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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Négy évtized Gyál
szolgálatában

Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az
1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának
évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

Puskás Katalin címzetes vezető
szakfőtanácsos, polgármesteri hivatalunk irodavezetője négy évtizeden
át szolgálta Gyált. Most nyugdíjba
vonul.

5. oldal

A rendezvény programja:
2011. március 15. (kedd), 10.00 óra:
Városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár színháztermében.
Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály polgármester.
Az ünnepi műsor közreműködői: Koncz Gábor Kossuth- és
Jászai-díjas színművész, érdemes művész, az Ady Endre
Általános Iskola diákjai és a Gyál Városi Fúvószenekar.
Az ünnepséget követõen koszorúzás a Templom téri kopjafánál.

Sokmillió forint maradhatna a
helyi szervezeteknél
Az adózók személyi jövedelemadójuk
1 százalékát civil szervezeteknek,
illetve bizonyos intézményeknek
ajánlhatják fel. Összeállításunkban
Gyálon működő, illetve a városhoz
kötődő tevékenységet végző szervezetek listáját adjuk közre.

Közlekedési koncepció készül

6-7. oldal

„Ne csodálkozz, ha szembejövök veled...”

Több tehetség lakik Gyálon, köztük
Rada Klaudia, a Barátok közt Berényi Timikéje.

13. oldal

Az idén elkészül Gyál város közlekedési koncepciója. Ezzel kapcsolatban a település egyéni önkormányzati képviselői lakossági egyeztetéseket tartottak, amelyekre meghívták az
adott körzetek lakosait.
Az egyeztetéseken a körzetek képviselői fogadták, köszöntötték a megjelenteket, s jelen volt
Pápai Mihály polgármester és Pánczél Károly alpolgármester, országgyűlési képviselő is.
Írásunk a 3. oldalon.
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Február 24-én, idén második alkalommal ült össze Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 24 előterjesztés szerepelt a napirendi pontok között. Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
- Elfogadásra került a város 2011. évi költségvetése. A költségvetés bevételi és kiadási főszáma megközelítőleg 4 milliárd forint.
- Donhauzer Ádám, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója terjesztette elő „Gyál kistérségi szerepének
erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt részeként
a „Gyál, Piac rehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos
javaslatot. Ennek értelmében Gyál Város Önkormányzata Vállalkozókat
hív meg közbeszerzési eljárás keretében való ajánlattételre a fent nevezett projektre. Az ajánlattevők a beruházás egészére vonatkozó ajánlat
benyújtására kötelesek, a részajánlatok nem kerülnek elbírálásra. Alternatív ajánlat nem adható.
- Sor került az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2010.
évi beszámolójának elfogadására. A közművelődési és közgyűjteményi
feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári és civil házi funkciókkal
is rendelkező, mozit üzemeltető, s az emberek életét megkönnyítő számos egyéb szolgáltatást nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár komplex közművelődési intézményként Gyál kulturális és
közösségi életének központja, s mára egyértelműen kijelenthető, hogy
központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Kínálatában
képzőművészeti programok, zenei, táncművészeti, színházi, irodalmi,
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a
közösségi életüket döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.
A 2010. év eseményekben, rendezvényekben igen gazdagnak mondható
a beszámoló alapján.
- Határozat született az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági
Szakközépiskola és a Bartók Béla Általános Iskola körzetének összevonására.
- Gyál város 2011-14-es időszakra vonatkozó Sportkoncepcióját elfogadták, melynek értelmében a Képviselő-testület rangsorolta a teendőket
az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan. Megállapíthatjuk, hogy az elmúlt
két esztendőben a legjelentősebb előrelépést a játszóterek építésében sikerült elérni. Az egyesületek támogatásával sikerült az alapműködésüket
biztosítani és egyetlen egyesületnek sem kellett megszűnnie. A sportélet
megélénkült és sportolóink szép eredményeket értek el a nemzetközi
versenyeken. Magánkezdeményezéssel 2009-ben felépült egy Birkózócsarnok. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta
a diáksportot és a gyermekek nyári táborozását. Az előterjesztésben javaslatot tettek a felülvizsgált 2011-14-es időszakra vonatkozó koncepció
elfogadására. A koncepció felülvizsgálatának legjelentősebb elemeként
első helyre tették a Városi Sportcsarnok megépítésének igényét.
- Szabó Józsefné, a Kabinet Iroda vezetője beszámolt a mezőőrök és a
közterület-felügyelők 2010. évi tevékenységéről. A mezőőrök és a közteLapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

rület-felügyelők munkájáról lapunkban bővebben is olvashatnak.
- Az utolsó nyílt napirendi pont volt az aljegyzői állás pályázatának kiírása, hiszen pillanatnyilag Sávai Mária megbízott aljegyző asszony látja
el a jegyzői feladatokat. 2011. április elsejétől Rozgonyi Erik, alsónémedi
jelenlegi jegyzője fogja a jegyzői feladatokat városunkban ellátni.
A képviselő-testületi ülésekről, valamint a városban történő egyéb
fontos eseményekről a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az Új Gyáli Újság hasábjain, Gyál város hivatalos weboldalán (www.
gyal.hu), és a csütörtökönként 19 órakor a William’s TV-ben jeletkező
„plus 29” magazinban. Mindezek mellett Pápai Mihály, a város polgármestere a közeljövőben több alkalommal is a Rádió 17 (FM 96.8) élő műsorának vendége lesz.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg három mezőőr látja el
Gyál város külterületén a mezőőri feladatokat. A mezőőrök feladataikat a 29/1998. (IV.30.) FM rendelet, valamint a Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a „mezőőri szolgálat feladatairól” szóló szabályzata szerint végzik.
A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:
- az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani,
- azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van,
feltartóztatni a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni,
- azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, rendőrségre bekísérni,
- a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez
használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.
A mezőőrök együttműködnek a közterület- felügyelőkkel, esetenként a rendőrséggel és a külterület tulajdonosaival, külterületen élő
állampolgárokkal.
Kérjük, hogy a visszaélések megakadályozása érdekében Önök is
jelezzék észrevételeiket! A lakossági bejelentéseket Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának portaszolgálata éjjel-nappal
fogadja a 29/540-930-as telefonszámon.
Sávai Mária
megbízott aljegyző
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Közlekedési koncepció
készül
2011-ben elkészül Gyál város közlekedési
koncepciója. Ezzel kapcsolatban a település
egyéni önkormányzati képviselői lakossági
egyeztetéseket tartottak, amelyekre meghívták az adott körzetek lakosait.
Gyál város önkormányzata február hónapban három alkalommal rendezett a lakosság
számára tájékoztatót a középtávú közlekedési
változtatásokat illetően. A három alkalom
három különböző iskolában került megrendezésre. Az egyeztetéseken a körzetek képviselői fogadták, köszöntötték a megjelenteket, valamint Pápai Mihály polgármester, és
Pánczél Károly alpolgármester, országgyűlési
képviselő.
A Tandem Mérnökiroda Kft. részéről
Ozsváth György irányító tervező ismertette
a munkaanyagot. A tervező úr előadásában
beszámolt a közlekedési koncepció céljáról,
elmondta, hogy elvégezték a városban a különböző állapotfelméréseket és értékeléseket.
A forgalmi rend vizsgálata a teljes úthálózat
forgalomtechnikai jelzéseinek felvételével és
kategorizálásával megtörtént. Minden munkarész tartalmaz fényképes dokumentációt és
helyszínrajzi elhelyezkedést, valamint azok
megfelelőségének értékelését.
Előadásában kitért a rendőrséggel közösen
folytatott vizsgálatokra. A vizsgálat adatai a
Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályától származnak a 2006 - 2010
évek közötti 5 éves időtartamra vonatkozóan.
Elmondta, hogy a városban sajnos vannak
baleseti gócok, melyek közül a legveszélyesebbek:
- Pesti út, Mátyás király utca
csomópont;
- Pesti út, Ady Endre utca, Széchenyi utca csomópont;
- Kőrösi út, Ady Endre utca
kereszteződés;
- Kőrösi út, Vecsési út sarok.
Elmondta, hogy javaslat történt
a baleseti gócpontok információs,
figyelemfelkeltő jelzéssel történő
jelölésére, addig, amíg a helyszín
korszerűsítése, átépítése meg nem
történik. A városban előforduló
balesetek legnagyobb arányban,
54%-ban az elsőbbség meg nem
adása, 17%-ban a sebesség nem
megfelelő megválasztása, vala-

mint 7%-ban a kanyarodás szabályainak be nem tartása miatt következnek
be. Kijelenthető tehát, hogy a városban
történő balesetekért elsősorban a figyelmetlenség, és a KRESZ szabályainak be nem tartása a felelős.
Ozsváth György ezt követően részletesen beszámolt a várost elkerülő
esetlegesen megépítendő új utakról és
a gyűjtőutak rendszeréről.
Elmondta, hogy az M5 autópálya
kikerülésével a déli és keleti szektort
összekötő útpálya építése szükséges.
Számos további feladat vár a városra a forgalom szervezésében is, hiszen
a lakóutcákat védeni kell, a zajhatást
csillapítani, így zsákutcák kialakítására is szükség lesz a jövőben.
Pillanatnyilag is nagy probléma a parkolás
Gyálon, elengedhetetlenül szükséges a parkolási létesítmények fejlesztése. A városközpont-beruházás keretében az idei évben új
parkolóhelyek létesítésére is sor fog kerülni.
Fontosnak tartják őrzött kerékpártárolók
biztosítását a lakosság számára. A gyalogjárdák építése a még kiépítetlen szakaszokon
meg fog történni, a gyűjtőutak mentén pedig
mindkét oldalon szükséges járdák létrehozása.
Pápai Mihály polgármester minden alkalommal elmondta, hogy az utakat a gyáli
lakosok nap, mint nap használják, az utak állapota jobb lett, ezzel egyenes arányban nőtt
sajnos a balesetek száma is. Hangsúlyozta,
hogy a közlekedésfejlesztés tervszerű, üte-

mezett megvalósítása éveket vesz igénybe. A
koncepcióterv egy eszköz a feladatok áttekintésére és a cél kijelölésére. A véglegesített és
elfogadott koncepcióterv helyi szabályozási
környezetbe illesztésére és célirányos átgondolt megvalósítására javaslat történt.
A lakosság nagy érdeklődést tanúsított,
hiszen megközelítőleg 300-an vettek részt a
rendezvényeken. Számos fontos és jó kérdés
hangzott el a fórumokon a gyáli lakosoktól,
hiszen a város az ő lakóhelyük, ismerik a helyi sajátosságokat, a napi közlekedésben előforduló problémákat. A fogadtatás általában
kedvező volt, bár voltak, akik fenntartással
kezelték a közlekedési koncepciót. A folyamatos és tudatos tájékoztatás, az információáramlás jó eszköz a problémák elkerülésére,
a félreértések tisztázására. Ezeken a
lakossági fórumokon
első kézből hallhatták a lakosok az őket
is érintő terveket,
hosszabb távú elképzeléseket a város
közlekedésével kapcsolatban. Március
hónapban, már a
lakossági észrevételeket, javaslatokat is
figyelembe véve kerül
Gyál város közlekedési koncepciója a
képviselő-testület elé.
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál város
közbiztonsága érdekében a közterület-felügyelők délutáni műszak vállalásával biztosítják továbbra is a város közigazgatási
határán belül a közterületek rendjét. Ezáltal szeretnék hatékonyabbá, valamint fokozottabbá tenni a közutak ellenőrzését.
Gyál Város Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése
alapján, valamint lakossági és piacüzemeltetői kérésre a gyáli
piacok körüli közterületek rendjét hétvégente közös járőrözéssel ellenőrzi a Gyáli Rendőrség, a Közterület felügyelet és
a FEGY.
Az illegális szemétlerakások megakadályozása érdekében
határozottan kívánnak fellépni a közterület felügyelők.
Kérjük, hogy városunk tisztasága érdekében Önök is szíveskedjenek jelezni, amennyiben illegális szemét-lerakást tapasztalnak.
A lakossági bejelentéseket Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának portaszolgálata éjjel-nappal fogadja a
29/540-930 telefonszámon.
Sávai Mária
megbízott aljegyző

Tegyünk együtt
városunkért!
Az őszi, téli belvíz Gyálon is nagyon sok problémát okozott. Ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy az ingatlanok előtti vízelvezetés nem megfelelő.
Gyál város belterületén az elmúlt időszakban több alkalommal
végzett a közterület-felügyelet útellenőrzést, melyek során tapasztalták, hogy több gyáli ingatlan előtt a szikkasztó árkokat betemették, megszüntették, megrongálták. Továbbá nem tartják karban,
nem tisztítják, számos helyen szemetet helyeznek ki az árkokba
az ingatlan tulajdonosai, így a szikkasztóárkok nem tudják ellátni
funkciójukat.
Ezúton szeretnénk kérni a lakosságot, mindenekelőtt az érintett
ingatlanok tulajdonosait, hogy gondoskodjanak az ingatlan előtti
járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve, ha
a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról!
Városunkban március 26-án (az orvosi rendelő oldalán) és március 27-én (a Spar felőli oldalon) lomtalanítás lesz. A lomtalanítás
napjain reggel 6 óráig lehet kirakni a lomot, amely nem vonatkozik
a veszélyes anyagokra (pl. akkumulátor, autógumi, stb.). Ezt követően kérjük, tisztítsák meg és tegyék rendbe az utcafrontot az ingatlanuk előtt!
A közterület-felügyelők az ezt követő időszakban, április 1-jétől
fokozottan ellenőrizni fogják a szikkasztóárkok helyreállítását, és
indokolt esetben hatósági eljárást indítanak.
Sávai Mária
megbízott aljegyző


A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott
integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol
az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket.
Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.
Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata
2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelete 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-20.00-ig
A Kormányablak
- széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor,
hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
- felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
- segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablakban többek között
- ügyfélkaput létesíthet,
- egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
- családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
- tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve
gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
- megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és
helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.
kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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Négy évtized Gyál szolgálatában

„Kata, te szakszervezetis vagy!”
zőkönyveinek készítése volt a
feladatom, később közvetlenül
az első számú vezetők mellett
dolgoztam, személyügyi és
munkaügyi feladatokat láttam
el. Munka mellett, 1997-ben a
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Főiskolai Karán
szereztem személyügyi szervező oklevelet. Kineveztek a
szerteágazó tevékenységi körű
jegyzői iroda vezetőjévé.
– Melyik terület áll legközelebb a szívéhez?

Puskás Katalin címzetes vezető szakfőtanácsossal, a polgármesteri hivatal irodavezetőjével több, mint harminc éve ismerjük
egymást. Az elmúlt néhány évben rendszeres munkakapcsolatban is voltunk. Az
interjú készítésekor azt kérte tőlem, hogy
„ne legyen érzelgős a cikk”, nem kedveli a
felhajtást, leginkább a háttérben szeret maradni. Kérését igyekszem tiszteletben tartani. Nem állom meg viszont, hogy ne osszam
meg az olvasóval a közös munka során szerzett tapasztalataimat. Nagyon kevés olyan
embert ismerek, aki a magas szintű szakmaiság, a jogszabályok maximális ismerete
és betartása mellett is képes volt megőrizni
emberségét, s minden helyzetben meg tudta találni a törvényes, ám minden érintett
számára vállalható megoldásokat. Puskás
Katalin ilyen ember. Szakmai életútja, humánus hivatalnoki hozzáállása példaértékű! Négy évtizeden át szolgálta Gyált. Most
nyugdíjba vonul. Nagyon hiányozni fog a
hivatalból.

– A személyügy. Mindig
azon igyekeztem, hogy a munkatársak a törvényes keretek
között megkaphassanak mindent, amit a jogszabályok lehetővé tesznek. Az egyéni motiváció nagyon fontos. Színvonalas
munkát csak motivált munkatársaktól várhatunk el. Gyimesi István polgármester úr,
akivel két évtizeden át dolgoztunk együtt,
mondogatta is időnként, hogy „Kata, te
szakszervezetis vagy!”. A legnagyobb szakmai kihívást meg talán a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok jelentették.

– Mindig jól érezte magát a hivatalban?
Nem kapott jobb ajánlatokat az elmúlt évtizedekben?
– Dehogynem. Aztán mindig maradtam,
hiszen tősgyökeres gyáliként helyben dolgozhattam, ismertem a közösséget, jól éreztem magam itt. Elismerték a munkámat,
1998-ban belügyminisztériumi kitüntetést,
2008-ban pedig Nyáry Pál-díjat kaptam.
– Most felmentési idejét tölti, s ősszel
nyugdíjba vonul. Nem fog hiányozni a hivatali munka?
– Már most hiányzik, 41 év az 41 év! De
elfoglalom magam. Nagyon várom, hogy
kitavaszodjon, s egyik kedvenc időtöltésemmel, a kerttel foglalkozhassak.
– Mit üzen a most közszolgálatot vállaló
fiataloknak?
– Kívánom nekik, hogy érezzék magukénak azt, amivel foglalkoznak! Szeressék
a munkájukat, legyenek elhivatottak, humánusak és következetesek! És soha ne feledjék: az akták mögött emberek vannak! A
közszolgálatot csak így lehet színvonalasan
ellátni.
gi

– Jól tudom, hogy ez volt az első és egyetlen munkahelye?
– Igen, 1970-ben kezdtem adminisztrátorként az akkori Gyál Nagyközségi Közös
Tanácsnál. A VB- és tanácsülések jegy-

1997-ben kapta meg személyügyi szervező oklevelét
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen
a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott tevékenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor. Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki!
Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző
szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk.
Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse
az itt működő szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!
(A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek bizonyára többen vannak
az itt közölteknél, de mi csak azokat a közösségeket szerepeltethetjük, akikről tudomásunk, információnk van. Kérjük a felsorolásban nem szereplő, SZJA 1 százalékának fogadására jogosult
szervezetek jelentkezését, hogy lapunk következő számában már róluk is hírt adhassunk!)
Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13
(Bartók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13
(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola
alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13
(Zrínyi Miklós Általános Iskola
alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám:18671544-1-13
(Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépis kola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13
(Jancsi és Juliska Magánóvoda alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13
Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13
Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43



Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyál
Városi Szervezete
Adószám: 19012470-1-41
Dh. Giraffe Kerékpár Club Sport Egyesület
Adószám: 18686218-1-13
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár
Adószám: 16936562-2-13
Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
Adószám: 18664658-1-13
Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13
FEGY- Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13
Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentőegyesület
Adószám: 18707850-1-13

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686500-1-13
Uszoda Alapítvány
Adószám: 19184427-1-13
Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
Egyesület
Adószám: 18687745-1-13
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló
Egyesülete
Adószám: 18683703-1-13
Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13
Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 13707300-1-13
Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13
Gyál Városi Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13
Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú
Egyesület
Adószám: 18700743-1-13
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért
Egyesület
Adószám: 18718276-1-13
Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13
(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13
Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

2010. március

Gazdit keresünk
„Ő a barátod, a társad,
a testőröd, a kutyád.
Te pedig az élete, a szerelme,
a falkavezére vagy.
A tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
szívének utolsó dobbanásáig.
Tartozol neki annyival,
hogy méltónak találtass
feltétlen szeretetére.”

A gyáli gyepmesteri teleppel együttműködve egy új rovatot
indítottunk abban a reményben, hogy segítségünkkel könnyebben találnak szerető gazdira a kutyusok.
Sajnos nagyon sok elkóborolt, kidobott kutyus kerül erre a
telepre, akik alig várják, hogy valaki hazavigye őket, egy új
esélyt adva ezzel az életre.
Ha pár hét alatt nem sikerül elnyerni egy új gazdi rokonszenvét, akkor sajnos elaltatják a kutyusokat. Ez az idő nagyon
kevés és bár a telepen gazdára váró kutyusok az interneten is
megtalálhatók a www.gyalkht.hu oldalon a Gazdit keresünk!
címszóra kattintva, azért mi is megtesszük, ami tőlünk telik
és havonta bemutatjuk őket lapunkban. A telep lakóiról bővebb felvilágosítást a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
telefonszámán kaphat 06-29-340-134.

Az Uszoda Alapítvány felhívása
Kérjük azokat, akik 2010 évi adójuk 1%-át az Uszoda Alapítvány javára kívánják fordítani, hogy adóbevallásuknál az
alábbi adószámot szíveskedjenek megjelölni:

19184427-1-13
Tisztelettel köszönjük valamennyi gyáli és nem gyáli lakos felajánlását az Uszoda Alapítvány javára. 147.143 Ft érkezett az
alapítvány számlájára.
Kérjük, hogy 2010 évi adójuk 1%-nak odaítélésénél is döntsenek így, amennyiben változatlanul támogatják az alapítvány
célját.
Támogatásukat köszönjük!

Ezt a 3-4 év körüli fiú kutyust az ebtelep elé kihelyezett ketrecben hagyta
gazdája, ezért még szomorkodik kicsit. Hogy
mi lehetett a bűne, azt
nem tudni. Okos, barátságos, kistestű kutyus,
aki igazán megérdemli a
szeretetet.
Ő egy 2-3 év körüli kislány
kutyus, Gyálról, a Bercsényi utcából került a telepre.
Kistermetű, barátságos és
játékos, így akár kisgyermekes családba is jól beilleszkedhet.

Ő szintén egy 2-3 év körüli
nagyon szép kislány. Nagyon örül az embereknek,
kíváncsi és vidáman csóválja
a farkát, ha valaki közeledik
hozzá.
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Megyei „Szép magyar beszéd” verseny a Bartók Béla Általános Iskolában
Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban
tett alapítványa indította el a Kazinczyról
elnevezett „Szép magyar beszéd” versenyt, amely azóta országos mozgalommá vált. Megtisztelő számunkra, hogy
iskolánk több mint egy évtizede otthont
adhat e rangos esemény körzeti fordulójának.
Nagyon fontos számunkra, hogy meghitt, barátságos légkörben jól érezzék
magukat a versenyző diákok és a visszavisszatérő vendégeink.
Ebben az évben február 11-én 38 felső tagozatos tanuló
mérte össze tehetségét, tudását.
A körzet különböző településeiről: Dabasról, Felsőpakonyról, Hernádról, Inárcsról, Kakucsról, Tatárszentgyörgyről és Vecsésről érkeztek a felkészült versenyzők.
Természetesen jelen voltak a gyáli iskolák legjobbjai is. A
megnyitó színfoltja Pálfi Annának, a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékének fuvolajátéka volt, melyet Hauser Antal
tanár úr zongorakíséretében hallhattunk.
A két korcsoportban (5-6. és 7-8. osztályos) zajló versenyen két próbatétel várta a diákokat. A kiírás szerint a
résztvevők egy 20-21. századi eredeti, magyar közlő prózai
stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt 20-25
sor terjedelmű szöveggel készülhettek. Ennek felolvasása
után a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt, számukra ismeretlen szöveget kellett kifejező olvasással, kulturált előadásmódban tolmácsolniuk. A zsűri tagjai nagy
hozzáértéssel és tapasztalattal rendelkező kedves vendégeink, akik évek óta szívesen vállalják ezt a feladatot.
Ők az 5-6.-os korcsoportban Gazdik István, a gyáli
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Pálosi Márta előadóművész és Csősz Tamásné, a városi
könyvtár könyvtárosa, a 7-8.-os korcsoportban pedig Farkas Éva színművésznő, Méhész Árpádné, a városi könyvtár
vezetője és Ácsné Földi Judit, a Kodály Zoltán Zeneiskola
tanára voltak.
A versenyzők szövegválasztása, beszédtechnikája és előadásmódja alapján a következő eredmények születtek:
5-6.-os korcsoport:
1. Szilágyi Anna-Inárcs, Tolnai Lajos Általános Iskola
2. Kemenczei Fanni-Gyál, Ady Endre Általános Iskola
3. Máté Daniella-Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
4. Turcsány Bálint-Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású
Általános Iskola
7-8.-os korcsoportban
1. Kukk Edit Luca-Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium
2. Wolf Petra-Kakucs, Általános Iskola
3. Dombi Nikolett-Inárcs, Tolnai Lajos Általános Iskola
4. Tóth Nikolett-Gyál , Bartók Béla Általános Iskola
5. Herman Abigél-Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
Szilágyi Anna a Kazinczy-díj Alapítvány oklevelében
részesült, Kukk Edit Luca pedig továbbjutott az országos
döntőbe.


Szívből gratulálunk a helyezést elért
tanulóknak és felkészítő tanáraiknak!
Bízunk abban, hogy a népszerű verseny tovább mélyíti anyanyelvünk szeretetét, egyre több hívet szerez a szép,
helyes, kifejező magyar beszédnek, hozzájárul nyelvi kultúránk ápolásához.
Jövőre is szeretettel várunk minden
versenyzőt és érdeklődő vendéget!
Halter Gyuláné
humán munkaközösség-vezető

Helyesírási verseny a Zrínyiben
A Zrínyi Miklós Általános Iskola, immár sokadik alkalommal rendezte
meg a Városi helyesírási versenyt. 2011. február 23-án városunk tanulói
számot adtak helyesírási tudásukról, amelynek fontosságát a megnyitó
beszédben kiemeltük. Az oklevél, könyvjutalom mellett a diákokat, a nevelőket is megvendégeltük, s a kísérő tanároknak még egy apró meglepetéssel is kedveskedtünk.
Jó volt találkozni a település pedagógusainak is, s remélem büszkék
lehettek tanítványaik teljesítményére, és jól érezték magukat nálunk.
Jövőre is várunk mindenkit! Az alábbi eredmények születtek:
2. évfolyam
I. Biza Boldizsár
II. Takács Vanda
III. Bognár Anna
IV. Rimóczi Bettina
V. Tóth Nikolett
VI. Boldizsár Csaba Zoltán
3. évfolyam
I. Gáncs Anita
II. Zente Edina
III. Pécsi Sylvia
IV. Varga Krisztina
V. Sőr Bence
VI. Balla Gréta
4. évfolyam
I. Bereczki Fanni
II. Korcsok Dávid
III. Perci Tamás
IV. Soóky Zsolt
V. Szabó Mónika
VI. Pardi Kitti
5. évfolyam
I. Menkó Eszter
II. Perjési Tímea
III. Gál Vivien
IV. Balla Zsófia
V. Vrezsgyák László
VI. Győrfi Madlen

Ady
Zrínyi
Ady
Zrínyi
Ady
Bartók
Ady
Zrínyi
Zrínyi
Eötvös
Ady
Bartók
Zrínyi
Bartók
Eötvös
Ady
Bartók
Eötvös
Bartók
Ady
Eötvös
Ady
Bartók
Zrínyi

6. évfolyam
I. Gyura Fanni
II. Bosnyák Alexandra
III. Hásás Zsolt
IV. Kemenczei Flóra
V. Kovács Zorica
VI. Osztényi Dóra
7. évfolyam
I. Bíró Dzsenifer
II. Butor Nikolett
III. Horváth Gergő
IV. Lakatos Friderika
V. Stefán Piroska
VI. Dömény Izebella
8. évfolyam
I. Drescler Richárd
II. Nyiscsák Viktória
III. Nagy András
IV. Vajda Viktória
V. Revóczi Orsolya
VI. Fülöp Krisztina

Ady
Zrínyi
Zrínyi
Ady
Bartók
Ady
Zrínyi
Zrínyi
Ady
Eötvös
Bartók
Ady
Ady
Bartók
Bartók
Bartók
Ady
Ady

Gratulálunk a helyezésekhez!

Juhász Ida
igazgató

2011. február

Kistérségi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny az Adyban

Február 9-én ismét vendégül láttuk iskolánkban a legtehetségesebb diákokat. A versenyzők egy angol vagy német nyelvű szöveget adtak elő. Az anyanyelvi vendégekből,
gyakorló pedagógusokból és volt diákjainkból álló zsűrik elsősorban a pontos szövegtudást, a jó kiejtést és az előadásmódot
figyelték. A vendégek tapasztalatai szerint
a verseny a szokásokhoz híven színvonalas volt, a gyerekek tudásuk legjavát adták

és valóban élmény
volt hallgatni őket.
Az oklevélen és a
biztató szavakon
kívül a versenyzők angol és német
nyelvű könyveket
és hanghordozókat
vehettek át.
Fontos
esemény ez iskolánk
életében,
hiszen
hosszú évek óta
nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulásra. Hisszük, hogy
bár „azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne” és minden erőnkkel
ápolnunk kell a nemzeti hagyományokat, a
kitáruló világban az idegen nyelv birtoklása további értékes emberi kapcsolatok létrejöttét segítheti.
Köszönet Pest megye Önkormányzatának, hogy támogatásával segítette célkitűzéseinket, és a versenyzők számára megfelelő körülményeket tudtunk biztosítani.

Nálunk az alma nem „almás”!
Az Ady Endre Általános Iskola tanulói a
tanév minden napján
fogyaszthatnak almát
az iskolában. Két éve
kapcsolódtunk
be
az
iskolagyümölcs
programba, melyet
a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal hirdetett meg
magyarországi gyümölcstermesztők
és iskolák számára.
Azonnal éltünk a lehetőséggel, hogy mindennap friss gyümölcshöz juttassuk tanulóinkat. Fontosnak tartjuk, hogy gondoskodjunk a gyerekek egészséges életmódra
neveléséről, ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Az egészséges, finom almát
a MEDI-FRUCT Szövetkezet ingyenesen szállítja heti rendszerességgel iskolánkba.
A szövetkezettel való szerződés értelmében csak hazai almáskertben termett magyar
gyümölcs kerülhet a gyerekek elé.
Az ebédlő előtt elhelyezett gyümölcshegyből mindenki szabadon vehet magának,
és ropoghat az alma a foga alatt!
Csinosné Tóvizi Ágnes
igazgatóhelyettes

Reméljük, hogy jövőre is vendégül láthatjuk
a város és a környező települések iskoláinak
legjobbjait.
Kovács Viktória
a nyelvi munkaközösség vezetője
A verseny eredményei
Angol 2-4. osztály		
I.
Sipos Boglárka
Eötvös Isk.
II. Tamás Zalán 4.a
Ady Isk.
III. Cseh Dorottya 4.a
Ady Isk.
IV. Perci Tamás
Eötvös Isk.
Balogh Brigitta
Bartók Isk.
V.
Kis Bálint 3.a
Ady Isk.
VI. Kovács Fanni 4.b
Ady Isk.
		
Angol 5-6. osztály
I.
Janovecz Éva
Bartók Isk.
II. Osztényi Dóra 6.a
Ady Isk.
III. Kármán Örs Péter
Bartók Isk.
IV. Bosnyák Alexandra
Zrínyi Isk.
V.
Tóth Eszter Fruzsina Bartók Isk.
VI. Gyura Fanni 6.c
Ady Isk.
		
Angol 7-8. osztály
I.
Kiss Otília 7.a
Ady Isk.
II. Revóczi Orsolya 8.a
Ady Isk.
III. Kovács Friderika 8.c
Ady Isk.
IV. Liszkai Fruzsina
Bartók Isk.
V.
Revóczi Bettina 7.a
Ady Isk.
VI. Mogyorósi Betti 7.a
Ady Isk.
Vitéz Tibor
Zrínyi Isk.
Német 2-4. osztály
I.
Kormanik Boglárka 3.b Ady Isk.
Németh Dorina 3.b
Ady Isk.
II. Mester Liliana Katalin Eötvös Isk.
III. Nádasdi László 4.b
Ady Isk.
Szabó Boglárka
Eötvös Isk.
IV. Németh Mónika 3.b
Ady Isk.
V.
Sánta Viktória
Eötvös Isk.
Német 5-6. osztály
I.
Demeter Dorottya 6.b
Ady Isk.
II. Mészáros Frigyes 5.b
Ady Isk.
III. Balla Katinka 6.b
Ady Isk.
IV. Stephanik Szimonetta 5.b Ady Isk.
V.
Nagy Nikolett 5.b
Ady Isk.
VI. Szecsődi Vanessza
Eötvös Isk.
		
Német 7-8. osztály
I.
Horváth Gergő 7.b
Ady Isk.
II. Boda Orsolya 8.b
Ady Isk.
Helméczy Johanna
Eötvös Isk.
III. Drexler Richárd 8.b
Ady Isk.



A FEGY naplójából
Február 1. Az esti órákban telefonon kért segítséget tőlünk egy idős néni,
mivel valaki be akart mászni az ingatlanjába. Járőreinknek a helyszínen
sikerült egy ittas személyt visszatartani és a rendőrségnek átadni. Előállítása után derült ki, hogy körözés alatt állt. Az akció után az idős néni ismét
felhívta központunkat és hálásan megköszönte segítségünket.
Február 2. Egy tagtársunk jelenti, hogy baleset történt a kőrösi úton a
közösségi ház előtt. Egy motoros BKV busszal ütközött. Az orvosi ügyeletet és a rendőrséget értesítettük. A helyszínen egy súlyos és egy könnyű
sérültet találtunk. A szolgálat teljes útzárást hajtott végre. A mentők egy
személyt szállítottak kórházba nyílt lábszártöréssel, a másik sérültet a
helyszínen ellátták.
Február 7. Lakossági bejelentés szerint egy egyedül élő idős személy nem
ad életjelet magáról. Segítségünket kérik. Járőreink a jelzett helyen a lakásában földön fekvő személyt találtak. A rendőrség, és az orvosi ügyelet
értesítve lett. Bűncselekmény nem történt, a beteget a mentők kórházba
szállították.
Február 9. Gyilkossági kísérlettel gyanúsított személy elfogásához kért segítséget a rendőrség. Az akció sikeres volt. A gyanúsítottat a lakhelyéhez
közel, a Vecsési úton sétálva, polgárőreink felismerték és a rendőrséggel
közösen elfogták. Az akcióban a közterület-felügyelet is részt vett.
Február 16. Baleset történt a reggeli órákban a Gyál és Alsónémedi közötti
útszakaszon. A jeges úton egy személygépkocsi megcsúszott és ütközött
egy teherautóval. A baleset során a személygépkocsit vezető hölgy szenvedett súlyos sérülést, akit a tűzoltók feszítő-vágó segítségével szabadítottak
ki a gépjárműből. Polgárőreink az út zárásában, tűzoltóink a mentésben
segédkeztek.
Február 24. A szolgálat jelezte, hogy a Gárdonyi-Görgey u. kereszteződésében két fő egy kézikocsin vélhetően lopott fát szállít. Jelzésünkre a közterület felügyelet intézkedés alá vonta a személyeket. Ők elismerték, hogy
a fát egy harmadik személy megbízásából szállítják, pénzért. Polgárőreink
felkeresték lakásán a megbízót, aki közölte, hogy a fákra sétálás közben
talált és ő csak feldarabolta egy láncfűrésszel. Rendőrségi feljelentés megtörtént. A kivágott fa és a láncfűrész az eset kapcsán lefoglalásra került.
Trükkös „leolvasók”! Ismét feltűntek városunkban a trükkös leolvasók,
akik fogyasztásmérő leolvasás vagy egyéb más hivatkozással jutnak be ingatlanokba és onnan készpénzt, ékszert lopnak el a tulajdonos figyelmét
elterelve. Főleg idősebb embereket szemelnek ki áldozatul! Kérjük mielőtt
hasonló indokkal bárkit beengednének lakásukba, kérjük meg, hogy hitelt
érdemlően igazolja magát. Amennyiben erre nem hajlandó, ne engedjék
be, és haladéktalanul hívják a 29-340-333, tel. számon 24-órás ügyeleti
központunkat.
Kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.fegy.hu címen ahol egyéb
hasznos információkat is talál! Véleményét, hozzászólását várjuk az
info@fegy.hu e-mail címre.
H.A.

Kis csapatból nemzetközi hírnévnek örvendő

Két évtizede vigyázzák
Aligha működik még egy olyan szervezet városunkban, melyet annyian
ismernek és elismernek, mint a FEGY
Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet. 20
éve állnak a település szolgálatában,
minden nap önkéntesen járőröznek és
vigyázzák a rendet, rendőrségi akciókban segédkeznek, tolvajokat csípnek
fülön és 2008 óta a tűzoltást is feladatuk sorába választották. A gyáli FEGY
remek példája annak, hogy egy alig 10
fős társaság a jó ügyet szolgálva, soksok kitartással hogyan válik 100 fős,
országosan és nemzetközileg is elismert szervezetté. Éves közgyűlésük idén a megalakulásuk 20 éves évfordulójának ünneplése jegyében
telt, ezért beszámolónkban ezúttal nem a száraz adatok ismertetésére,
inkább az egyesület 20 éves múltjára helyezzük a hangsúlyt. Kalmár
Róbert 15 éve az egyesület tagja, 2004-től alelnöke, 2008-tól pedig elnöke. Robit az egyesület elmúlt 20 évéről kérdeztem:
– Hogyan alakult meg a FEGY?
– Egyesületünk 1991-ben alakult meg hivatalosan, mint Faluvédő
Egyesület. Az alapítók között olyan személyek voltak, akik a közéletben is nagy hangsúlyt fektettek Gyál közbiztonságára, mint Gyimesi
István akkoriban megválasztott polgármester, id. Kurucz Árpád képviselő és számos helyi civil és vállalkozó, akik önszerveződő formában, saját gépjárműveikkel rótták Gyál utcáit.
– A megalakuláskor hány tagból állt az egyesület?
– A megalakuláskor csupán 10-15 tagból állt egyesületünk, mára
viszont ez a szám 70 fölé emelkedett, sőt az ifjúsági tagozattal meghaladja a 100 főt is.
– Vannak olyan személyek a FEGY 20 éves történelmében, akiknek
kiemelkedő szerepük volt az egyesület életében?
– Természetesen vannak, de erre nem szeretnék kitérni, inkább azt
mondanám, hogy a csapatmunkának köszönhetők az elért eredmények.
– Milyen főbb tevékenységi köröket láttok el?
– Kezdetben csak a bűnmegelőzés és járőrözés volt, aztán a járőrözés kibővült a közterületeken való rendfenntartással, a közúti jelzőtáblák figyelésével, a rendőrség munkájának segítésén belül a baleseti
helyszínek biztosítása, hatósági tanúskodás, különböző önkormányzati rendezvények biztosítása, segítjük az orvosi ügyelet és a mezőőrség munkáját és mivel tűzoltó egyesület is vagyunk, természetesen a
tűzesetek felszámolásában is részt veszünk, nemcsak Gyálon, hanem a
környező településeken is. Emellett 24 órás távfelügyeleti riasztórendszert üzemeltetünk, mellyel a lakossági és önkormányzati épületek
figyelését tudjuk ellátni. Az utóbbi időben országosan nyújtottunk
segítséget árvízzel sújtott településeken kimenekítésben, gátépítésben,
őrzésben.
– Mi a legnagyobb eredmény, amit 20 év alatt elértetek?
– A nevünk. Az, hogy országosan ismernek minket, mint gyáli
FEGY-et, elismerik a munkánkat, különböző nemzetközi versenyekre
hívnak minket, és amit szakmai berkekben hallani és nagyon-nagy
dicsőség, hogy tűzoltócsapatunk az elmúlt 2 évben annyit fejlődött,
mint más egyesület 8 év alatt.
– Milyen bevételi forrásokból gazdálkodtok?
– Legfőbb bevételi forrásunk a riasztórendszer üzemeltetéséből

szervezetté vált a gyáli FEGY

biztonságunkat

Elismerések a jubileumi ünnepségen

származik, emellett pedig önkormányzati és vállalkozói támogatások- A FEGY jubileumi közgyűléséről lapunk februári számában már beszámoltunk. Az eseményen különböző elismeréseket vehettek át a legkiemelkedőbb
ból, pályázatokból finanszírozzuk az egyesület működését.
– Hogyan néz ki a FEGY-tag egy napja?
munkát végző polgárőrök. Önkormányzatunk ajándékaként minden kitün– Tagjaink napközben dolgoznak, majd pedig beosztástól függően tetett megkapta a városunk történetéről készült könyvet és egy gyáli címeres
este 7 órakor megkezdik az éjszakai szolgálatot, ami másnap hajna- kitűzőt. Az elismeréseket Pápai Mihály polgármester, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Kalmár Róbert, az
lig tart. Emellett
egyesület elnöke adta át.
központunkban a
járőrszolgálattól
függetlenül 24 órás
Elismerésben részesült a legtöbb kiemelkedő szolgálatügyeleti szolgálaban részt vett Kozma Csaba (112 szolgálat), Léber Gergő
(77 szolgálat), Mészáros Roland (63 szolgálat), Balogh
tunk is működik.
– Mi szükséges
Balázs (63 szolgálat), Puskás Bertold (51 szolgálat) és
ahhoz, hogy vaKelecsényi Gábor (43 szolgálat).
laki FEGY tag leAz ifjúsági tagozatért végzett kiemelkedő munkágyen?
jáért Fábián Ferenc, Tar Nándor és Kozma Csaba, a
– Ami nagyon
gépjárművek karbantartásáért és felújításáért Szebeni
Zsolt, Prandóczki Sándor és Kovács Tamás, a FEGY
fontos, hogy erkölcsileg feddhetetlen
riasztórendszerének karbantartásáért és felügyeletéért
legyen az illető.
Bagdi Gyula, az informatikai rendszer karbantartásáért
Ezen kívül féléves
pedig Hajdú Attila és Léber Gergő kapott elismerést.
próbaidőt kell elA legtöbb önkéntes vonulásért Fodor Bertold és
töltenie nálunk,
Kovács Róbert, az edelényi 10 napos árvízi munkában
nyújtott teljesítményéért Szabó István és Mészáros Jóezalatt különféle
szolgálatokat kell
zsef kapott elismerést.
teljesítenie, a heti
Külön jutalmazták Benkő Péter 400, Hajdú Sándor
gyűléseken meg
300, Kovács Róbert 700, Kozma Csaba 200, Szabó Istkell jelennie, ki
ván 200, Kalmár Márkus 200, Mészáros József 200, TarA 20 éves jubileumi közgyűlésen újabb eszközzel gazdagodott
kell vennie a részét
soly Imre 200, Kiss István 200, Fodor Bertold 500, Kiss
a FEGY által elvéga FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet felszerelése.
István 500 és Kalmár Róbert 500 teljesített szolgálatát.
A Budapesti Tűzoltó Szövetség nevében Varga Ferenc főzett feladatokból.
Egy évtizedes egyesületi tagságáért kapott medált
városi tűzoltóparancsnok egy úgynevezett impulzuspuskát
A próbaidő után
Ignácz Attila, Füzesi János és Kálvin Krisztián, 15 éves
tagjaink vizsgát is
adományozott tűzoltóinknak, melynek lényege, hogy magas
egyesületi tagságáért emléktárgyat Gazsó Csaba, Simon
nyomással porlasztja, így gyakorlatilag eltolja az égő tárgyról a
tesznek polgárőr
Ferenc, Szőke János, Szénási Attila, Bodó István, Kaltüzet. Régebben ez rendszeresítve volt a vonulós szerkocsikban
már Márkus, Benkő Péter és Kalmár Róbert.
ismeretekből.
– Milyen visszais, de már lecserélték, így megkaptuk az egyik ilyen készüléket,
Gyimesi István, városunk nyugalmazott polgármesmelynek értéke egyébként több mint egymillió forint. Az imjelzéseket kaptok
tere és Kurucz Árpád, az egyesület korábbi elnöke alapulzuspuska folyamatos tűzoltásra nem alkalmas, hiszen mina lakosságtól?
pító tagjai voltak a gyáli polgárőrségnek. A jubileumi
– Az utóbbi
dössze 20 literes tartálya van, és egy feltöltéssel 10 lövés adható
ünnepségen egyedi emléktárggyal köszönte meg a köle vele, viszont elsősorban épülettüzeknél nagy hasznát tudjuk
időben egyre pozösség két évtizedes munkájukat.
venni, leginkább, ahol egy bizonyos területzitívabb visszajelzéseket kapunk,
re koncentrálódik az oltani kívánt terület,
illetve autótüzeknél – mondta el lapunk kérnépszerűségünkdésére Kalmár Róbert, az egyesület elnöke.
höz nagymértékben
hozzájárul
ügyeleti központunk, hiszen szó szerint nálunk csörög a telefon, ha rendőrre, orvosra,
tűzoltóra van szükség és még számos egyéb esetben is.
– Milyen céljaitok vannak a jövőre nézve?
– Céljaink között az ifjúsági tagozat, mint utánpótlás képzése, a riasztórendszerünk korszerűsítése, a technikai fejlődés folyamatos biztosítása áll a legfontosabb helyen.
Nagy álmunk, hogy saját önálló épületbe költözhessen ügyeleti központunk, ahol tűzoltóautónk tárolása is megoldottá válhatna, ezzel is
fokozva hatékonyságunkat.
Ehhez azonban támogatókra van szükségünk, hiszen saját bevételeinkből ezt képtelenség lenne kivitelezni.

Impulzuspuskát
kaptak tűzoltóink

Új

Gyáli Újság

Gyál és kistérsége asztalitenisz kupa
versenykiírása

A verseny célja:
Játéklehetőség biztosítása a kistérség amatőr és hobbi
játékosainak, a sportág népszerűsítése, kistérségi sportági
kapcsolatok ápolása és előmozdítása.
A verseny védnöke:
Pápai Mihály Gyál város polgármestere
A verseny helye és ideje:
2011.március 27., 9.00 óra
Gyál, Ady Endre Általános iskola tornaterme
(Ady Endre utca 20.)
A verseny rendezője:
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE. Elnök: Ments László
Versenyszámok:
Amatőr egyéni és páros számokban.
Lebonyolítás:
Egyéni versenyszámban csoportmérkőzésekkel, majd
egyenes kieséses rendszerben.
Páros versenyszámban egyenes kiesés.
Minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tart. Egy játszma 11 pontig, 2 pontonként váltott adogatással, két pont különbséggel
végződő szettekkel. A verseny 4 db Joola 2000-es asztalokon,
Joola labdákkal kerül megrendezésre.
Nevezés:
Előzetes nevezés a premium.gyal@gmail.com e-mail címen,
vagy a helyszínen 08.30-ig lehet.
Nevezési díj:
Egyéni 500 Ft, páros 500 Ft (páros összesen)
Díjazás:
Versenyszámok első három helyezettje éremdíjazásban
részesül, az első helyezettek kupát és sportági ajándékot
kapnak.
Egyebek:
A versenyen minden játékos saját felelősségére vesz részt,
a mérkőzéseken történő sérülésekért a rendezők felelősséget nem vállalnak. A résztvevők kötelesek sportöltözetben
játszani. A kiírásban nem szereplő kérdésekben a hazai
szövetség rendelkezései az irányadóak.
www.gyase.hu

E-mail: premium.gyal@gmail.com

A szervezők a verseny lebonyolításában a változás jogát fenntartják. Mindenkit sok szeretettel várunk !
Gyál, 2011.március 1.
Versenybizottság
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Előzzük meg a bajt!
A nemrégiben Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen bekövetkezett tragédia következményei már mindenki számára ismeretesek. A szomorú esemény rávilágított arra, hogy fokozott figyelmet
kell fordítani a nagyobb tömegeket befogadó létesítmények megfelelősségére, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott
tűzvédelmi és használati szabályok betartására. Tűzoltóságunk a
társszervekkel közösen, további hatóságok bevonásával fokozott
ütemben ellenőrzéseket végez illetékességi területén.
Az eddigi tapasztalatok alapján általános hiányosságként tapasztalható:
- Szinte mindenütt hiányzik a megfelelő típusú, ellenőrzési felülvizsgálattal rendelkező működőképes tűzoltó készülék.
- A szórakozóhelyek bejárati ajtajai legtöbb esetben befelé nyílnak, ami azért probléma, mert 50 fő befogadó képesség felett a kiürítés irányába, tehát kifelé kellene nyílnia. Problémaként jelentkezik, hogy az ajtók jellemzően nem elég szélesek, így veszély esetén
az esetleges menekülés a bent lévő személyek feltorlódhatnak a bejáratnál, ami pánikhelyzetet idézhet elő.
- Gyakori probléma, hogy a kereskedelmi egységek tulajdonosai
a tűzvédelmi szabályokat nem ismerik, vagy nem tulajdonítanak
neki kellő jelentőséget. A létesítmény befogadóképességének számával nem minden esetben voltak tisztában. Emiatt az épületben
lévő menekülési útvonalakon lévő kijáratok több esetben is lezárt
állapotban voltak.
- Jellemző hiányosság, hogy a dolgozók nem kapták meg a tűzvédelmi oktatásukat, vagy az oktatás nem rendszeresen történt.
- Sok esetben nem rendelkeznek tűzvédelmi szabályzattal, illetve
ahol elkészítették azt előzetesen, az nem naprakész, nincs aktualizálva. Bizonyos helyeken az előírások ellenére sincs tűzriadó terv.
- A biztonságért felelős személyzet több esetben semmilyen tűzvédelmi oktatást nem kapott, hogy pánik, vagy veszélyhelyzet esetén milyen feladatot kellene ellátniuk.
- Az esetek nagy részében nem volt érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv az elektromos berendezések tűzvédelmi megfelelősségéről. Ez azért fontos mert, nagyon sok tűz keletkezik elektromos
hiba következményeként. A felülvizsgálattal többségében ezek
megelőzhetőek lennének, mivel feltárja a villamos hálózatban található hibás szereléseket, berendezéseket.
Az előzőekben említett tapasztalatokon túl találkoztunk több
olyan helyszínnel is, ahol a megfelelő szakember igénybevételével,
jogkövető módon ezeket a hiányosságokat megszüntették, a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették. Hiányosságok észlelése esetén azokkal kapcsolatban gyakran a létesítményben végzett
tevékenység megszüntetésére vagy jogszabályban meghatározott
mértékben tűzvédelmi bírság kiszabásáról kell(ett) intézkedni.
Mindannyiunk érdeke, hogy a tragédiákat megelőzzük, mindezért nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul igyekezzünk betartani, és felelős gondolkodással óvjuk ránk
bízott embertársaink életét. A tűzoltóságunkon szívesen segítünk
tájékozódni annak, aki megkeres minket az általa üzemeltetett
vendéglátó ipari egységre vonatkozó tűzvédelmi előírások vonatkozásában. Előzzük meg a bajt!
Branyiczky Márk
Tar Nándor
Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

2010. március

„Ne csodálkozz, ha szembejövök
veled, mert Gyál az én városom!”
Több tehetség lakik Gyálon, köztük az
egyik legfiatalabb hírességünk Rada Klaudia, a Barátok közt című sorozat Berényi
Timikéje.
Klaudia modellkedéssel kezdte pályafutását és ma már gyermekszínészkedéssel foglalkozik. Sok külföldi reklámban
szerepelt már de természetesen a Barátok
köztben láthatjuk a legtöbbet. 2007-ben
egy filmfesztiválra készült, filmszerepet is
kapott.
Klaudia imádja az állatokat, így nem
meglepő, hogy van egy kutyája Nina, valamint rengeteg törpehörcsöge. Kedvenc állata a zsiráf, örökbe is fogadott egyet nyáron,
a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
– Milyen volt a válogatás?
– Körülbelül 50 lányból választottak ki,
egy párbeszédet kellett megtanulni és előadni. Először 10 lányt választottak ki és maradt végül kettő. A második lány fiatalabb
volt és tehetséges, de a lámpaláz felülkerekedett rajta. Sokak állítása szerint a stúdióban nekem sikerült jobban a próba.
Nagyon boldog voltam amikor megtudtam, hogy én alakíthatom Berényi Tímea
szerepét.
– A színészkedéssel egy új közösségbe
léptél. Hogyan érezted magad, milyen érzés volt ebbe az új családba kerülni?
– Amikor először találkoztam velük
meglepődtem. Én azt hittem, hogy ezeket
az embereket így hívják és valóban egy
családot alkotnak, ott laknak és így élik a
mindennapjaikat, ahogyan a TV-ben lehet
látni.

Jó érzéssel tölt el, hogy ennek a csapatnak
a részese lehetek, sokat tanulok és rengeteg
tapasztalatot szerzek.
– Milyen a kapcsolatod a sorozatbéli
édesapáddal, Szőke Zoltánnal?
– Az összes szereplővel nagyon jó a kapcsolatom, de különösen vele, mivel vele forgatok a legtöbbet. Sokat segít, tanácsokkal
lát el és Macikának szokott hívni.
– A jövőben is színészkedni szeretnél?
– Ez még a jövő titka, de benne van a pakliban.
– Mesélnél egy forgatási napról?
– Amikor a forgatás van, bemegyek a stúdióba, Klaudiából Timikévé változom. Lepróbáljuk és felvesszük a jeleneteket. Ha több
jelenet van, átöltözöm, a következő jeleneteket ismét lepróbáljuk és felvesszük. Ha vége,
ismét visszaöltözöm civilbe és indulás haza.
– Meddig szeretnél a Barátok köztben
maradni?
– Életem végéig.
– Volt már olyan, hogy az utcán vagy egy
bevásárló központban odamentek hozzád
autógrammot kérni?
– Igen, egyre gyakrabban. Ez jó érzéssel
tölt el.
– Mit szólnak az osztálytársaid, hogy a
sorozatban játszol?
Eleinte furcsa volt nekik. Számukra
ugyanaz a Klaudia vagyok.
– Hogy tudod összehozni a tanulást a
forgatással? Sokat hiányzol?
– Előfordul, hogy este kezdek neki a leckémnek. De összehangolható a tanulás,
nem vagyok rossz tanuló.

– Mit csinálsz szabadidődben?
– Legtöbb szabadidőmet Ninával töltöm
vagy a barátnőimmel, de gyakran egy tál
pop-corn társaságában leülök filmet nézni.
– Milyen fajta filmeket szeretsz?
– Kedvelem a vígjátékokat meg a vámpíros filmeket is.
– Szeretsz Gyálon lakni?
– Igen, én már gyálinak születtem. Nem
egy olyan forgalmas, nyüzsgős város. Sok a
cukrászda is.
Tavaly végre újra volt búcsú és jót szórakoztunk Vörös Kingával (aki Kamillát alakította a sorozatban) a Break-dance-en.
Ne csodálkozz, ha szembejövök veled,
mert Gyál az én városom!
Pál Nikolett
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA
A kullancsokról és az általuk terjesztett betegségekrõl
A tavasz közeledtével ismét aktivizálódnak a kullancsok; valóságos kullancsinvázió tapasztalható ilyenkor az enyhe, csapadékos időjárás beköszöntével. A kemény tél után a kullancsok előbújnak rejtekükből és élelmet, gazdaállatot keresnek, valamint intenzíven szaporodnak.
Elterjedésükről elmondható, hogy nemcsak a hegyekben, erdőkben, hanem a
városszéli zöldövezetben, gazos területeken is nagy számban előfordulnak, ahol
van gazdaállat, amelyen vért tudnak szívni (erdei vadak, tehéncsorda, birkanyáj,
valamint kutya és macska). Manapság nem ritka megjelenésük kertvárosi területeken – akár a gondozott díszkertekben, udvarokon belül is. Ezt bizonyítja, hogy
egyre több olyan kullancstól fertőződött kutyával találkozunk, amelyik el sem
hagyta az udvart.
A kullancsok fő veszélye, hogy vérszívásuk során különböző kórokozókat juttathatnak a gazdaállat vagy az ember szervezetébe. Embernél a vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás, illetve a Lyme-kór (más néven borrelliózis), kutyánál
ez utóbbi mellett a babeziózis az elterjedt hazánkban. A babeziózis ritkábban
előfordulhat lónál és kérődzőknél is. Az első két betegséget azok a kullancsfajok terjesztik, melyek élőhelye a bükkös, tölgyes erdei növénytársulás (Pl. Budaihegység, Börzsöny, Mecsek). A babeziózist terjesztő kullancsok főleg a nádas, dús
növényzetű vízmelléki területeken (Balaton-part, Duna-mellék) voltak honosak,
de mára elterjedtek szinte az egész országban, főként a városok kertes övezeteiben, parkjaiban.
A babeziózis a kullancs vérszívása után 3-10 nappal lázzal, levertséggel kezdődik, majd véres vizelet (narancssárgától barnáig terjedő színnel), hányás, szapora
légzés jelentkezhet. Ilyenkor az állat alig mozog, szédeleg, tántorog, nyálkahártyái sápadtak lesznek. Ezt a heveny szakaszt szövődmények: vese-károsodás, valamint immunrendszeri zavar követhetik. Szakszerű kezelés nélkül a betegség
pár nap alatt a kutya halálát okozhatja. Ezért fontos, hogy ha kullancsot látnak
az állaton, vagy a tünetek jelentkezésekor mielőbb forduljanak állatorvoshoz,
ugyanis a kezdeti szakaszban sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható a betegség.
A Lyme-kór tünetei kevésbé jellegzetesek: láz, ízületi fájdalmak, keringési zavarok, bénulásos jelenségek. Laborvizsgálattal diagnosztizálható, de szintén csak
a korai szakaszban megkezdett terápiától várható gyógyulás.
Hogyan védekezhetünk? Védőoltás kutyák számára ma már a babeziózis és a
Lyme-kór ellen egyaránt létezik. Ezek meg tudják előzni e betegségek súlyos, akár
halálos formájának kialakulását. Sajnos, elég magas áruk egyelőre akadályozza
széles körben történő alkalmazásukat. Ezért a betegségek kivédéséhez továbbra is
leginkább javasolható a kullancsirtó szerek alkalmazása. Ezek közül kiemelném
a modern „spot on” készítményeket, melyek az állat bőrére cseppentve nyújtanak
4 hetes védelmet (nem 3 vagy 6 hónap!). A vegyszeres nyakörvek közül csak a
korszerűbbek és sajnos drágábbak biztosítanak megfelelő védettséget, a pár száz
forintért kaphatók viszont elavultak, ezért hatástalanok. A spray-k csak kistestű
kutyára, illetve macskára javasolhatók, de ezeket is csak a leírásban foglaltak szerint szabad használni. Kérjen állatorvosi segítséget a megfelelő védekezéshez!
Ha mégis befúródott kullancsot találnak, ne kenjék be semmivel, mert ilyenkor a kullancs fulladozás közben fertőzhet. Az erre a célra kialakított csipesz,
illetve a kullancskiszedő kanál alkalmas a vérszívó veszélytelen eltávolítására.
Ezek emberi használatra ajánlottak, így patikai forgalomban, de állatorvosoknál
is elérhetők. Ha nem rendelkeznek ilyen eszközzel, jobb, ha állatorvoshoz viszik
az állatot, aki szakszerűen eltávolítja az élősködőt.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, szívesen
válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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A kertésznaptár márciusi számában a flamingóvirágról olvashatnak.
A kereskedelemben kapható flamingóvirágnak két
változatát ismerjük. Az egyik a kisvirágú flamingóvirág
(Anthurium scherzerianum), a másik pedig a nagyvirágú flamingóvirág (Anthurium andreanum). Az előbbit
csak cserepes virágként, az utóbbit vágott és cserepes virágként is forgalmazzák.
Mindkét változata hálás szobai dísznövényünk. Ha a
megfelelő feltételeket biztosítjuk számára, évente többször is virágzik. Legjobb helye a meleg,
18-25 oC-os lakásban
van. Közepes fényigényű, legjobb helye
a keleti vagy nyugati
fekvésű ablak vagy ablakközeli virágállvány.
Huzatra
érzékeny,
ezért szellőztetéskor ügyeljünk erre. Vízigénye közepes,
hetente két alkalommal, lehetőleg lágy vízzel öntözzük,
havonta egyszer pedig kapjon tápoldatot. A virágok, melyek virágzati torzsából és egy külső vitorlából állnak,
igen tartósak. A vitorla színe általában vörös, de ismert
fehér, rózsaszín, barna, zöld
és pettyezett változata is.
Fő virágzási ideje február-márciusban van, de
vannak hibridek, melyek
ősszel is virágoznak. A
növények szeretik a párás
környezetet, ezért minden
nap permetezzük meg a
leveleket állott vízzel. A
párás környezetet úgy is biztosíthatjuk, ha a növény alá
agyaggranulátummal töltött cserépalátétet helyezünk,
és ezt feltöltjük vízzel. Kétévente célszerű átültetni, erre
használjunk tőzeggel dúsított Florasca A típusú virágföldet. Ilyenkor tőosztással szaporítható. Ennek legjobb
időszaka a meleg nyári hónapokban van.
A megfelelően gondozott flamingóvirág bő virágzással hálálja meg a gondozást,
és a lakás folyamatos dísze
lesz.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen
válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő
szakmérnök

2010. március

Gyáli ezüstérem a megyei Diákolimpia döntőjében
A Zrínyi Miklós Általános Iskola labdarúgó csapata a tanév egész első félévében
a teremlabdarúgó (futsal) Diákolimpiára
készült. Miután a IV. korcsoportos körzeti
selejtezőn a sok III. és II. korcsoportos fiatallal felálló csapatunk a 3. helyet szerezte
meg, így búcsúzott a sorozattól, bíztunk abban, hogy III és II.. korcsoportos versenyzőink tovább jutnak majd.
A III. korcsoportban a sikerrel megvívott
körzeti selejtező és körzeti döntő után, a területi döntőn csapatunk a ráckevei Árpád
Fejedelem Általános Iskolát búcsúztatta,
így bejutott a megyei döntőbe.

tát, bebizonyítva, hogy nem
véletlenül jutott Pest megye
legjobb négy csapata közé. A
hátralévő mérkőzéseken azért
kellett drukkolnunk, hogy
Tápiószecső legyőzze Göd
csapatát, így esély legyen még
az első hely megszerzésére.
A további összecsapásokon
az eredmények számunkra
kedvezőtlenül alakultak, így
csapatunk Gyál városának
és a Zrínyi Miklós Általános
Iskolának hatalmas örömet
A II. korcsoportos futsal csapat tagjai balról jobbra:
és nagy dicsőséKecskés Dávid, Kocsis Dominik, Burai Tamás, Fekete
get szerezve 128
Márk, Fekete Olivér, Gégény József, Jurák Márk, Bánya
csapat
közül
Bence, felkészítő tanár: Brunovszky Dávid
végül a 2. helyen végzett és hazahozta az az alsónémedi Széchenyi István Általános
ezüstérmet! Gratulálunk!
Iskola csapata volt az ellenfél.
A II. korcsoportosok ÖrCsapatunk a nagykőrösi iskola csapatát
kényben sikerrel vették a 8 góllal, a ráckevei iskola csapatát 4 góllal
körzeti döntőt ahol a bugyi múlta felül, de sajnos Alsónémedi csapatáKazinczy Ferenc Általános tól számtalan kimaradt helyzet és egy szeIskola, a dabasi II. Rákóczi rencsétlenül bekapott gól után 1:0 arányFerenc Általános Iskola és az ban vereséget szenvedett és a 2. helyen
Újlengyel csapatát is legyőzve végzett. II. korcsoportos csapatunk tehát
100%-os teljesítménnyel ju- a megyei futsal Diákolimpián 102 nevezett
A III. korcsoportos megyei ezüstérmes csapat tagjai bal- tottak a területi döntőbe, ahol csapat közül a 5-8. helyet szerezte meg, ami
ról jobbra: Semega Tamás, Burai Tamás, Gégény József, a ráckevei Árpád Fejedelem nagyon szép eredmény. Ismételten jár a
Fekete Olivér, Láng Márton, Gégény Márk, Fekete Márk, Általános Iskola, a nagykő- gratuláció!
Antal Gábor, Rafael Armand,
rösi Arany János Református
Brunovszky Dávid
felkészítő tanár: Brunovszky Dávid
Gyakorló Általános Iskola és
testnevelő tanár

2011. február 9-én a gödi Balázsovits Sportcsarnokban rendezte a Pest Megyei Labdarúgó
Szövetség a III. korcsportos futsal
döntőt amelyre 4 iskola csapata
a házigazda gödi Németh László
Általános Iskola, a tápiószecsői
Gróf Széchenyi István Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola, az
alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola és a gyáli Zrínyi
Miklós Általános Iskola vívta ki a
részvétel jogát.
Csapatunk a tornát kissé álmosan kezdte, így sajnos 5:1-es vereséget szenvedett a házigazdától,
de egy mérkőzésnyi pihenés után
rendezte sorait, és két egymást követő mérkőzésen 2:1 arányban legyőzte először Alsónémedi, majd
2:0 arányban Tápiószecső csapa-
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Áprilistól zöldhulladékgyűjtés Gyálon
Az Önkormányzat és az .A.S.A. közötti megállapodás alapján 2011
tavaszán elindul Gyálon a rendszeres zöldhulladékgyűjtés, melynek részleteiről szeretnénk tájékoztatni Önöket.
Szezonális szolgáltatás
A zöldhulladékgyűjtés a dolog természetéből adódóan szezonálisan történik, azaz minden évben április 1-jétől november 30-ig
végezzük az előre meghirdetett gyűjtési napokon, amelyeket a lenti
naptárban láthatnak. A begyűjtött zöldhulladékot telephelyünkön
gyűjtjük össze, és komposztáljuk azt.
Zöld zsák: március végétől lesz kapható
A zöld hulladék gyűjtéséhez zöld zsákokat kell használni, amelyek
a háztartási hulladékokhoz hasonlóan lesznek kaphatóak március utolsó hetétől. A zöld zsák ára, a szürke
.A.S.A. zsákhoz hasonlóan, tartalmazza
nem csak a zsák beszerzési árát, hanem az
elszállítás és a kezelés költségeit is. Így a
zöldhulladékgyűjtés kapcsán semmilyen
plusz költség nem kerül a negyedéves számlájukra, aki megveszi a zöld zsákot, az már
meg is térítette a szolgáltatás árát. A 60 liter
hulladék befogadására alkalmas zsákok ára
152,- Ft + áfa, vagyis 190 forint lesz.
Kérjük, figyeljék a következő negyedéves
számlák melletti hírleveleket, mert abban
találhatóak majd azok a zsákárusító helyek,
ahol a zöld zsákokat meg lehet majd vásárolni.

Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.
ezeken a napokon érkezik Önhöz a zöldhulladékos autónk.
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Mit tegyünk bele?
A zöldhulladékgyűjtés során kizárólag kerti zöldhulladékot gyűjtenek az autók, amelyeket az alábbi módon kérünk kihelyezni:
- az apró kerti hulladékot (faleveleket, avart, fűnyesedéket) az erre
rendszeresített zöld zsákban kell kihelyezni,
- a metszésből, sövénynyírásból származó nagyobb gallyakat
fél méteresnél nem nagyobb darabokra vágva és kötegelve kell
kihelyezni.
A gyűjtési naptár
Kérjük, keressék ki utcájukat a lenti utcalistából, és a megfelelő
színnel jelölt napon reggel 6 óráig helyezzék ki a zöldhulladékot az
ingatlanok elé, mert aznap fog érkezni Önökhöz a gyűjtőautó:
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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
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi úton (a GSM bolt helyén) 20 m2-es
üzlethelyiség, kialakított mosdórésszel
kiadó, 30 ezer forint +rezsi áron. Tel.: 0670/312-9928
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.
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gépjárművek azonnali felvásárlása! Tel.:0630/259-3260, Csongrádi István, Gyál,
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
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Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
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.
Gépjárművek ingyenes hitelügyintézése,
passzív BÁR-osoknak is, lízing, átírás, kárrendezés lebonyolítása! Tel.:06-30/2593260, Csongrádi István, Gyál, Karinthy
Frigyes utca (régi Sallai) 24.
A PACSI KUTYA ÉS CICA KOZMETIKA minőségi munkával, állatbarát környezettel,állatorvosi
háttérrel és akciókkal várja önöket és kedvenceiket. Márciusban 10% kedvezmény a spánielekre. 1188. Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés: 06-70-350-0197.
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁNÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely
Anikó 06-20/2176-771
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását – több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal – otthonában vállalom.
Telefon: 06-30/952-3720
KAINZ FERENC aranykoszorús KÁRPITOS mester javítást, restaurálást, motorülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Tel: 06-20/401-6810,
06-29/702-877

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu
Akcióinkról a honlapon értesülhet!

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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Jubileumi konferencia
A gyáli Nevelési Tanácsadó
idén ünnepli fennállásának 10.
évfordulóját. Ennek keretében
március 24-én nagyszabású ismeretterjesztő konferenciára
invitálja a kistérségben tevékenykedő kedves pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat,
érdeklődőket.
A tavalyi nagyszámú érdeklődésre való tekintettel idén
az ünnepi konferenciára még több előadással, workshoppal,
meglepetéssel kívánunk kedveskedni az odalátogatóknak. A
részvételhez előzetes regisztráció szükséges 2011. március 20ig az alábbi e-mail címre: gyalnevtan@hotmail.com. Ebédidőben 1 tál meleg étellel és a rendezvény végén értékes tombolasorsolással tesszük még felejthetetlenebbé ezt a szakmai napot.
Rendezvényünk fővédnöke: Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Gazdik István, a rendezvénynek otthont adó Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, szakmai
támogatója a Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete. Meghívott neves
előadóink között szerepelnek: Dr. László Zsuzsa a FIMOTA
Központ vezetője és Dr. Gádoros Júlia gyermekpszichiáter, a
Vadaskert Kórház igazgatója. A nap folyamán mindenkinek
alkalma nyílik egy-egy tehetséggondozó, fejlesztő, terápiás
módszer gyakorlati megtapasztalására, kipróbálására is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Irodalomtörténeti előadások a közházban
Takaró Mihály író, irodalomtörténész

előadássorozata
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
A következő előadás címe:
Nagy magyarjaink – Horthy Miklós
Időpont: március 25. péntek 18.30 óra
Belépő 600 Ft.

