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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
VI. Gyáli Fogathajtó Fesztivál

A Gyáli Lovassport Egyesület október első hétvégéjén rendezte meg
a VI. Gyáli Fogathajtó Fesztivált a
sportpályán.

7. oldal

Pápai Mihály városunk
új polgármestere
Az október 3-án tartott önkormányzati választáson Pápai Mihály, városunk eddigi alpolgármestere, a FIDESZ jelöltje nyerte a polgármesteri székért
folytatott küzdelmet. A nyolc egyéni választókerület mindegyikében a fideszes jelölt szerzett mandátumot, a három listás mandátumból kettőt az
MSZP, egyet pedig a JOBBIK tudhat magáénak. A
képviselő-testület alakuló ülésén Pánczél Károlyt
választotta meg városunk alpolgármesterévé.
Részletes választási eredmények a 3., a képviselőtestület alakuló üléséről készült beszámoló az 5.
oldalon.

Meghívó

Kertbarátok kiállítása

Gyál Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt az
1956-os forradalom és szabadságharc
kirobbanásának évfordulója
tiszteletére rendezett városi ünnepségre.
Az ünnepség programja:

2010. október 23., 17.00 óra:
9. oldal

Első lépések:
Gyál a bajor régióban
2010. szeptember 14-19. között az
Európai Unió Comenius Regio program keretében városunkat egy hét
fős delegáció képviselte a németországi felsőbajor régióban.

10. oldal

Városi ünnepség az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár színháztermében
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
alpolgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
Bács Ferenc Jászai-díjas színművész
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói
Az ünnepség után koszorúzás
a Templom téri 56-os emlékműnél
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Pályázati kiírás

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 2011. évi fordulójára
„A” típus: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típus: A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
· Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. §
(2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
· A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
· Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
· Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

határidő utolsó napja lehet.
A pályázati űrlap csak az önkormányzat által kiadott pályázati
anyagban meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
Az önkormányzat által készített pályázati anyag a megjelölt kötelező mellékleteivel a Gyáli Kistérségi Központ (Gyál, Kőrösi u.
54.) földszintjén átvehető ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a
www.gyal.hu aktuális rovatából.
Hivatali ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12.30-15.30, szerda: 8.0018.00, péntek: 8.00-12.00/
Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Törökné Lőkös Viktória (06-29/540-920)
Gyimesi István
polgármester

Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2009. évi eredménykimutatása
(A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtaknak megfelelően)

Összes közhasznú tevékenység
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

210 623 e Ft
46 715 e Ft
257 338 e Ft
204 968 e Ft
46 150 e Ft
251 118 e Ft
6 220 e Ft
565 e Ft
5 655 e Ft

A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázatot egy példányban, írásban, a pályázó által aláírva, a
megjelölt mellékletekkel egyetemben, egy példányban kell benyújtani postai úton.
Benyújtási cím: Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala, Kistérségi, Oktatási, Intézmény-felügyeleti Iroda 2360
Gyál, Kőrösi út 112-114.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatok formai hibásnak minősülnek. A postára adás utolsó dátuma csak a benyújtási
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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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)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt
Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán



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 7500 példányban

2010. október

Pápai Mihály városunk új polgármestere!
A Magyar Köztársaság Elnöke október 3-ra írta ki az önkormányzati választásokat. A Gyálon is érvényes és eredményes
voksoláson polgármestert, önkormányzati képviselőket választottunk, s szavazatainkkal döntöttünk a megyei közgyűlés
összetételéről is.
A vonatkozó törvényi szabályozás változása miatt az eddigiekhez képest csökkent a képviselő-testület létszáma. Városunkat 8 egyéni választókerületre osztották, a polgármester mellett
az ezekben mandátumot szerzett (nyertes) önkormányzati képviselők és 3, a töredékszavazatok (az egyéni választókerületekben nem nyertes jelöltekre leadott szavazatok) alapján listán
mandátumot szerzett képviselő alkotja a testületet.
A polgármester-választás eredménye városunkban:
Pápai Mihály
FIDESZ
Véghné Bágya Ildikó
MSZP
Helméczy Árpád Wigand JOBBIK

3 022 szavazat
1 322 szavazat
740 szavazat

59,44%
26,00%
14,56%

Városunk megválasztott polgármestere tehát Pápai Mihály lett.
A képviselő-választás eredménye városunkban:
1. számú választókerület
Csinos Sándor
Czotter Ferenc László
Kozma Imre
Végh Tibor

JOBBIK
FIDESZ
MVMP
MSZP

110 szavazat		13,92%
441 szavazat		55,82%
36 szavazat		4,56%
203 szavazat		25,70%

2. számú választókerület
Faragó Sándor
Gazdikné Kasa Csilla
Orosz András
Pécsi Karolina
Tarpai Károly

FÜGGETLEN
FIDESZ
MSZP
JOBBIK
MVMP

134 szavazat		22,26%
284 szavazat		47,18%
105 szavazat		17,44%
71 szavazat		11,79%
8 szavazat		1,33%

3. számú választókerület
Benkő Péter Gyula
Lakos Péter
Pál Lászlóné
Pánczél Károly

MVMP
JOBBIK
MSZP
FIDESZ

37 szavazat		6,69%
84 szavazat		15,19%
94 szavazat		17,00%
338 szavazat		61,12%

4. számú választókerület
Dobosné Fazekas Erzsébet
Helméczy Árpád Wigand
Kakucsi Éva
Mendel Lajos
Zabánné Nagy Gyöngyi

MSZP
JOBBIK
MVMP
MUNKÁSPÁRT
FIDESZ

107 szavazat		19,93%
78 szavazat		14,53%
19 szavazat		3,54%
16 szavazat		2,98%
317 szavazat		59,03%

5. számú választókerület
Benkő Károly
Erős József

MSZP
FIDESZ

113 szavazat		21,40%
283 szavazat		53,60%

Fejes Károly János
Heincz László
Kalmár Róbert Krisztián
Kunyik Barbara

JOBBIK
FÜGGETLEN
MVMP
FÜGGETLEN

55 szavazat		10,42%
33 szavazat		6,25%
29 szavazat		5,49%
15 szavazat		2,84%

6. számú választókerület
Cseszkó Tibor Csaba
Dancs Erika
Darabánt Mihály
Fekete András
Lázár Sándor
Szabó Ferenc

FIDESZ
FÜGGETLEN
JOBBIK
MSZP
FÜGGETLEN
MVMP

325 szavazat		43,74%
50 szavazat		6,73%
79 szavazat		10,63%
150 szavazat		20,19%
63 szavazat		8,48%
76 szavazat		10,23%

7. számú választókerület
Karap Erzsébet
Kiss Sándor Ferenc
Szabó István
Vinnai Tibor

MSZP
MVMP
JOBBIK
FIDESZ

122 szavazat		16,76%
56 szavazat		7,69%
168 szavazat		23,08%
382 szavazat		52,47%

8. számú választókerület
Badics Ferenc
Fa Zsuzsanna
Hajdani Józsefné
Illés László
Szabó Ágnes

MVMP
FIDESZ
FÜGGETLEN
MSZP
JOBBIK

39 szavazat		6,68%
280 szavazat		47,95%
40 szavazat		6,85%
151 szavazat		25,86%
74 szavazat		12,67%

A töredékszavazatok alapján kiosztott mandátumok:
MSZP:
2 mandátum
JOBBIK:
1 mandátum
A képviselő-testület összetétele tehát az alábbiak szerint alakul:
Czotter Ferenc László
FIDESZ
Cseszkó Tibor Csaba
FIDESZ
Erős József
FIDESZ
Fa Zsuzsanna
FIDESZ
Gazdikné Kasa Csilla
FIDESZ
Pánczél Károly
FIDESZ
Vinnai Tibor
FIDESZ
Zabánné Nagy Gyöngyi FIDESZ
Lakos Péter
JOBBIK
Végh Tibor
MSZP
Véghné Bágya Ildikó
MSZP
Pest Megye Közgyűlésének összetétele az alábbiak szerint alakul:
FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK

26 mandátum
10 mandátum
7 mandátum

Alakuló ülésén Gazdikné Kasa Csillát, a megyegyűlés gyáli tagját Pest Megye Közgyűlése az oktatási, kulturális, műemlékvédelmi, ifjúsági és sportügyekkel foglalkozó bizottság elnökévé
választotta.
(Forrás: www.valasztas.hu és Pest Megye Közgyűlése)
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Befejezték a képviselői tevékenységet
Botlik István 20 évig volt önkormányzati képviselő Gyálon, de a település közéletében már
a rendszerváltás hajnalán is részt vett. Az idei
önkormányzati választáson nem indult képviselő jelöltként, ennek okáról és a képviselőtestületben eltöltött 20 évről kérdeztük.
– Annak idején miért döntött úgy, hogy képviselő szeretne lenni?
– Úgy éreztem az akkori légkör alakulásából,
hogy a települések végre a saját kezükbe vehetik a sorsukat. Akkor, 20 évvel
fiatalabban, tele energiával, tele elképzelésekkel úgy gondoltam, hogy valamit hozzá tudok tenni az akkor még falu jövőjéhez.
– Milyen konkrét célokkal vágott bele annak idején?
– Konkrét célokat így 20 év távlatából már elég nehéz lenne felidéznem,
de akkoriban mindannyian az infrastruktúra kiépítését tartottuk a legsürgetőbb feladatnak.
– Hogyan értékeli az elmúlt 20 évet? Sikerült ezeket a célokat megvalósítani?
– Nyilván csak elfogultan tudom ezt megítélni, hiszen alakító részese
voltam ezeknek a folyamatoknak, de összességében pozitívnak értékelem
az elmúlt 20 évet, úgy gondolom a legfontosabb feladatokat teljesítettük ez
idő alatt.
– Ön szerint merre tart a város? Jó úton halad?
– Itt megint csak elfogultan tudok nyilatkozni, de ezzel együtt úgy látom,
hogy jó irányba tart a város. Azt a hatalmas elmaradottságot, ami a rendszerváltás környékén jellemezte Gyált, mára felszámoltuk, és ha a mostani
városközpont-pályázat is úgy sikerül, ahogy azt mi szeretnénk, akkor végre
egy városiasabb központunk is lesz. Nyilván ezernyi dolog hiányzik még
ami élhetővé tesz egy települést, de ezek nagy része már nem infrastrukturális jellegű, hanem inkább a kulturális élet hiányosságai.
– Miért döntött úgy, hogy nem szeretne indulni az idei önkormányzati
képviselő választáson?
– Kevés örök dolog van a világban, az önkormányzati képviselői megbízatás nem tartozik ezek közé. Úgy alakultak a dolgok, hogy jobbnak láttam,
ha a következő ciklusban már nem veszek részt. Ez egyébként már a 2006os választás előtt megfogalmazódott bennem, már akkor eldöntöttem, hogy
a 2006-os lesz az utolsó választás, amin indulok és az elmúlt négy évben
nem változott meg ez az elhatározásom.
– Mit tart az elmúlt 20 év legnagyobb személyes eredményének a város
közéletében?
– Erre így kapásból nagyon nehéz válaszolni, de talán a városi pályázatban játszott szerepemet említeném. A várossá váláshoz ugyanis többek
között egy pályázatot is be kell benyújtaniuk a településeknek. Abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy annak idején forrásmunkák felhasználásával én szerkeszthettem és jelentős részben én írhattam azt a pályázatot, amelynek sok minden más mellett fontos szerepe volt a városi cím
odaítélésénél.
– Búcsúzóul mit üzen a városnak?
– Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon támogatást, segítséget nyújtott annak érdekében, hogy az elmúlt 20
évben önkormányzati képviselőként tevékenykedhessek, másrészt pedig
azt üzenem mindenkinek, aki az elkövetkezendő időkben hasonlóra adja a
fejét, hogy teljes erőbedobással, legjobb tudása szerint tevékenykedjék a város érdekében. Legyen egy még sikeresebb, élhetőbb városunk, én biztosan,
de szerintem valamennyien, örülni fogunk neki.


Kovács Antal 1998-óta volt önkormányzati
képviselő, de különböző formákban már ezt
megelőzően, a 80-as években is részese volt a
település közéletének.
– Miért döntött úgy 1998-ban, hogy képviselő
szeretne lenni?
– Akiben van egy kis hajlam és közéleti érdeklődés illetve lokálpatriotizmus, netán valaha
belekóstolt a közéleti tevékenységbe, az könnyen
megfertőződik. Nekem sikerült megfertőződnöm és hiányzott az, hogy tegyek valamit a településért.
– Milyen célokkal kezdte képviselői megbízatását?
– Annak idején azzal a felkéréssel kerestek meg a szocialista képviselők,
hogy vállaljam el a polgármester-jelöltséget, így először 1998-ban, majd
2002-ben is a szocialisták polgármester-jelöltjeként indultam, és bár alul
maradtam Gyimesi Istvánnal szemben, mégis sikerült egy 50-50%-os arányú képviselő-testületet létrehozni.
Ezt az arányt – büszkén mondhatom, hogy az én közreműködésemmel
– nem arra használtuk, hogy a város vezetését ellehetetlenítsük, hanem arra,
hogy békét teremtsünk és így létrehoztunk egy nagy koalíciót. Ez véleményem szerint nagyon jól működött.
Mindig is hangsúlyoztam, hogy nem az országos politikai módszerek és
mentalitás mentén haladtunk. Úgy gondolom, aki beállt a hámba, mindegy
hogy a rúd jobb vagy bal oldalán van, annak húznia kell a szekeret.
– Hogyan foglalná össze közéleti tevékenységét?
– Produktív 12 év volt, produktív 20 év volt, produktív 30 év volt. De ha
konkrétan a képviselő-testületi tagságomat kell jellemezni, akkor koncentráltan a város fejlesztésére irányuló évekről beszélhetek.
– Jó úton halad a város?
– Gyál közigazgatási történelme 65 évre nyúlik vissza. Az, hogy ez idő
alatt gyakorlatilag a nulláról indulva idáig jutottunk el, egy folyamat volt
mely folyamatnak én többször voltam tevékeny részese. Amit a 80-as években elkezdtem, azt a 90-es években folytattam. Mindenkinek, aki a városvezetésben részt vett közös célként lebegett a szeme előtt, hogy a település az
elmaradottságból, a lenézettségből, az ellátottsági nehézségekből kitörjön és
egy élhető hely legyen.
– Mit tart legnagyobb személyes eredményének a város közéletében?
– Véleményem szerint az a fejlődés, amit elértünk, egy csapatmunka volt,
ami nem köthető konkrét személyekhez. Azt, hogy ebben a csapatmunkában én is részt vehettem, nagy büszkeségnek tartom. Mégis van egy dolog,
amit személyes eredményemnek tekintek, hogy akár a 80-as években, akár
a képviselő-testületi tagságom idején egyik alakítója lehettem annak, hogy
a város közéletében béke volt, hogy a városvezetés koncentrálni tudott az
előtte álló feladatokra, nem az egymás elleni békétlenkedés volt a jellemző,
mint amire a környezetünkben sajnos láttunk példát.
– Miért nem folytatja?
– Mivel már az előző választásnak is én voltam a korelnöke, azt láttam,
hogy vannak itt nálam lobbanékonyabb, tettrekészebb fiatalok. Nem gondolom azt, hogy ha valaki hozzájut egy tisztséghez, akkor élete végéig foggalkörömmel kell hozzá ragaszkodnia. Természetesen egy szóval sem mondom,
hogy engem már nem érdekel a gyáli közélet és bármibe ne lennék segítőkész, egyszerűen csak szeretnék kiszállni az első vonalból.
– Búcsúzóul mit üzen a városnak?
– Azt üzenem, hogy nincs búcsúzás, azt üzenem, hogy itt vagyok és ha
kellek, akkor tessék engem használni amire lehet.
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Alakuló ülését tartotta a képviselő-testület
Október 14-én az Arany
János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár színháztermében tartotta
alakuló ülését Gyál Város Önkormányzatának
Ké pv i s elő -te s t ü le te .
Az ülésen megjelent
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pest
Megye Közgyűlésének
elnöke is.
A korelnök Czotter
Ferenc önkormányzati
képviselő köszöntötte
a megjelenteket, külön
köszöntötte Pápai Mihályt, a város megválasztott polgármesterét,
a megválasztott képviselőket, majd javaslatot
tett az alakuló ülés napirendi pontjaira, amit a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Dr. Bánóczy Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatót tartott a 2010. évi önkormányzati általános és kisebbségi választás helyi eredményéről.
Ezt követték az eskütételek, először a képviselők, majd pedig Pápai Mihály, városunk polgármestere tette le az esküt.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésére megválasz-

totta az alpolgármestert, aki a titkos szavazás eredményeként,
Pánczél Károly lett.
Ft. Takaró Károly ny. tábori püspök, dandártábornok, városunk
díszpolgára áldó igékkel bocsátotta útjukra a köz szolgálatát vállalókat, majd a szervezeti és működési szabályzat módosításával az
új bizottsági struktúráról és a bizottságok összetételéről döntöttek
a képviselők. Ezt követően a polgármester és az alpolgármester illetményét és költségtérítését határozták meg. A testület 2,5 millió
forint támogatást szavazott meg a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítésére, végül a külsős bizottsági tagok is letették az esküt.

Megtörtént a hivatalos átadás-átvétel

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
bizottságai és azok összetétele:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elnöke: Erős József, Tagok: Czotter Ferenc László, Lakos
Péter, Végh Tibor, Kültag: Botlik Zoltán
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 		
Elnöke: Vinnai Tibor, Tagok: Cseszkó Tibor, Zabánné
Nagy Gyöngyi, Kültag: Badics Ferenc
Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság Elnök:
Zabánné Nagy Gyöngyi, Tagok: Cseszkó Tibor, Lakos Péter, Kültag: Dr. Fa Cecília

Pápai Mihály, városunk új vezetője Gyimesi Istvánt váltotta a polgármesteri székben. A hivatalos átadás-átvétel 2010. október 8-án Soósné
Dr. Gáspár Gabriella, Gyál város jegyzője, valamint Dr. Danka Ferenc,
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi-ellenőrzési Főosztályának vezetője jelenlétében megtörtént.

Oktatási és Kulturális Bizottság 			
Elnök: Gazdikné Kasa Csilla, Tagok: Fa Zsuzsanna, Véghné Bágya Ildikó, Kültag: Gácsi Kiss Dezsőné
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Elnök: Czotter Ferenc László, Tagok: Erős József, Fa
Zsuzsanna
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Mudri Béla: Megkésett vallomás
Megjelent Mudri Béla (Kisvárda, 1951 -), Gyálon élő költő Megkésett vallomás című
kötete. A mély szociális érzékenységű költő impressziók, hétköznapi benyomások
alapján írja verseit. Életfilozófiája meghatározza művei alaphangulatát.
Elégikus költő, lelke mélyén mindig ott bujkál egy szemernyi szomorúság, mely
utat tör szívünkhöz is. Mindenkihez szól, amikor verset vagy novellát ír.
Tagja a Tűzedzők Művészeti Asztaltársaságnak, a Kláris irodalmi-kulturális
folyóiratban pedig 2001 óta rendszeresen publikál, korábban Moód János néven.
E néven jelent meg verseskötete „Kristályhágóján a vágynak” címmel 2002-ben,
amelynek versei alappillérét képezik e kötetének is.
Kifejező, olykor kemény, mégis érzelmekkel teli, kiforrott verseit tiszta szívvel
ajánlom minden kedves, verset szerető olvasónak – írja Györgypál Katalin.
A kötet megvásárolható az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.

„Oh természet, oh dicső természet!”
Szeptember 24-én pénteken napsütéses, igazi kirándulóidőre ébredtünk. Szülők, gyerekek gyülekeztek a Zrínyi Miklós Általános
Iskola előtt. Az iskola 2.a osztálya nem hagyományos tanulásra,
hanem tömbösített természetismereti órára készült ezen a napon.
Hátizsákkal felszerelkezve a Peremvárosi Horgásztóhoz indultak.
A rendhagyó természetismereti óra keretében ismerkedtek
meg a kisdiákok a vízpart élővilágával, az őszi természet szépségeivel.
Közelről szemügyre vehették a halakat, különböző vízi növényeket, állatokat. A horgásztó halőreitől sok érdekességet megtudhattak a tó élővilágáról, a környezetünk megóvásáról. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a rögtönzött bemutatót.



A már megszerzett, és az új ismeretek együtt válnak majd alkalmazóképes tudássá. Pedagógiai szempontból is fontos dolgokat gyakorolhatnak a gyerekek az ilyen programokon, segítve
ezzel a környezettudatos felnőtté válásukat.
Sok szülő is elkísérte az osztályt és segített a gyerekek szállításában. Köszönet érte! Jó volt látni a gyerekek örömtől és játéktól
kipirult arcát, az egymással beszélgető szülőket, amely a közösségformálás leghatékonyabb eszköze.
Külön köszönet a segítségért: Siklósi Bélának, Füzesi Jánosnak, Király Jánosnak, Romfa Mihálynak és Kurucz Árpádnak.
Mrázné Laki Mária
2.a osztályfőnöke

2010. október

VI. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
A fogathajtó sport Gyálon élő szerelmesei hat évvel ezelőtt határozták el,
hogy nagyszabású versenyen mutatkoznak be a város és környéke nagyközönségének. Az ősz eleji lovasversenyek azóta hagyománnyá váltak
városunkban. A Gyáli Lovassport
Egyesület október első hétvégéjén
rendezte meg a VI. Gyáli Fogathajtó
Fesztivált a sportpályán.
A színvonalas meghívásos verseny
létrejöttét főtámogatóként tette lehetővé Gyál Város Önkormányzata
és az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár, de számos vállalkozás, szervezet és magánszemély
önzetlen felajánlása is segítette a
megrendezést.
Az idén is nagy sikert aratott a
kuriózumnak számító villanyfényes
akadályhajtás, az új elemként megjelenő szekérhúzó verseny és a malacfogás, a legnagyobb attrakció pedig
a világklasszis négyesfogathajtó, Lázár Zoltán parádés akadályhajtása
volt.

Eredmények:
Póni kettesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Nagy Zsolt
II. Láng Gyula
III. Láng Melinda
Félvér egyesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Mikus László
II. Meskóné Orosz Mária
III. Pergel Imre
Félvér kettesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Lippert Sándor
II. Gudmon Gábor
III. Kiss Sándor
Félvér egyesfogat,
akadályhajtás
I. Mikus László
II. Áipli Mihály
III. Meskóné Orosz Mária
Félvér kettesfogat,
akadályhajtás
I. Matuz Sándor
II. Taligás Menyhért
III. Kiss Sándor
Félvér négyesfogat,
akadályhajtás
I. Lázár Zoltán
II. Dobrovitz József
III. Ifj. Scheik József
Póni kettesfogat,
akadályhajtás
I. Láng Gyula
II. Láng Melinda
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Krasznai Máté tarolt a
bajnokságokon
Krasznai Máté (60 kg) az FTC-Gyál birkózója aranyéremmel térhetett
haza szeptember 18-án az Orosházán rendezett Kadet Szabadfogású
Országos-bajnokságról, majd egy héttel később szeptember 25-én a
Veszprémi Dózsa rendezte U23 Országos Bajnokságról is a legfényesebb érmet hozta el, csakúgy, mint október 9-én amikor a Tatabányán
rendezett Kadet Magyar Bajnokságon állt a dobogó legfelső fokára.
Veszprémben egyébként a szintén gyáli Tarpai Roland (66 kg) második, Mohácsi Martin (74 kg) pedig ötödik helyezett lett, Tatabányán
Tarpai Zsanett (52 kg)
második, Sándor Klaudia (56 kg) pedig harmadik. Gratulálunk a szép
eredményekhez!
Az egyesület továbbra
is várja a birkózás iránt
érdeklődő gyermekek,
fiatalok jelentkezését.
Kezdőknek kedden
és csütörtökön 14.30

órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken
15-től 17 óráig tartanak edzéseket.
Újdonság, hogy a birkózás mellett karate edzések is
zajlanak hétfőn és csütörtökön 18.30-20.00 óráig.
A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és szolárium is működik, melyet elsősorban a szülőknek
hoztunk létre, de rajtuk kívül is bárki használhatja
ezeket, a használati díjjal pedig a csarnok fenntartásához járulnak hozzá.
Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/341-9128-as telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban (Gyál,
Kisfaludy utca 36.).

Piciny kezek összefogása a tisztább környezetért
Környezetünk védelme egyre jelentősebb
feladat a XXI. században. Hiszen szeretnénk, ha a jövő nemzedéke egy élhető, tiszta, egészséges közegben nőhetne fel. Sajnos
ezért nem teszünk meg mindent. Ezt tapasztalhatta meg a Liliom Óvoda Napsugár
csoportja és a Zrínyi Miklós Általános Iskola 6.a osztályos tanulói szeptember 23-án a
takarítás világnapja alkalmából szervezett
közös utca takarításon.
Napsugaraink láthatósági mellényben,
kék pólóban, kesztyűvel és az A.S.A. által
biztosított szemetes zsákokkal felszerelkezve, egy- egy kesztyűt viselő iskolással
társulva tisztították meg a Kossuth utca két
oldalát a Piac térig a sok-sok szeméttől. A
gyermekek roppant lelkesek voltak és sajnos munkájuk eredménye igen sok hulla-



dék lett. Szerencsére a fáradt
kis„kukásokat” az A.S.A. szemétszállító autója várta, ahol a
Katica, Nyuszi csoporttal közösen megtekinthettük közelről Temesi Gyula garázsmester
közreműködésével a hulladékgyűjtő autó működését. A
java azonban csak ezután következett, hiszen három újabb
kupac szemét is várt a gyerekekre, melyet a szelektív hulladékgyűjtés jegyében három (papír, fém,
műanyag) kukába kellett szortírozniuk. Az
iskolások az ovis csoportokhoz csatlakozva
versenyeztek, ki tudja a szeméthegyeket hamarabb eltüntetni (ügyelve, hogy minden
szemét a megfelelő kukába kerüljön). A lelkes
versenyzők jutalma
oklevél, emléklap és
cukorka volt.
Te r mé s z e t e s e n
óvodánk valamennyi csoportja hasonló programokkal
töltötte ezt a napot.
Ők hulladékból barkácsoltak babákat,
autókat,
ceruzatartókat stb., majd

a maguk által készített szelektív kukákba
gyűjtögették az otthonról hozott szemetet.
Azt hiszem ez a nap mindannyiunknak
maradandó élményt nyújtott. Ez derült ki a
gyermekek mosolyából és a szülőknek szóló
élménybeszámolókból.
Talán ez a nap hozzájárult, hogy gyermekeink környezettudatos felnőtté váljanak, s
rajtuk keresztül megvalósulhatott a szülők
szemléletformálása is.
Ez úton szeretnénk megköszönni az
A.S.A. támogató segítségét, valamint a Zrínyi Miklós Általános Iskola pedagógusainak Juhászné Szabó Magdolnának, Reegen
Frigyesnének, Mészáros Gábornak a lelkes
aktivitását.
		
Czibere Annamária
óvodapedagógus

Terménybemutató kiállítás az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá vált nyár végi
terménybemutató kiállítását. A megnyitó szeptember 17-én volt, az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Gyimesi István, városunk leköszönő polgármestere is.
Az érdeklődők szeptember 17. és 20. között tekinthették meg az idei nyár legszebb, legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit. Bár az idei nyár időjárása elég pocsék volt, ez a kiállított terméseken nem látszott meg. A látogatók körében idén is
nagy sikert aratott a hatalmas tök, ami évről-évre elkápráztat minket, de sok egyéb
ínycsiklandozó zöldség és gyümölcs is bemutatásra került.
Reméljük, jövőre is találkozunk és együtt gyönyörködhetünk a sok szorgos kertbarát munkájának gyümölcseiben.
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Első lépések: Gyál a bajor régióban
2010. szeptember 14-19. között az Európai Unió Comenius Regio
program keretében városunkat egy hét fős delegáció képviselte a
németországi Felsőbajor régióban.
A találkozó előzménye egy két évre szóló közösen írt közoktatási
pályázat, amit az EU és nemzeti irodánk, a Tempus Közalapítvány
38 750 euróval támogat. Az együttműködési programban résztvevő
intézményeket képviselték a németországi találkozón: Gyál Város

Marcus Hochmuth igazgató úr a Gebirgsschützen egyesület népvisletében az Oktoberfesten

Herr Peltzer vendégeként a wasserburgi fenntartónál
Önkormányzata részéről Soósné dr. Gáspár Gabriella jegyző, Csepregi Pálné irodavezető és Sághi Tamásné irodavezető helyettes, a
gyáli közösségi ház részéről Gazdik István igazgató és Bagdi Krisztina művelődésszervező, valamint az Eötvös József Általános iskola
és Közgazdasági Szakközépiskola részéről Hajdú Éva igazgató és
Bíróné Tolvaj Erzsébet tolmács és projekt-koordinátor.
A német partnereknél tett látogatások során bemutattuk városunkat, intézményeinket, megismerkedtünk a német partnerintézményekkel, rögzítettük rövid és hosszú távú terveinket, feladatainkat. A jövőbeni kölcsönös látogatások mellett tanfolyamokat
szervezünk, közös tanulmányt állítunk össze, amivel a közoktatási
intézmények munkáját szeretnénk segíteni. Találkozókat szervezünk a magyar és német gazdasági, közoktatási szféra képviselői
között. A program megvalósítása mellett más területeken is szeretnénk együttműködni, így a szeptemberi találkozón szó esett lehetséges külföldi szakmai gyakorlati helyekről, kulturális és civil
szervezetek közötti tapasztalatcserékről. Mindkét részről elhang-

Herr Tschuschner, a bank képzési a vezetője fogadja a vendégeket
10

zott a szándék a sokoldalú, lehetőleg minél több területet felölelő
nemzetközi együttműködésre.
A találkozó lehetőséget adott a magyar résztvevőknek, hogy
közelebbről megismerkedjenek a német oktatási rendszerrel és
megtapasztalják, milyen jól működő rendszerrel segíti a vállalatok és iskolák együttműködése a fiatalok pályaválasztását. A feszes
munkaprogram mellett vendéglátóink kulturális programokat is

Magyarországról jöttem… A brannenburgi iskola diákjaival
szerveztek a magyar partnereknek. Tartalmas vezetést kaptunk
a rosenheimi kertészeti kiállításon, ahol a polgármester asszony
és a brannenburgi diákok fúvós zenekara köszöntött bennünket.
Rövid városnézésre nyílt alkalmunk Wasserburgban, a bajor oktatási minisztérium által megbízott tanfelügyelőség székhelyén, és
rendkívüli megtiszteltetésként ott lehettünk a világhírű müncheni
Oktoberfest megnyitó napján a 200 éves múltra emlékező sátrak
egyikében. Felejthetetlen marad mindannyiunk számára Marcus
Oliver Hochmuth brannenburgi iskolaigazgató és családja kedvessége, akik otthonukban látták vendégül bennünket. A gyönyörű
bajor táj és az ott élők vendégszeretete kellemes emlékeket hagyott
bennünk, és örömmel várjuk, hogy ezt városunkban minél előbb
viszonozhassuk. A jövőben negyedévente megjelenő kétnyelvű hírlap tájékoztatja majd a program eseményeiről, eredményeiről városunk és a német fél intézményeit, lakosságát.
Bíróné T. Erzsébet
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Átadták az új
játszóteret
Új, az Európai Uniós normáknak is megfelelő játszóteret
adtak át szeptember 17-én a Bartók iskola udvarán. Bár az
idő nem volt túl vidám, az átadáson résztvevő gyermekek
arca mégis ragyogott a boldogságtól és fülig érő szájjal adták elő ünnepi műsorukat, ezzel mondva köszönetet új játszóterükért.
Mint azt már lapunk előző számában megírtuk, az
A.S.A. Magyarország Kft. mintegy 15 millió forintot ajánlott fel erre a nemes célra, így a gyáli gyermekek egy újabb,
korszerű játszótérrel lettek gazdagabbak. Baranya Tiborné,
a Bartók Béla Általános Iskola igazgatója elmondta, az önkormányzatnak és elsősorban Pápai Mihálynak köszönhető, hogy a felajánlott játszótér végül az iskola udvarán
kaphatott helyet.
Az ünnepélyes átadáson jelen volt Gyimesi István városunk leköszönő polgármestere, Pápai Mihály akkori alpolgármester (azóta városunk polgármestere), illetve az A.S.A.
Magyarország Kft. képviseletében Németh István ügyvezető igazgató, Gorincsek Gyula kereskedelmi igazgató, Sárvári Emil beszerzési vezető, valamint Vinnai Tibor a körzet
önkormányzati képviselője, egyben a Bartók Alapítvány
elnöke, Székelyné Jene Mária a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, a kivitelező Otto
Hungária Kft. képviseletében Berta Anita és Hatos István.
Gyimesi István ünnepi köszöntőjében sok-sok örömet
kívánt a gyerekeknek az új játszótérhez és megköszönte
mindazok munkáját, akik időt és energiát nem sajnálva
dolgoztak, hogy létrejöhessen.
Az A.S.A. Magyarország Kft. több mint egy évtizedes
kapcsolatban áll a város önkormányzatával, mely kapcsolat egy jól kiszámítható, kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolat. Vállalatunk a környezet védelmén túl a jövőben is
szem előtt tartja majd a közösségi érdekeket és támogatni
fogja az ehhez hasonló közösségi tevékenységeket - mondta
ünnepi beszédében Németh István az A.S.A. Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója.
Vinnai Tibor a körzet önkormányzati képviselője óriási
eredménynek tartja, hogy a város két éven belül már a második játszóteret adhatja át, annak pedig kifejezetten örül,
hogy az ő körzetében élő gyermekeknek, anyukáknak sem
kell ezentúl messzire menni, hogy biztonságos játszóteret
találjanak.
A gyerekek ünnepélyesen megígérték, hogy
- a játszótéren mindig mosolyogni fognak,
- a játékokra vigyáznak, hogy minél tovább játszhassanak
velük,
- megóvják, tovább szépítik környezetét, fákat, virágokat
ültetnek, gondozzák.
Reméljük mindez sikerül majd nekik, valóban sok örömet lelnek az új játékokban és egyszer még ők is ide hozhatják gyermekeiket játszani.
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A FEGY naplójából
Városunk egyik családi házának garázsában személygépkocsi ég
- érkezett a jelzés a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság ügyeletéről szeptember 25-én. Tűzoltóink haladéktalanul megkezdték a
vonulást a jelzett helyre. A jelzett helyen egy 70 négyzetméteres
garázsban személygépkocsi égett. A tüzet a raj légzőkészülékben
egy vízsugárral eloltotta, a tűz a családi házra nem terjedt át, az
eset kapcsán személyi sérülés nem történt.
Szeptember 27-én jelzés érkezett ügyeleti központunk felé, miszerint Felsőpakony település Kőrösi úti részénél egy fából készült épületben tűz van. Az ügyeletesünk próbálta a felsőpakonyi
önkéntes tűzoltókat értesíteni, de ez nem járt eredménnyel, ezért
a saját tűzoltóit riasztotta a területen kívüli tűz eloltásához. A
FEGY tűzoltói a fővárosi rajokkal közösen kiérve megállapították, hogy a jelzett helyen egy 70 négyzetméteres, fából készült
épület teljes terjedelmében ég, nem sokkal a kiérkezésük előtt
vélhetően egy gázpalack is felrobbant. A tüzet a rajok légzőkészülékben három darab vízsugárral eloltották. A tűz oltását követően az átvizsgálásnál derült ki, hogy valóban egy 11.5 kg-os
pb. töltetű palack robbant fel. Személyi sérülés nem történt, a tűz
keletkezési okát még vizsgálják.

Szeptember 28-án a
kora reggeli órákban
lakossági bejelentés
érkezett ügyeletünkre, hogy városunk
egyik kereszteződé
sében közúti baleset
történt, két személygépkocsi ütközött és
sérültek is vannak.
Ügyeleti központunk riasztotta tűzoltóinkat valamint polgárőreinket, akik perceken belül a helyszínen voltak. Az elsőnek
kiérkező könnyű műszaki mentőszer már a kiérkezéskor kettő
darab porraloltóval beavatkozott, mert a balesetben résztvevő
egyik gépkocsi kigyulladt. A végleges oltást a kiérkező gyáli gépjárműfecskendő végezte egy darab vízsugárral. Az eset kapcsán
személyi sérülés nem történt, a forgalom terelését polgárőreink
végezték a baleseti helyszínelés alatt.

Október 7-én, szintén a kora reggeli
órákban érkezett a
lakossági segélykérés
ügyeletünkre. A jelző
elmondta, hogy egy
autó a téglából épült
kerítését kidöntötte és
a gázcsonkot is megrongálta, gázszag van a lakásában.
Ügyeletünk a legnagyobb létszámmal riasztotta tűzoltóinkat, polgárőreinket, értesítette a segélyszerveket,
a rendőrséget, a gázművek illetve az ELMŰ ügyeletét, s
a riasztást továbbította a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság felé. Az elsőnek kiérkező tűzoltó raj parancsnoka
visszajelezte, hogy a jelzett helyen két személygépkocsi
ütközött, két sérült van az ütközés következtében, a gáz
a szabadba ömlik, elzárni nem tudják, mert az egyik
autó a csonkon áll. A személygépkocsikat áramtalanítják, gondoskodnak a terület teljes zárásáról és biztosításáról, mivel a gáz a szabadba ömlik és közvetlen
tűz- és robbanás veszély van.
A területet lezárták, a gépjárműveket áramtalanították, a továbbiakban időközben kiérkező fővárosi
egységek vették át az irányítást. A helyszínről a menBenedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a
tők három főt vittek kórházba. A műszaki mentés
Népmese Napját. Erre az alkalomra meghívtuk a Tátika és a Liliom
ideje alatt az erre közlekedő BKV-járat is terelésre
Óvoda nagycsoportos óvodásait a könyvtárba.
került.
Az idei évfordulón – csak úgy mint az előző években – Karácsonyi
Lászlóné, Ibolya néni lenyűgöző előadásában hallgattak meg a gyeOktóber 10-én bejelentés érkezett az ügyeletünk felé,
rekek egy magyar népmesét. Ilók és Mihók történetének meghallgahogy a Milleniumi Parkban ismeretlenek a már nem
tása után a Liliom óvodások előadták a Kis gömböc című mesét.
üzemelő díszkútban tüzet raktak. Járőrünk a tüzet
Ezután kedvük szerint mesekönyveket nézegettek, illetve báboztak
rakó személyeket a helyszínen visszatartotta, majd a
és színeztek a gyerekek.
kiérkező rendőröknek átadta. A tüzet tűzoltóink elolCsősz Tamásné
tották.
könyvtáros
Az eset kapcsán a rendőrségi eljárás megindult.

Népmese Napja a Könyvtárban
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A védõoltásokról általában
Sokszor felmerül állattartók részéről a kérdés, hogy valójában miért is
van szükség védőoltásokra. A válasz viszonylag egyszerű: azért, mert
beadásukkal súlyos, sokszor nehezen vagy egyáltalán nem gyógyítható betegségeket lehet megelőzni, melyek egy része emberre is veszélyes.
Nézzük meg, állatfajonként melyek is ezek.
Külön kell választani a gazdasági haszonállatok immunizálását a kedvenc állatokétól. A szarvasmarha, a sertés, a baromfik, a juh és kecske
járványvédelmét szigorú szabályok határozzák meg, mivel húsuk, tejük
emberi fogyasztásra kerül, valamint telepi körülmények között, ahol sok
állatot tartanak együtt, igen gyorsan terjednének a ragályos betegségek.
Ezért az ellátó állatorvos állategészségügyi programot határoz meg,
melynek része a vakcinázás is.
A kedvenc állatok esetében az adott egyed, illetve az állattartó egészségének megőrzése a fő cél. Kutyák esetében kölyökkorban szükséges a
parvovírusos bélgyulladás, a szopornyica, a fertőző májgyulladás (más,
mint embernél!) és a leptospirózis ellen vakcinázni. Ez meghatározott
korban beadott, majd ismételt oltásokkal történik, egyetlen oltással
ugyanis nem lehet megfelelő védettséget adni. 4 hónapos korban kötelező
az ebek veszettség elleni védőoltása, mivel ez az emberre is életveszélyes
fertőző betegség. A fiatal kutyák első oltását fél éven belül kell ismételni,
majd évente (lehet akár a többi betegséggel együtt, ún. kombinált oltással
beadni, a 3. veszettség-oltástól). Ajánlott a macskák és vadászgörények
oltása is veszettség ellen, mivel harapással, karmolással ők is közvetíthetik a betegség vírusát.
Macskák esetében javasolt a parvovírus okozta panleukopenia és a
macskanátha elleni oltás (természetesen féregtelenítéssel együtt, mint a
kutyáknál). Kijáró macskákra veszélyt jelent a macskaleukózis és a fertőző hashártyagyulladás, mindkettő gyógyíthatatlan betegség, ezek ellen
is van már vakcina. Macskán és kutyán is előfordulhat gombás bőrfertőzés, ami a gazdira is átterjedhet, ennek gyakoribb típusa is kivédhető
oltással.
Vadászgörények számára legnagyobb veszélyt a szopornyica jelenti: a
kutya betegségével azonos vírus okozza, így kutya testváladékai, ürüléke
is fertőzhetik a görényt, akár a tulajdonos a cipőtalpán is hazavihet vírusokat. Itt is a védőoltás jelent csak megoldást.
Házi és törpenyulak szúnyogcsípés során fertőződhetnek a mixomatózis vírusával, így őket tavasszal, a szúnyogok megjelenése előtt ajánlatos
vakcinázni. A többi kisrágcsáló: tengerimalac, hörcsög, degu, csincsilla
stb. esetében nem szokásos védőoltást adni.
Felmerülhet a kérdés: nem veszélyesek-e a védőoltások? Igen ritkán
előfordulhatnak oltási reakciók (hasonlóan az emberi vakcinákhoz), ezek
azonban többnyire néhány óra, egy nap alatt lezajlanak. Enyhe hőemelkedés, esetleg viszketegség, pofaduzzanat jelenhet meg, ezekről érdemes
az oltó állatorvost értesíteni, az állatot szükség esetén kontrollra visszavinni. Így a későbbiekben kivédhető hasonló reakció, ha tudunk róla.
A téma fontosságát egyre több gazdi érzi át. Látva, hogy ennek ellenére
még sokan nem oltatják be kedvenceiket, rendelőnkben év végéig akció
keretében jelentősen csökkentettük a védőoltások árait.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van,
szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com

A kertésznaptár e havi cikkében a törpe őszirózsákról /Aster sp./
olvashatnak.

A kert őszi virágdíszei az őszirózsák, latin nevükön Aster-ek. Nemzetségnevük görög eredetű, csillagot jelent. Mintegy 200 fajuk ismert, Észak-Amerikából származnak. Az őszirózsákat növekedésük szerint alacsony (törpe), közepes és magas fajtákra osztjuk.
Évelőágyak szegélyére valamint sziklakertek beültetéseihez szívesen alkalmazzák a törpe őszirózsát. Igen sok fajtájuk van forgalomban. A virágok színe lehet vörös, lila, fehér, rózsaszín és ezek
árnyalatai. Virágzási idejük szeptember végéig, egészen a fagyokig
tart, tehát az őszi kert üde színfoltjai lehetnek.
Kertünkben egész évben telepíthetjük őket mint konténeres évelőket. Kedvelik a napos fekvésű kertrészeket, jó vízáteresztő, laza
talajt kívánnak. Ültetéskor adjunk részükre szerves vagy műtrágyát, mely folyamatos tápanyagot biztosít.
Szaporításuk tavasszal tőosztással, nyáron pedig zölddugványozással történik, így az adott fajtákra jellemző tulajdonságaikat
megtartják.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Összeolvadó .A.S.A. cégek
Egyetlen vállalattá összeolvadva folytatja tevékenységét az ország központi régiójában 2010. október 1-jétől az AvermannHungária Kft., az .A.S.A Kisalföld Kft., az .A.S.A. Mátra Kft. és az .A.S.A. Magyarország Kft. az utóbbi cég neve alatt. Ez
az összeolvadás egyszerre teszi hatékonyabbá a vállalatirányítást és az eszközkihasználást, és az összeolvadt cégek .A.S.A.
Magyarország Kft. néven folytatják tevékenységüket gyáli székhellyel, gyöngyösi, győri és budapesti fiókteleppel.
Cégcsoportunk, a magyarországi .A.S.A. csoport az elmúlt években az ország több térségében erősítette meg sikeresen
pozícióit felvásárlások révén, ám az egyes cégek eddig önálló gazdálkodó szervezetként folytatták, illetve fejlesztették
tovább korábbi tevékenységüket. Ugyanakkor a gazdasági válság mindenkit rákényszerít a hatékonyságnövelésre, s ez
irányította rá a vállalatvezetés figyelmét arra, hogy a cégcsoporthoz tartozó egyes társaságok egybevonásával egyszerre
csökkenthetők költségeik, s tehető még eredményesebbé munkájuk.

Tájékoztatás

Játszva tanulni!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Fogyasztóvédelmi
Egyesület új vezetőséget választott. Az új elnök: Pusztai Józsefné, telefonszáma: 29/345-401, 29/341-137.

„…Azt a ragyogóját!”
A K.I.P. Dalkör novemberi műsorát 21-én, 15 órakor tartja
a közösségi házban. Vendégénekes: Zámbó Imre, zene: Látó
Imre és cigányzenekara. Mindenkit szeretettel várunk!

Véradás!
A Magyar Vöröskereszt

november 3-án, 9.00-13.00 óráig
véradást szervez
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Kérjük, mindenképpen hozzák magukkal személyi igazolványukat vagy útlevelüket, illetve lakcím- és TAJ kártyájukat!
14

Innovatív készségfejlesztő program 7-10 éves
gyerekek számára!
„A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak
tanulni, hanem a játék szeretetéből.”
				
(Platon)
Évezredes emberi kultúránkból válogatott táblás logikai
társasjátékok gyakorlásával fejleszti a gyerekek intelligenciájának különböző területeit.
Mit fejleszt a MindLab?
Döntéshozatal, Önfegyelem, érzelmi intelligencia, Személyes felelősségvállalás. Memóriafejlesztés,
Valószínűség-számítás, Csoportosítás és sorrendiség,
Problémamegoldás, Kommunikációs folyamatok,
Logikus gondolkodás, Tervezés és kivitelezés, Térbeli
gondolkodás, Társas együttműködés
Rendhagyó szülő-gyerek Mindlab foglalkozást tartunk
október 24-én 11 órától 15 óráig a gyáli közösségi házban. Töltsön két hasznos órát gyermekével! A részvétel
ingyenes!
Információ: 06-30/325-14-73

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

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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PIACTÉRI HÚSBOLT
Gyál, Vak Bottyán utca

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT
ELFOGADUNK!
Előrendelést felveszünk:
06-29/344-008
16
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60%
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5 légkamrás, ALUPLAST
L proﬁl, K=1.0 üveggel
el
m�anyag nyílászáró

9
2�49m2
Ft/

40
28�9Ft

Standard 70 proﬁl 90x120 bukó-nyíló ablak
H�szigetel� rendszerek
Felmérés, bontás, beépítés garanciával, red�nyszerelés. 10 cm vastagságban (nem alaprendszer!)
Tet�téri nyílászárók
FTS-V U2 55x78

95
46�1Ft

tetŋcserepek

HEVES
T
THERM

edm

eng

hŋszigetelŋk

25%

ny

dmé

e
eng

0
1�59m2
Natura

0
4�99m2

Ft/
K�zetgyapot homlokzati
h�szigetelés 10 cm
vastagságban (nem alaprendszer!)

Standard

Ft/

5
1�55m2
Ft/

Hívja személyes tanácsadóinkat: 06-70/417-1073 E-mail: info@epitoanyagvecses.hu Nyitva: H-P: 6-17, Szo: 6-12

Vecsés, Fő út 151.

Nálunk a jó ár mindennek az alapja!

Az árak az áfát tartalmazzák. Akció a készlet erejéig tart. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844
Gyálon, a Petőfi Sándor utcában, kertes,
családi ház eladó! Vegyes építési anyagú, mezsgyére épült. 80m2 ház, 856m2
telek, 20m utcafront. Amerikai konyha
ebédlővel, spejz, 2 szoba, fürdőszoba, terasz, melléképületek. Összkomfortos. Ár:
16.500.000.- Ft. Tel.: 06703829132.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
Gyálon 25 m2 lakás kiadó 1-2 fő részére.
Ugyanitt 10x5x1,3m úszómedence tartozékaival együtt kitűnő állapotban eladó.
06-20/9111-713
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi
úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928
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Csömörön eladó egy nappali-konyha,
fürdőszoba, hálószoba, garázs, kis pince, terasz, kocsibejáróval rendelkező
ingatlan(50m2), nagy kerttel(720m2).
Azonnal költözhető. Ár: 11.900.000.- Ft.
Fotó küldésére e-mail-ben van lehetőség!
Tel.: 06705051177.
Kezébe adom az egészségét. Egészség,
harmónia, személyiségfejlődés. A REIKI
tanfolyamon megtanulja, hogyan őrizze
meg az egészségét. Elősegíti a gyorsabb
gyógyulást az orvosi kezelés kiegészítéseként. Bővebb információ: R. Fodor Ágnes
reiki tanár 06-30/365-1160, e-mail: dorfo.
fodor57@gmail.com
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
Tisztelt Hölgyek, Urak! A talptól a lélekig –
masszázs! Szakképzett, megbízható svéd
masszőr házhoz megy, minden korosztály
számára megfizethető áron. Bejelentkezés: 06-30/241-6110, 06-70/416-4701

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.
Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik

id. Varga Sándor

temetésén az Alsónémedi
köztemetőben megjelentek,
utolsó útjára elkísérve
sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Felesége, Fia, Leánya
és családjaik.

Mesteri ízek, fenséges zamatok!

október 27-én, 19 órakor

VENDÉGÜNK: Elsô Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft.
AKI A BOROKAT BEMUTATJA: Szeremley László
AZ ÉTELEKET ÖSSZEÁLLÍTJA ÉS ELKÉSZÍTI:
Répás Róbert mesterszakács
PROGRAM ÁRA: 5 900 Ft/fô
Részletes felvilágosítás és asztalfoglalás:
06 30 542-0472, vagy 06 30 916-4002 • www.forsterkastely.hu
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