogosítva
érzik magukat arra, hogy a törvényes útról
letérve, saját belátásuk és erőszakos módszereik mentén keressenek megoldást gyermekeik sérelmeire. Milyen példát mutat az
ilyen szülő az utána következő generációnak? Biztos, hogy olyan világot kell a gyermekeinkre hagynunk, ahol az erőszak irányítja tetteinket? Hiszen az erőszak újabb
erőszakot szülhet, ami a totális anarchiához
vezet. Demokratikus körülmények között
mélyen elítélendő az effajta magatartás, hiszen mindennek megvan a törvényes útja és
az iskolákban felmerülő viták megoldására
remek fórum lehet például az osztályfőnöki
óra is – vélekedett Stupek alezredes.
A cikk írójaként csak annyit teszek hozzá:
Nem akarom bagatellizálni a történteket, de
felhívnám a megsértett kislányok figyelmét
arra, hogy az oviban én is annak a lánynak
a haját húzgáltam legszívesebben, aki a legjobban tetszett. Lehet, hogy a goromba beavatkozás egy bimbódzó románcot tiport a
sárba?
VS

A FEGY
naplójából
Október 6-án, a Monori-erdőnél történt vasúti szerencsétlenség mentési
munkálatainak idején előzetes egyeztetés alapján fokozott készenlétet adott
a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület tűzoltóraja. Erre azért volt
szükség, mert a környékbeli tűzoltó
laktanyák (Monor, Dabas, Üllő ÖTE)
állománya a káreset felszámolásán
dolgozott, így működési területükön
elsősorban a gyáliaknak kellett volna
vonulniuk az egyéb káresetekhez.
Október 2-án, az éjszakai órákban az
M5-ös autópálya gyáli lehajtójához
riasztották a polgárőrség tűzoltó raját, ahol személygépkocsi és kamion
ütközött. Az ütközés következtében a
személygépkocsi vezetője a helyszínen
életét vesztette.
Szeptember 29-én reggel három teherautó és egy kisáruszállító gépkocsi
ütközött az M0-ás autópálya 32-es kilométerénél. Ide is a tűzoltóraj vonult,
s segítséget adott a mentésben és a forgalmi akadály elhárításában. Az egyik
súlyos sérültet mentőhelikopter szállította kórházba a helyszínről.

A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi
mérlegével kapcsolatos főbb adatok
Bevételek:
SZJA 1%:		
60.182 Ft
Banki kamat:
2.200 Ft
Összes bevétel:
62.200 Ft
Pénzmaradvány:
317.486 Ft

Kiadások:
Gyáli Rendőrőrs üzemanyagköltségeihez
hozzájárulás:		
145.000 Ft

2008. október

Városi ünnepség az Idősek Világnapján

Október 2-án az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
nagytermében köszönthettük városunk szépszámmal megjelent
időseit. Egyesületünk vezetése
az Idősek Világnapja alkalmából
rendhagyó műsort szervezett tagjainak és a város érdeklődő időseinek a város önkormányzata által e

Sok munka, tepertő és disznósajt

A hosszú élet titka
Október 1-jén,
az Idősek Világnapja alkalmából
meg látogat t u k
a 103 és fél éves
Marika
nénit.
Virágcsokorral
és
desszerttel
kedveskedtünk
városunk és a
Marika néni dédunokájával
térség legidősebb
szépkorú hölgyének, Fentor Sándornénak.
Ismert kedvességével, bot nélkül jött elénk. Beszélgettünk
dolgos éveiről, múltról, nagyszüleinkről (egy faluból származtak), a család felsőpakonyi éveiről. Szép arca kivirult, amikor
a 16 unoka, dédunoka és ükunoka jött szóba, köztük is a legkisebb, 1 éves ükunokáról beszélt sokat.
Mi a szépkor titka? - kérdésünkre a válasza: „Sok-sok munka”. Alkoholt nem iszik, dohányzás kizárt. Mit fogyaszt szívesen? Szereti a tepertőt és disznósajtot, édességet, jó az étvágya
is, gyógyszert alig szed. Ezek bizony jó tanácsok, követendő
minden generációnak.
Jó egészséget kívánunk szerető családja körében, hogy minél többször köszönthessük még!

célra nyújtott anyagi támogatásból.
Gyimesi István polgármester és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester az időseket
méltató meleg szavakkal köszöntötték a szépkorúakat.
Köszönet a Városi Iskola oktatóinak és tanulóinak a kedves
műsorért, a Nemzeti Kamara
Színház ifjú művésznőinek a szép
előadásért és más meghívott művészeknek a szórakoztatásért.
A műsor színvonalát emelte, hogy
meghívásunkra személyes megjelenésével
megtisztelte
időseinket a város
vezetése, a képviselő-testület több tagja, egyházi személyiségek közül Hefler
Gábor atya. Egyéni
támogatást nyújtott
két alpolgármesterünk, a Makó
Pékség, és méltányos árú virággal
Csákányi Tibor úr és Gyöngyike.

Az idősekkel foglalkozó civil szervezetek vezetőinek munkáját
egy-egy cserép virággal, ill. férfivezetőnek pezsgővel köszöntük
meg. Zene és tánc zárta műsorunkat.
Jóleső érzés, hogy meghívónkra sokan megjelentek és zsúfolásig
megtöltöttük a színháztermet. Itt köszönjük meg a közösségi ház
igazgatójának, Gazdik Istvánnak és munkatársainak a munkát és
támogatást a rendezvényünkhöz.
Kiss Jánosné elnök
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
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Ünnepélyes külsőségek között állt szolgálatba a fecskendő

Csapatzászlót adományozott
az önkormányzat

Szeptember 26-án délelőtt az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár díszudvarán ünnepélyes keretek között, önkormányzati vezetők, tűz- és rendvédelmi szakemberek, civil szervezetek képviselői előtt
állították szolgálatba a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
gépjárműfecskendőjét. Jelen volt a rendezvényen többek között habil. Dr.
Cziva Oszkár tűzoltó ezredes, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Tűzoltási Főosztályának vezetője, Gyimesi István, Gyál város polgármestere,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Nagy Károly
nyá. rendőr ezredes, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Badics Ferenc, önkormányzati képviselő, a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke. Városunk polgármestere az eseményen adta át a
közösség áldozatos munkáját elismerő csapatzászlót is.
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A rendezvény Gyimesi István megnyitójával kezdődött, majd Pánczél Károly
tartott ünnepi beszédet. Mindkét városvezető kifejezte elismerését, köszönetét
azért a munkáért, amit a gyáli polgárőrök a város és a környező települések
biztonságáért önzetlenül végeznek.
Kalmár Róbert, az egyesület elnöke a
szervezetet eddig elért eredményeit mutatta be beszédében.
A Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület tagjai szabadidejüket feláldozva vigyázzák biztonságunkat, s segítenek
a bajban. A rendszeres önkormányzati támogatásnak, pályázati pénzeknek,
egyéb forrásoknak köszönhetően technikai felszereltségük is egyre bővül, korszerűbbé válik. Az idén, Szabó István
nyugállományú tűzoltó százados vezetésével ütőképes tűzoltócsapatot hoztak
létre a polgárőrségen belül. Az egyesület
tagságának jelentős része vett részt és
tett sikeres vizsgát alapfokú tűzoltó tanfolyamon, s megvásároltak egy Mercedes
típusú tűzoltó gépjárművet is.
A fecskendőt szolgálatba állása előtt
Hefler Gábor, városunk római katolikus
lelkipásztora és Gyimóthy Zsolt, városunk református lelkésze szentelte, áldotta meg.
Az egyesületet a tűzoltók nagy közössége nevében habil. Dr. Cziva Oszkár
tűzoltó ezredes, a polgárőrség nevében
pedig Nagy Károly nyá. rendőr ezredes
köszöntötte.
Gyál Város Önkormányzata a közösségért végzett munka elismeréseként csapatzászlót adományozott a Gyáli FEGY
Polgárőrség és Tűzoltó Egyesületnek.
A zászlót Gyimesi István polgármester
adta át Kalmár Róbertnek, az egyesület
elnökének. A zászlószentelés és –áldás
szertartását követően az ünnepség után
tartott állófogadáson Stupek István
rendőr alezredes, a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka mondott pohárköszöntőt.
Délután a Peremvárosi Horgásztónál
polgárőrnappal folytatódott az ünneplés.
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Kedves Olvasók, Kedves Szülők!
A város gyermekélelmezésével foglalkozunk, ennek keretében szeretnénk Önöknek bemutatni néhány évszakhoz kapcsolódó ételreceptet. Szeretnénk, ha a közétkeztetésben felkínált ételeket Önök is jobban megismernék, és ha megnyerte tetszésüket, vagy a gyerekeknek ízlett, bátran készítsék el!

Zellerkrémleves
Hozzávalók 4 fő részére vagy 4 adaghoz:
250 g zeller
450 ml víz vagy csontlé
20 ml étolaj
450 ml tej
80 g burgonya
150 ml habtejszín
30 g finomliszt
1
db tojássárga
20 ml étolaj
1
db zsemlye (betétnek)
só, őrölt fehér bors, petrezselyem zöldje, zeller zöldje
A megtisztított zellergumót egyenletes kockákra vágjuk és leöblítjük. Az étolajat lábasban
melegítjük és beletesszük a darabolt zellert. Sózzuk. Rövid ideig pirítjuk, majd kevés víz
aláöntésével néhány percig pároljuk. (Nem teszem még bele a petrezselymet és főleg nem
daraboltan. Elsősorban azért nem, mert a piruló petrezselyem erősebb íze meg fog jelenni az
ételben, illetve ha pirítjuk a zöldes színe is megerősödik, miközben a levesnek fehérnek kell
maradnia.) Hozzáadjuk a megtisztított kockára vágott és szintén leöblített burgonyát. Meghintjük őrölt fehér borssal. Fedő alatt többszöri keveréssel néhány percig pároljuk. Szükség
esetén kevés vizet öntünk alá. (Innentől megint másként javaslom: 1. Nem ebben a fázisban
mixelem, hanem a sűrítés után. 2. A sűrítéskor lisztszórást javaslok, mert ha rántást készítek, kétszeresen viszek be zsiradékot [ez az anyagkivetésben sem jelenik meg], ami kevésbé
szerencsés. Ha nagyon nagy mennyiségben készítem [50 adag felett], akkor lehet indokolt a
külön rántás alkalmazása mert az nagy tömegű alapanyagot nehéz lisztszórással sűríteni.
Amikor a folyadék elpárolgott, rászórjuk a lisztet és kissé megpirítjuk. A tűzhelyről levéve
körülbelül 200 ml vízzel simára keverjük. Hozzáadjuk a többi vizet és tejet. (Tej, víz keveréket
javaslok. Ettől nemcsak gazdagabb és ízletesebb, de világosabb is lesz a levesünk.) Visszatesszük
a tűzhelyre. Beledobjuk az alaposan megmosott száras zeller zöldet és petrezselyemzöldet. (Ha
van rá lehetőségünk, víz helyett használjunk sertéscsontokból főzött levet.). Alaposan átforraljuk.
Eleinte gyakrabban keverjük meg, nehogy a liszt leragadjon. Amikor forrásba jön, vigyázzunk,
nehogy kifusson. (Válasszunk olyan méretű lábast, hogy bőven férjen bele a leves és készítsünk a
közelbe egy kis hideg vizet, hogy ha ki akarna futni a leves, pici vízzel hirtelen lehűthessük.)
Amikor jól kiforraltuk, hagyjuk egy kicsit pihenni. Vegyük ki a zöld fűszereket és a
botturmixszal pürésítsük, majd drótszűrőn szűrjük át.
Közvetlenül a tálalás előtt a habtejszínt keverjük össze a tojás sárgájával. Keverjünk
hozzá egy kevés levest, majd öntsük a levesbe. Tördeljük bele a vajat és keverjük össze. Ezt
követően már nem szabad forralni, hanem azonnal tálaljuk. (A krémlevesek a leírt legírozástól és montírozástól válnak krémlevessé. Tehát ezt nem javasolnám elhagyni.)
Külön tálaljuk hozzá az 5 ml élhosszúságúra vágott és szárazon pirított zsemlyekockákat.

Hagymás (almás) burgonya
Hozzávalók 4 fő részére
1 kg burgonya
100 g vaj
200 g vöröshagyma (2 fej)
5 g őrölt fehérbors
20 g só
1 cs. petrezselyemzöld
A megmosott és meghámozott burgonyát
karikára vágjuk és sós vízben felpuhulásig
főzzük, majd leszűrjük. Amíg a burgonya
fő a vöröshagymát karikára a petrezselyemzöldet finomra vágjuk.
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Natúr sertésborda
Hozzávalók 4 fő részére
480 g csont nélküli sertéskaraj
50 ml étolaj
40 g finomliszt
20 ml étolaj
40 g paradicsompüré
10 g só
400 ml víz
A kicsontozott sertéskarajt egyenletesen felszeleteljük. Hártyás szélét három-négy helyen bevagdossuk, hogy sütés közben ne húzódjon össze a
szelet. Húsverővel kissé kiverjük, sózzuk. Aki szereti kevés frissen őrölt négybors keverékkel vagy
őrölt feketeborssal is fűszerezheti. Közvetlen a
zsiradékba tétel előtt lisztbe mártjuk. (Ha a lisztbe
mártott húst félretesszük, felülete nyálkás lesz.) A
felesleges lisztet a hús megrázásával eltávolítjuk.
(Ha nem így járunk el, a liszt egy része sütés közben leválik a húsról és a zsiradékban megég, keserűvé, gusztustalanná válik.)
Serpenyőbe kevés étolajat hevítünk, belerakjuk
a bordákat, mindkét oldalát szép pirosra megsütjük. Ha sütés első fázisában fedőt teszünk rá, szaftosabb marad a hús. Az így elősütött húst lábasba
elrendezzük és letakarjuk. A visszamaradt zsiradékba beletesszük a paradicsompürét és nagyon
lassú tűzön állandó kevergetés mellett addig pirítjuk, amíg elveszti piros színét. Ekkor hozzápirítjuk
a kevés megmaradt lisztet és azt is megpirítjuk.
Gyengén megsózzuk, hideg vízzel felengedjük és
alaposan kiforraljuk. Szűrőn átszűrjük, és ismét
felforraljuk. Az így elkészült pecsenyelébe ízlés
szerint tehetünk valamilyen kedvelt zöld fűszerfélét is. Például zellert, kaprot, bazsalikomot stb.
Tálaláskor a hús mellé tesszük. Ha nem tálaljuk
frissen, akkor a pecsenyelevet a húsra öntjük és
tálalás előtt a feltesszük az edényt a tűzhelyre és a
húst a mártásban átforraljuk.

A serpenyőben megolvasztott vajba előbb
a petrezselymet, majd a vöröshagymát tesz
szük, és kis lángon összepároljuk.
A leszűrt burgonya egyharmadát vékonyan kivajazott tűzálló edénybe rakjuk, és
ráhelyezzük a párolt petrezselymes hagymát. A rétegezést kétszer megismételjük.
Ha ez indokolt, a rétegeket sóval és kevés
őrölt fekete borssal ízesítjük, fűszerezzük.
A tálat letakarjuk és sütőbe téve félkészre
sütjük. A hőkezelést a fedő eltávolításával
fejezzük be.
Aki szeret kísérletezni az ízekkel elhagyva a petrezselymet almakarikákkal is ré-

tegezheti a burgonyát és a vöröshagymát.
Arra sincs feltétlenül szükség, hogy a hagymát megpirítsuk. A fedő alatt átpárolódó,
éppen roppanós maradó vöröshagyma
édeskés íze jól illeszkedik az almáéhoz.

Amennyiben szeretnék Önök is a fent leírt
ételsort megkóstolni, 2008. október 30-án
lehetőségük van erre, ha befizetnek a Gyál
Városüzemeltetési Kht. konyháján „A”
menüre. További felvilágosítást a www.
gyalkht.hu honlapon kaphatnak.
			
Sz.M.

Hasznos tanácsok szülőknek

A Burgonya Nemzetközi Éve Reggelivel kezdődjön a nap!
Az ENSZ a 2008. évet többek között a Burgonya Nemzetközi Évének
nyilvánította. A burgonya, mint táplálék jelentőségére szeretnék felhívni a figyelmet. Ez a növény egyike a legszélesebb körben előforduló
termesztett növényeinknek.
A világ negyedik legtöbbet fogyasztott élelmiszere. A kutatások
megállapították, hogy az inkák már ismerték a burgonya kiásott gumóit. Közép és Dél Amerika után a Kanári- szigetekre is eljutott, a
spanyol hódítók által összerabolt arany, ezüst és drágakő útitársaként
az 1570-es években került Nyugat-európába, majd kalandos úton Magyarországra. Hazai karrierje a 18. század végén kezdődött, amikor
II. József adókedvezménnyel támogatta a termesztését, Erdélyben
kezdték termeszteni, ahol pityókának hívták. A magyar neve francia
eredetű, Bourgogne (burgony) tartomány nevéből lett burgonya.
Az egyik legváltozatosabban elkészíthető növényi táplálék. Magas
szénhidráttartalma ellenére nagyon egészséges és a közhiedelemmel
ellentétben nem hízlal. Magas C-vitamin tartalma és rosttartalma
segíti az emésztést, ami a téli hónapokban különösen fontos, hiszen
ilyenkor kevesebb gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, mint nyáron.
Fogyaszthatjuk levesként, főételként, köretként, sűríthetünk vele.
Kombinálhatjuk bármilyen más nyersanyaggal. Hús, tojás, tejtermékek felhasználásával reggelire, ebédre, vacsorára vagy kímélő étrendbe is be lehet illeszteni. A két legkedveltebb hőközlési művelet a sütés
illetve a főzés. A kettő közti különbség az, hogy amíg sütéskor a hőt
közvetítő közeg a levegő vagy a zsiradék, illetve ezek kombinációja,
addig főzéskor a hőt a folyadék, vagy a vízből keletkező gőz adja át
az élelmi anyagnak. A főtt ételek könnyebben emészthetők, de sokan
inkább a sütéssel készült ételeket kedvelik.
Ki gondolná, hogy 115 fajta krumpli létezik a világon?! A háziasz
szonyok többsége beéri 2-3 fajtával, és ennyi elég is: a „lisztes” fajtából
készülnek a zúzott, tört, püré ételek, a „nem szétfővő” fajtából az egyebek, a kiflikrumpliból pedig a saláták.
A legegyszerűbb rakott burgonyát úgy készíthetjük, hogy a hajszálvékonyra szeletelt burgonyát lerakjuk egy tepsibe. 1 dl tejhez, vagy
tejszínhez 2 tojássárgáját, kevés fokhagymát, sót borsot, szerecsendiót
rakunk, jól összekeverjük, és ráöntjük a tepsiben lévő burgonyára. 160
fokon kb. 40 percig sütjük.
A másik egyszerű, kissé elfeledett étel a tepsis burgonya. A meghámozott burgonyát, hagymát cikkekre vágjuk, tepsibe tesszük. Fokhagyma gerezdeket szórunk közé, megsózzuk, borsozzuk, és néhány
tépett rozmaringgal megszórjuk. Rakhatunk közé apróra vágott kolozsvári szalonnát, csíkokra vágott színes paprikát. Az előkészített
burgonyára egy pohár vizet öntünk és egy merőkanál liba-, vagy kacsazsírral meglocsoljuk. 160 fokon sütjük egy órán keresztül, időnként kevergessük meg.
Tárkonyos burgonyasaláta
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 1 tojás sárgája, 1 kávéskanál cukor, 1
mokkáskanál mustár, fél deci olaj, 1 kávéskanál citromlé, vagy ecet 1
evőkanál friss tárkonylevél, vagy 1 kávéskanál szárított, paradicsom,
paprika.
A burgonyát megfőzzük, meghámozzuk, és nem túl vastag szeletekre vágjuk. Elkészítjük a majonézt mustárral, sóval, ecettel vagy
citromlével ízesítve, cukrot, apróra vágott tárkonyt adunk hozzá,
majd összekeverjük a burgonyával. Paradicsom-, paprikaszeletekkel
díszíthetjük.
Sz.M.

Beköszöntött az ősz, elkezdődött az iskola. Sok szülőnek okoz
gondot, hogy a gyermeknek zsebpénzt adjon, vagy inkább otthon készített tízórait, uzsonnát csomagoljon.
Kedves szülők, a gyermekek napja mindig a reggelivel kezdődjön!
A gyereket leginkább úgy könnyű megtanítani az egészséges táplálkozásra, ha abban nő fel. Ebben nagy szerepe van a
család táplálkozásának, a szokásoknak és az anya hozzáállásának. A napi étkezések közül a reggeli a legfontosabb, mégis
gyakran elhanyagoljuk. Ha a felnőttek nem reggeliznek, legalább a gyerekeket ne engedjék el az óvodába, iskolába reggeli
nélkül. Ahhoz, hogy a nap jól induljon, feltétlenül szükség van
a reggelire. Ilyenkor a legalacsonyabb a vércukorszint, ezért
fontos indulás előtt reggelizni. Ha elmarad az energiabevitel, a
gyerek nem tud megfelelően koncentrálni, az iskolában is rosz
szabb lesz a teljesítménye, figyelmetlenné válik.
A családi étkezések egyre jobban veszítenek a fontosságukból, foghatjuk ezt a felgyorsult életvitelre is, de a minta, amit a
gyerekek felé közvetíteni lehet mindenképpen a szülő felelőssége. Ezt a kérdést gyakran elintézik azzal, hogy majd úgyis
kap a gyerek az óvodában, iskolában reggelit. Szeretném minden szülő figyelmét felhívni, hogy az intézményekben tízórait
kap a gyerek, nem reggelit.
A gyerekeknél nagyon fontos, hogy a táplálkozásuk megfelelő minőségű és mennyiségű, változatos és ízletes legyen, napi
ötszöri étkezésre elosztva. A reggeli, az ebéd és a vacsora az
ún. nagyétkezés, a köztük lévő két kisétkezés a tízórai és az
uzsonna.
A családnak a nap első étkezését változatosan össze lehet állítani. Teljes kiőrlésű kenyeret sovány felvágottal, vagy sajttal,
zöldségekkel, túrókrémet magvas pékáruval, müzlit tejjel, stb.
Tízórait és uzsonnát érdemes otthon csomagolni a gyermeknek, egyrészt a helyes táplálkozási szokások kialakítása
miatt – érdemes a csemeténket is bevonni az előkészületekbe
–, másrészt pedig azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy
mit eszik a gyerek. Erősen javasolt, hogy kerüljön a csomagba
alma, körte, esetleg más gyümölcsféle is. Az is nagyon helyes,
ha tisztított sárgarépát, karalábét készítünk be a gyereknek.
A szendvics mellé ajánlott zöldpaprikát, paradicsomot, esetleg uborkát készíteni. Ne feledkezzünk meg az italról sem.
Kerüljük a szénsavas, cukrozott ízesített leveket. Ennél még
az ásványvíz vagy a tiszta víz is hasznosabb. Azonban ha van
otthon egy kis házi szörp még azzal is több jót adunk, mint
a bolti ízesített vizekkel, vagy hígított gyümölcslevekkel. Nagyon elterjedt az a rossz szokás, hogy pénzt kap a gyerek és
nem ennivalót, innivalót. Ez több szempontból is szerencsétlen megoldás. Nem kontrolálható, hogy a pénzt mire is költi.
Ha egyáltalán élelmet vesz, akkor vajon olyat, ami hasznos,
egészséges a számára?
A következő hónapokban szívesen adunk ötleteket, hiszen
a táplálkozási szokások kialakításában nagy szerepe van az iskolai közétkeztetésnek, és a büfék kínálatának is.
Székelyné Jene Mária
Gyál Városüzemeltetési Kht.
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Az októberi számban a díszfák, díszcserjék szakszerű telepítéséről szeretnék írni.

Minden díszkertnek évtizedeken át díszítő növényei a díszfák és
a díszcserjék. A nagyobb méretűre növő fafajokat ültethetjük szoliterként, míg a kisebb méretűek jó kiegészítői lehetnek a növényágyásoknak. A díszcserjékből helyesen összeválogatva egész évben
díszítő növényeket kapunk kertjeinkben, hiszen van, amelyik
levelével, vannak fajok, melyek
virágjaikkal, és vannak olyanok
is, melyek télen a szép színes
vesszőikkel is díszítenek.
A díszfák közül egy átlagos
kertbe a nem nagyra növő, de
koronájával szépen díszítő fajokat válasszuk, pl. nagyon szépek
a gömbkoronájú oltott díszfák
(szivarfa, juhar, csepleszmeggy).
Igen mutatós a szintén koronába
oltott nyírfa csüngő változata,
vagy a szil szintén csüngő koronájú fajtái is.
A díszcserjékből szintén bő a
választék. Mindenképpen telepítsünk a kertbe kora tavasszal
virágzó aranyvesszőt, májusi
orgonát, majd az egész nyáron virágzó viburnumokat, és a levelükkel is díszítő somokat. Az örökzöld lomblevelű díszcserjék közül
ültethetünk babérmeggyeket, kecskerágókat, melyek télen-nyáron
mutatósak.
A díszfák és díszcserjék telepítésének optimális ideje októbernovember hónap. Díszfaiskolákban, árudákban kiváló minőségű
növényeket vásárolhatunk. Díszfák esetében ez lehet konténeres
vagy földlabdás anyag, míg a cserjék legnagyobb része konténeres
növényként kerül forgalomba. Mindig jeltáblával ellátott egészséges
növényt vásároljunk meg. A jeltábla ma már növényútlevélként is
szolgál. Ez azt jelenti, hogy a vásárolt növény növényegészségügyileg is kifogástalan. Az ültetés legfontosabb munkája az ültetőgödör
előkészítése. Ha kijelöltük a díszfák helyét, akkor 1 m3 nagyságú
ültetőgödröt ássunk számukra, és mindig a helyi talajadottságokat
figyelembe véve végezzük el a talajcserét. A gödör alját töltsük fel
szerves trágyával vagy komposzttal, gödrönként 2-3 talicskányi
mennyiséggel számoljunk. Ezt követően töltsük fel a gödröt jó
minőségű ültetőanyaggal, majd a gyökérlabda méretéhez igazított
földmennyiségbe ültessük be a növényt. Ültetés után készítsünk
ún. víztányért, és öntözzük be a fákat. Az ültetéssel párhuzamosan
helyezzünk el 2 darab fakarót, melyhez a növényt lazán rögzítjük,
így megvédjük az esetleges szélkároktól.
16

A díszcserjék telepítésekor az ágyásba helyezzük el a növényeket
úgy, ahogy a megfelelő szín- és formaharmóniát szeretnénk elérni.
A cserjék nagyságától függően 0,4-0,6 m3-es ültetőgödröt ásunk,
és a jó minőségű tápanyaggal dúsított termőföldbe elültetjük növényeinket. Ültetés után 3-5 cm
vastagon fenyőkéreggel takarjuk az ágyást, majd alaposan
beöntözzük.
Mind a díszfák, mind a díszcserjék ültetésénél nagyon
fontos munkaművelet, hogy a
növények ágait és vesszőit ültetés után azonnal felére vágjuk
vissza. Így kényszerítjük növényeinket az erősebb gyökérképződésre és a jobb eredésre.
A szakszerűen elültetett díszfákban és díszcserjékben évtizedeken át gyönyörködhetünk.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@
freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök
kertépítő szakmérnök

Falugazdász ügyfélszolgálat
A nem is olyan távoli múltban Budapestre, Dabasra, esetleg
más településre kellett utaznunk ahhoz, hogy hivatalos ügyeinket elintézhessük. Ma már ezeknek a szolgáltatásoknak a
nagy többsége helyben, városon belül is rendelkezésünkre áll.
Hétről-hétre sokan keresik fel az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban a falugazdász ügyfélszolgálat kihelyezett irodáját is. Az ügyintézés néhány hétig nem volt elérhető,
de a közösségi ház az önkormányzat vezetésének határozott
szándéka szerint megteremtette a feltételeit annak, hogy a mezőgazdasági szakigazgatási ügyek miatt se kelljen utazniuk a
gyáliaknak.
Ismét helyben, a közösségi házban működik az ügyfélszolgálat, Nagyszegi Imréné falugazdász hétfő reggelenként,
8 és 9 óra között várja az ügyfeleket.
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Terménybemutató kiállítás a közösségi házban

Kitettek magukért a kertbarátok
A hagyományos, őszi terménybemutató kiállítás a Gyáli Kertbarát Kör
egyik legérdekesebb, leglátványosabb rendezvénye. Amatőr és profi kertészek mutatják meg az egyesület tagságának és a nagyközönségnek legszebbnek tartott, saját termesztésű gyümölcseiket, zöldségféléiket, dísznövényeiket.
Az idei kiállítás is a gyáli kertbarátok szorgalmát, hozzáértését dícséri.
Sok szépséget, igazi különlegességeket, féltéssel, odafigyeléssel, szeretettel nevelt terményeket láthattunk az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban szeptember 19-22. között. A Gyáli Kertbarát Kör elismertségét jelzi, hogy a megnyitón Gyimesi István polgármester, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester,
valamint több önkormányzati képviselő is megjelent. Városunk polgármesterének köszöntője után Pápai Mihály és Bacsa Ferenc, a kör elnöke
adta át az emléklapokat a kiállítóknak, pohárköszöntőt Pánczél Károly
mondott.
A kiállítás az idén is sok látogatónak szerzett örömet, kínált érdekes programot.
gi
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Versenygalamb, emu, póni és társaik

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Miért
vakarózik a kutyám?
Sokan úgy tudják, hogy minden kutya vakarózik, ez egy természetes jelenség. A viszketegség azonban szinte mindig bőrbetegségre utal. Ennek
egyik leggyakoribb oka valamilyen parazitás fertőzés: leginkább bolha,
rühatka, szőrtüszőatka. Máskor baktériumok vagy gombák, esetleg hormonális vagy anyagcserezavarok okozhatnak különböző tüneteket a bőrön (szőrhiány, bőrpír, korpázás, váladékozás, megvastagodás stb.). Ezen
bőrbetegségek diagnosztizálása sokszor nem egyszerű feladat, labor- és
egyéb kiegészítő vizsgálatok segítségével azonban lehetséges az okok kiderítése. Szakszerű és eredményes kezelésük azért is lényeges, mert túl
azon, hogy az állatnak szenvedést okoz a kínzó bőrgyulladás, egy részük
az emberre is fertőzésveszélyt jelent (pl.: bőrgomba, rühesség).
A kedvenc állatok között is egyre nagyobb problémát jelent a viszketéssel járó bőrbetegségek másik nagy csoportja: az allergia. A kifejezés az
immunrendszer hibás működésére, túlérzékenységére utal. A szervezet
számára idegen - bár egyébként nem kórokozó - anyag (allergén) vált ki
ilyenkor reakciót, különböző tüneteket okozva. Kutyánál és macskánál
az allergiás bőrbetegségek mindegyikében viszketegséget lehet tapasztalni, emellett különböző testrészeken bőrpír, szőrhiány, másodlagos
fertőzések miatt váladékozás is megjelenhet.
Mi okozhat allergiát? Sajnos rendkívül sok tényező. Az egyik legelterjedtebb a bolha-allergia, amikor már néhány bolhacsípés súlyos, kiterjedt
bőrgyulladást okoz, mert az állat folyamatosan vakarja, nyalogatja, rágja
a bőrét. Máskor a táplálék bizonyos összetevői tehetők felelőssé (pl.: csirkehús, gabonafélék, tej). A harmadik nagy csoport a belégzett allergének
(virágpor, gombaspóra, házipor) által kiváltott viszketegség, ez a kiváltó
anyagtól függően lehet szezonális vagy egész évre elhúzódó. Mivel ezeket szinte lehetetlen az állat környezetéből kiiktatni – ugyanúgy, mint az
emberi szénanátha esetében – csak a beteg kezelésére szorítkozhatunk.
Nem szabad viszont a humán allergia-elleni szereket alkalmazni állatorvosi vizsgálat és javaslat nélkül, ugyanis hatástalanságuk mellett esetleg
komolyabb mellékhatásokkal is számolni kell.
Szerencsére több módszer is létezik a viszketegséggel járó bőrbetegségek kezelésére. A kiváltó ok tisztázása után célzott gyógyszeres kezeléssel, helyileg alkalmazott bőrgyógyászati készítményekkel (sampon,
oldat) az esetek többségében jelentős javulást lehet elérni. A paraziták,
különösen a bolhák ellen leginkább a hosszú hatású, praktikus felcseppenthető oldatok hatékonyak, ezek többsége alkalmas a kullancsok elleni védekezésre is.
Amennyiben régóta húzódó, visszatérő panaszról van szó, esetleg
az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásokat okoznak, lehetőség van
homeopátiás kezelésre is. Ezzel a módszerrel a megzavarodott immunrendszer működését tudjuk „áthangolni” és mellékhatások nélkül, tartós tünetmentességet is el lehet érni, a későbbi kiújulást pedig meg lehet
előzni.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos
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Módosították az állattartási rendeletet
Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította az állatok tartásáról szóló rendeletét. A változásokról Kojnok Balázst,
a polgármesteri hivatal Szociális és Igazgatási
Irodájának vezetőjét kérdeztük.
A módosítást többek között a gyáli versenygalambászok kérelme indokolta. A rendelet eddig ugyanis nem tett különbséget
versenygalambok és más célból tartott galambok között, ráadásul a mostanit megelőző módosítás szigorította a szabályokat,
szűkítette a tartható galambok számát is. Az önkormányzat a
versenygalambászok érveit méltányolva most külön kategóriaként emelte a rendeletbe a versenygalambokat, az új, október
1-jétől hatályos szabályozás szerint belterületen ingatlanonként
legfeljebb 60 db versenygalamb és annak egyszeri szaporulata
tartható 6 hónapos koráig. Egyéb galambok esetében nincs
változás, amennyiben az ingatlanhoz 400 négyzetméternél nagyobb terület tartozik, 30 db, ha 400 négyzetméternél kisebb,
10 db tartható belőlük.
Ha már elővettük a rendeletet, igyekeztünk megszüntetni
azokat az apróbb pontatlanságokat is, amelyek a napi gyakorlat
során kerültek felszínre. Az értelmező részben teljesebbé tettük
például a prémes állatok felsorolását, a közepes haszonállat kategóriába pedig a sertés, juh, kecske és strucc mellé beemeltük
az emut, valamint a 100 cm marmagasságot meg nem haladó
lovat is. Ezekből a 400 négyzetméternél nagyobb területtel rendelkező ingatlanokon maximum 4 db, a 400-nál kisebbeken
pedig 2 db tartható – tájékoztatta lapunkat Kojnok Balázs irodavezető.
-i kis-
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Cégünk mottója: „Min�ségi kiszolgálás, verhetetlen árak”
(bruttó árak)
az étlap……..
Mi 72203 egyfázisú fogyasztásmér� szekrény . . . . . . 10 584,Mi 72431 háromfázisú fogyasztómér� szekrény . . . . . 15 960,MCU 1,5 vezeték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,MBCU 3x1,5 vezeték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,-

Ez csak a kezdet! Ha felkeltettük érdekl�dését, tegyen minket próbára!
Lakossági partnereinknek minden, ami a házon kívül, és belül világít……..
Szeretettel és nagy szakértelemmel várjuk önöket H-P: 630 – 1700 óráig, Szo: 800 – 1200 -ig.

Consent Halásztelek

Consent Soroksár

Consent Gyál

• Kábelek, vezetékek • Lakásriasztók • Védôcsövek, csatornák • Kábeltálcák
• Sorkapcsok, vezeték összekötôk • Kismegszakítók • FI-relék • Ipari dugók • Ipari aljzatok
• Földelô szondák • Mérô szekrények • Mûszerek, szerszámok • Fényforrások
• Irodai lámpatestek • Védett lámpatestek • Dekoratív lámpatestek • Lakáselosztók
• Kötôdobozok • Kapcsolók, konnektorok • Tömítô szelencék • Relék, mágneses kapcsolók

Nyitási akciókkal várjuk gyáli üzletünkben!

2360 Gyál, K�rösi utca 13. | Telefon: (29) 341-288
1238 Budapest, Grassalkovich utca 36–38. | Telefon: (1) 287 3098 • Fax: (1) 287 3094
2220 Vecsés, Fõ út – Ecseri út sarok | Telefon/fax: (29) 330 908
2314 Halásztelek, Rákóczi út 78. | Telefon/fax: (24) 452 660
E-mail: consent@vodafone.hu | www.consent.hu
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
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ÉPÍTÔANYAG KERESKEDELMI KFT.

iú

236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/ Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937

s
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- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás!

Kő

Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

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

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

www.bau-styl.hu

ÍZELÍTŐ ŐSZI AKCIÓINKBÓL!

Bramac
Bramac
Bramac
Bramac

Duna 1/1 cserép
Római 1/1 cserép
Natura 1/1 cserép
Classic prot. 1/1 cserép

Tatai hornyolt ívesvágású cserép

Vasbeton födémgerenda akció
EE
EE
EE
EE

24
30
36
42

4 424 Ft
5 445 Ft
6 610 Ft
7 487 Ft

EE
EE
EE
EE

48
54
60
66

Ytong 30 NF
Ytong 10

8 508 Ft
9 529 Ft
10 550 Ft Mátratherm 30NF
11 571 Ft

Zsalukô 30x25x50
269 Ft
Beton béléstest 60/19/25 199 Ft
Classic üveggyapot
hőszigetelő 10 cm-es 500 Ft/m2

ÁRUHITEL
2 MILLIÓ FT-IG!

806 Ft
325 Ft
300 Ft/db

1740
1780
1550
2280

Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2
Ft/m2

89 Ft/db

SZLOVÁK FENYÔ FÛRÉSZÁRU

50 990 Ft/m3-tôl

FAANYAGVÉDELEM KÖRNYEZETBARÁT
REMMERS FAKEZELÔ SZERREL.

Homlokzati, beltéri
és tetôtéri fa és mûanyag
nyílászárók, igény
szerint felméréssel,
beépítéssel.

tetőtéri ablakok készletről,
jelentős kedvezménnyel!

Weber-Terranova 5 cm homlokzati hôszigetelô rendszer,
színes vékonyvakolattal (178 féle színben)
1950 Ft/m2
Eps 80-as homlokzati hőszigetelő lap, 5 cm-es
540 Ft/m2-től!
Weber-Terranova fagyálló csemperagasztó 25 kg-s
720 Ft/zsák
Weber-Terranova flexibilis csemperagasztó 25 kg-s
1700 Ft/zsák
Az akciók a készlet erejéig érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓINKRÓL ÉRDEKLÔDJÖN TELEPHELYÜNKÖN VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT!
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Jadeköves masszázságy

légkamrás matracok
fény-, mágnes- és kristályterápiák és sok
minden más ….
szaktanácsadás
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!

Mi vagyunk az Ön hitelközvetítője!
· Szabad felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás
· Adósságrendezés,
hitellehetőség
Mobil: 70/357-3802, 30/338-6445
BAR-listásoknak,
IX. Angyal u. 14.
végrehajtás, Apeh-végrehajtás is
· Korhatár nélkül nyugdíjasoknak is
· Jövedelem és közüzemi számlák nélkül
· Lakásvásárlási hitel (akár minimális
önerővel) az ingatlan értékének 80%-ig
· Előzetes költségek megbeszélés szerint!!!

HITELEK!
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Térítésmentesen kipróbálható
az Arany János Közösségi Ház emeletén

Nyitás szeptember 20-án
Nyitva: H: 9-13h, K-P: 9-19h

Elõadások minden szombaton
délelõtt 10 órakor
Várja Önöket Szabó Irén és Csobai István
Tel.: 06-20/470-2778
Figyelje a bejáratnál az info tévét és a plakátokat!

Világszerte sikeresen működő, nemzetközi légi és tengeri
szállítmányozással foglalkozó vállalat
gyáli telephelyére keres adminisztrátor munkatársat.
Feladatai: kimenő és bejövő posta kezelése, iktatása,
illetve a belső posta szétosztása.
Ha szeretne egy új kihívásokkal teli
részmunkaidős állást,
precíz, pontos és nem riad vissza a sok munkától,
akkor ez a hirdetés Önnek szól!
Küldje el pályázatát:
Cargo-partner Kft. 2360 Gyál ProLogis Park Budapest-Gyál, DC5.
E-mail: erika.pechinger@cargo-partner.com

Apróhirdetés

Vállalunk kertgondozást, fa
ápolást, fűnyírást, fűkaszálást,
fa gondozást, gallyazást, nyila
dékozást, valamint építés- és

Bútor készítés – konyhabú

felújítás utáni nagytakarítást.

torok - szobabútorok, polcok

Magánlakások, irodák nagyta

– fürdőszobabútorok. Kedve

karítását.

ző árakkal, rövid határidővel,

tet, bejárónői- illetve háztartási

Gyermekfelügyele

nagy színválasztékban. Egyedi

munkákat. Egyéni vállalkozók

elgondolások

megvalósítását

elektronikus könyvelését. Ér

is vállalom. Érdeklődni lehet a

deklődni: Mountain Bt., Koós

06-20-244-5315-ös

telefon

Károly 06-20/353-1031, 06-

számon.

20/375-2742

Használt számítógépek progra

Mi nem ígérünk milliókat, de az

mokkal Pentium 4-es 20.000

elsőt segítünk megkeresni. Ér

Ft, Pentium 3-as 9000 Ft-ért

tékesítési cég korhatár nélkül

eladó. Tel: 06-70-944-5609

keres jó kommunikációs kész

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 2500 Ft, ma
nikűr: 1500 Ft, pedikűr:
1500 Ft, töltés: 2500 Ft.
Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!
Juhász Zsuzsa:

séggel rendelkező agilis kollé
gákat. Tel: 30/2129-729.
Szobafestés, mázolás, tapé
tázás, belső díszítő munkák,
gipszkarton, álmennyezet és
válaszfal építések stb. Érdek
lődni: 06-30-386-4456
Parkettás vállal hagyományos

06-70/646-0845,

és

06-30/683-8961

csiszolást, lakkozást, laminált

szalagparketta

lerakást,

Biztonságtechnikai cég keres:

Értékszállító

munkakörbe munkatársakat.
Feladatok: értékszállítási tevékenység végrehajtása
Elvárások:
- min. szakmunkás bizonyítvány,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- személy- és vagyonõri igazolvány,
- érvényes kamarai tagság,
- fegyvervizsga bizonyítvány,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
Elõny:
- „C” kategóriás jogosítvány
- ATM üzemeltetési gyakorlat
- értékszállítói területen szerzett gyakorlat
- budapesti helyismeret
Amit kínálunk:
- bejelentett, törvényes munkahely,
- béren kívüli juttatás,
- élet- és balesetbiztosítás.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
személyesen:
Budapest XV., Telek utca 5., vagy
e-mail küldésével:
paszingerk@jnt.hu

és hajópadló lerakást. Javítás,
DUGULÁS ELHÁRÍT

recsegés megszüntetése. 06-

Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig!

70-505-11-77

Épületen belüli és kívüli szen

Pótvizsgára felkészítés mate

nyvíz, csapadékelvezetőrend

matikából, történelemből, ma

szer

Házakban,

gyarból és más tárgyakból. A

lakásokban, éttermekben, gyá

telefonszám fogyasztóvédelmi

tisztítása.

rakban, intézményekben. Wa

szám is. Telefon: 06-20-527-

termatic KFT | Felsőpakony,|

7701 E-mail: ofe-gyal@gmx.

Tel.: 20 403 5524

net

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.
WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362
Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu
Plus 29 magazin a UPC képújság csatornáján látható
Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
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Író-olvasó találkozó a könyvtárban

Engem szeress!

2008. szeptember 24-én könyvtárunk vendége volt Sohonyai
Edit írónő, aki könyvei mellett évek óta nagy sikerű önismereti és felvilágosító óráival kápráztatja el a kamaszokat.
Ezen a rendhagyó irodalomórán könnyed, humoros formában kaphattak választ az Ady Endre Általános Iskola diákjai
az őket leginkább foglalkoztató olyan problémákra, mint például az első csók, szerelem, miért nehéz fiúnak vagy lánynak
lenni, vagy az önbizalom kérdése.
Minden fiatalnak jó szívvel ajánlom könyveit, melyek már
több kiadást megértek:

Főfanyűvő
Varga Csaba Főfanyűvő képeiben, különlegesen, érdekesen
megmunkált faszobraiban, használati tárgyaiban gyönyörködhettek az érdeklődők augusztus második felétől szeptember elejéig, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében. A Gyálon élő amatőr művész asztalos
szakmájára utalva választotta a Főfanyűvő fantázianevet. A
kiállítást László Elemér festőművész nyitotta meg.

Macskaköröm
Engem szeress!
Jasmine, avagy mégis kell a szerelem?
Le a csajokkal!, avagy kinek kell a szerelem...
Le a pasikkal!, avagy velem nem stimmel valami?
Csősz Tamásné
könyvtáros

Baranyi Ferenc lesz a gyáli
József Attila Baráti Kör vendége
Szeptember 20-án, az Ady Endre Általános Iskola könyvtárában alakult meg a József Attila Baráti Kör. A bensőséges hangulatú rendezvényen Karizs Krisztina magyar szakos egyetemi hallgató beszélt a költő első kötetének megjelenéséig tartó
életszakaszáról. Az előadást az alapító tagok tolmácsolásában
elhangzott József Attila-versek színesítették.

fotó: Lucskai Norbert

A kör sok szeretettel várja az érdeklődőket október 29-én,
18.00 órakor az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba, ahol Baranyi Ferenc József Attila- és Kossuth-díjas író,
költő, Ézsiás Erzsébet, a Baranyi Ferencről készült, Örvénylelkű fiú című könyv szerzője és Kemény András, a mű kiadója
lesznek a József Attila Baráti Kör vendégei.

Azt a ragyogóját!
Az „Azt a ragyogóját!” nótadélután novemberi előadásának
sztárvendége: B. Tóth Magda.
Zenei Kíséret: Reményi Géza cigányzenekara. Mindenkit
szeretettel várunk az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárba november 16-án, vasárnap, 15.00 órakor!

Népmese Napja
Minden évben szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján
ünnepeljük a Népmese Napját.
Ezen a napon a Tátika Óvoda nagycsoportját láttuk vendégül a
gyermekkönyvtárban. A csoportot Bodnárné Betti óvónő vezette.
A hangulatos, jókedvű délelőttön mesemondónk Karácsonyi
Lászlóné nyugdíjas óvónő volt, aki A csillagszemű juhász című
népmesét mondta el a gyerekeknek.
A mese után a gyermekkönyvtár mini „bábszínházzá” alakult,
mikor a gyerekek elbábozták a mesét. Nagy volt a tülekedés a főbb
szerepekért, végül Betti néni döntötte el a szereposztást.
A kesztyűbábokat erre az alkalomra készítette és ajándékozta a
könyvtárnak a gyáli Béres Stúdió. Ezúton is köszönjük a felajánlást Béres Lászlónak és Béresné Edvi Klárának.
Köszönjük továbbá Karácsonyi Lászlóné lebilincselő, színes kalauzolását a mese birodalmába.
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

