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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Önkormányzati támogatásra
pályázhatnak a sport- és civil
szervezetek
2. oldal

Nagysikerű nevelési
konferencia
2011. március 24-én ünnepelte a
„Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat fennállásának 10. évfordulóját.
Ebből az alkalomból nagyszabású
tudományos, szakmai napot szervezett az intézmény ismert, neves előadók közreműködésével.

Elfogadták a város
2011. évi költségvetését
Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011 februárjában elfogadta a város
2011. évi költségvetését. Mit foglal magában
a város költségvetése? Milyen beruházások
valósulhatnak meg? Mennyire lesz szűkös az
idei költségvetés? Ezekkel a kérdésekkel fordultunk városunk polgármesteréhez, Pápai
Mihályhoz.
Interjúnk a 3. oldalon.

Városi ünnepség március 15-én
Az adysok Kasa Csilla rendezésében, Krasnyánszky Bianka
és Szabó György közreműködésével megvalósult, színházi produkció számba menő, korabeli
hangulatú, színvonalas műsora
különösen nagy sikert aratott
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kirobbanásának
163. évfordulóján rendezett városi ünnnepségen.
Képes beszámolónk a 13.
oldalon.

5. oldal

Épül a városközpont

6. oldal

Népdalkörök VI. Tavaszi Találkozója
A Gyál Városi Népdalkör a kistérség
egyetlen, hivatalosan is bejegyzett,
működő népdalköre az idén 6. alkalommal rendezett tavaszi találkozót.

12. oldal

Bácsi Péter ezüstérmes lett
a kontinensbajnokságon!
Ezüstéremmel térhetett haza Bácsi Péter birkózó, városunk híres sportolója, a dortmundi Európa-bajnokságról.
Az április 3-án rendezett döntőt egy figyelmetlenség miatt az utolsó másodpercekben vesztette el Bácsi,
ezért azeri ellenfele nemcsak a menetet nyerte, hanem
az aranyérmet is.
Péter 2008-ban már nyert kontinensbajnokságot és
bár most lemaradt az aranyról, mi mégis büszkék vagyunk rá! Szép volt Peti!
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Önkormányzati támogatásra pályázhatnak
a sport- és civil szervezetek
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága
1. a 2011. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 7.000 e Ft összegből
sport célú támogatásra 5.000 e Ft összeget fordít ebben az évben;
2. pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: a helyi önszerveződő egyesületek, sport egyesületek támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az
egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre: gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelménye: a pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, számlaszámát;
- a pályázati cél megvalósítási tervét és költségvetését;
- az eddig elért eredményeket.
Beküldési határidő: 2011. május 5. Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
elnökének címezve (2360 Gyál, Kőrösi út 54.). A pályázat elbírálása: 2011. május
18.
A pályázatok anyagi fedezete Gyál Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelete céltartalékán szereplő összegből 5.000e Ft, melynek felosztásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében dönt.
A pályázati kiírást a bizottság megjelenteti az Új Gyáli Újságban és a www.gyal.
hu honlapon.
Vinnai Tibor s.k.
a Bizottság elnöke
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális
Bizottsága pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. (Támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja meg a pályázati összeg 40 %-át.)
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek.
A pályázat követelményei: a pályázatnak tartalmaznia kell a szervezet nevét,
címét, számlaszámát, cégbejegyzés nyilvántartási számát, éves programját, a program rövid leírását, az abban érintettek körét, a programok költségvetését és a vállalt
önrész összegét.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. május 6. A pályázat elbírálása: 2011.
május 19.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendelete céltartalékán szereplő 3.000 eFt, melynek felosztásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörében dönt.
A pályázati kiírást a bizottság megjelenteti az Új Gyáli Újságban és a www.gyal.
Gazdikné Kasa Csilla sk.
hu honlapon.
az OKB elnöke
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Városunk 2011. évi
költségvetésének főbb számai
Gyál Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3.993.552 e Ft.
A bevételi oldalon várható
jelentősebb tételek:(e Ft)
- normatív támogatások:
790.801
- helyi adó bevételek:
1.142.887
- átengedett központi adók: (SzJA helyben maradó
része, és normatívan elosztott része):
383.285
- felhalmozási bevételek (telekeladásokból):
331.000
- Polg.hiv működési bevétele: (igazgatási bevételek,
bírságok, bérleti díja, A.S.A kompenzációs jutalék,
kamatbevétel áfa):
406.951
- felhalmozásra átvett pénzeszköz: (közérdekű
kötelezettség vállalásokból):
81.069
- felhalmozásra átvett pénzeszköz (pályázat)
726.611
- intézményi bevételek (bérleti díj, étkezés)
94.588
- működésre átvett pénzeszköz
(OEP támogatás, Kisebbség)
36.360
A kiadási oldalon jelentkező
jelentősebb tételek: (e Ft)
- intézmények működési kiadásai
(bér, járulék, dologi):
1.565.274
- Polgármesteri Hivatal működési kiadás
(bér, járulék, dologi):
905.827
- felhalmozási kiadások:
840.432
(ezen belül jelentősebb: Kistérségi Szolg. Kp. 758.566;
Rendőrörs építése: 50.000; intézményi felújítások 9.308)
- intézmények dolgozóinak fizetendő végkielégítés,
jubileumi jutalmak, jutalmak
106.433
- segélyezési kiadások:
55.300
- BKV buszjáratok támogatására:
67.200
- KHT működési és felhalmozási kiadásainak
támogatása:
95.755
- kistérség részére tagdíj fiz. és normatív támogatás: 33.018
- sportpálya üzemeltetésére:
11.210
- városi rendezvények, egészségmegőrző programok:12.000
- sport, civil szervezetek támogatása:
10.000
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Diera Éva irodavezető
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Elfogadták a város
2011. évi költségvetését
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011 februárjában elfogadta a város 2011. évi
költségvetését. Mit foglal magában a város költségvetése? Milyen beruházások valósulhatnak meg?
Mennyire lesz szűkös az idei költségvetés? Ezekkel
a kérdésekkel fordultunk városunk polgármesteréhez, Pápai Mihályhoz.
– Polgármester úr, mekkora összegből gazdálkodhat idén Gyál? Biztosítottak az idei évre a
város működésének költségvetési feltételei?
– A város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata majdnem 4 milliárd forint.
Az elmúlt években folyamatosan csökkenő
normatív támogatások mellett is minden
évben biztosítani tudtuk intézményeink zavartalan működését, és ez idén sem lesz másképp. Komoly és átgondolt gazdálkodást kell
folytatnunk.
– Melyik az idei év legfontosabb beruházása?
– A legnagyobb feladat a városközpont
építése. E beruházás keretében a mai Kőrösi
út rátolódik a vasútra, az új nyomvonal a városban járva már jól látható. A régi Kőrösi út
átalakul, a Kisfaludy utca és a Táncsics Mihály utca között egyirányú lesz Budapest felé,
parkolókkal, parkosított területtel. Emellett
az elavult, régi önkormányzati épület helyén
új városháza is épül, valamint a Csontos József utca, és a Vasút utca Bacsó Béla utca és a
Kisfaludy utca közötti szakasza új burkolatot
kap. A beruházás 1,2 milliárd forintból valósul meg, melynek nagyjából kétharmada uniós, egyharmada pedig saját forrás.
– Milyen egyéb fejlesztésekre számíthatunk?
– Ebben az évben még
több kisebb beruházásra is sor kerül, amelyek
mindennapi életünket
teszik kényelmesebbé.
Még április folyamán
megkezdődnek a munkálatok a sportpályán,
ahol hosszú várakozás
után végre elkészül egy
80 méter hosszú, háromsoros lelátó, ami a
sporteseményekre
járók kulturált körülmények közötti szórakozását fogja elősegíteni.

Nyáron sor kerül a
zöldségpiac felújítására, a teljes piactér
térkő burkolatot kap,
modern vízelvezetési
rendszerrel. Útjára
indul a járdaépítési
program is, melynek keretében idén
10.000 négyzetméter
járda épül a városban.
Reményeink
szerint
rövidesen
megkezdődhet
az
új rendőrőrs építése
Pápai Mihály: Gyál mára egy élhető, komfortos kisvárossá vált
a Kisfaludy utca 1.
szám alatt. Természetesen mindezek mellett városközpont. Az idei év beruházásai hozzáa költségvetésben fedezetet kellett biztosíta- járulhatnak Gyál otthonosabbá tételéhez.
nunk az intézmények fenntartásán túl intéz– Ehhez az otthonosabbá tételhez járulhat
ményi felújításokra is. Szerepel benne a BKV hozzá a nyár végi utcabál…
számára a Gyálon közlekedő buszjáratokért
– Így van. Az idei évben ünnepeljük Gyál
cserébe fizetendő több, mint 67 millió forint várossá avatásának 14. évfordulóját. A szokáis.
sos nyárzáró városi születésnapi rendezvény
Véleményem szerint kijelenthető, hogy az idei évtől kibővül. Az ünnepség újdonsáGyál mára egy élhető, komfortos kisvárossá ga az lesz, hogy augusztus utolsó hétvégéjén
vált. Kiépült a teljes közműhálózat, útjaink az utcabállal egyszerre kerül megrendezésre
szilárd burkolattal vannak ellátva és épül a a városi fogathajtó verseny. Augusztus 26án este kerül sor az éjszakai
hajtásra, és másnap, 27-én is
egész napos lovas programmal várjuk a lakosságot. 27én este pedig következik a
piactéri születésnapi koncert,
amelynek vendége idén a KFT
zenekar. A program a szokásos módon tűzijátékkal zárul.
Remélem, hogy e nagyszabású
rendezvénnyel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a helyiek még inkább megszeressék
szűkebb lakókörnyezetüket,
a színes kulturális- és sportprogramokat kínáló Gyált.

Folyamatban a városközpont építése
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Újabb telket értékesítünk
a Kinizsi utcában
Gyál Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a Gyál,
Kinizsi utca 15.(17.) szám alatti (Kinizsi-Bartók Béla utca
sarok) 6144 hrsz.-ú 466 m2 területű, „lakóház és udvar”
művelési ág bejegyzésű ingatlanát.
Az ingatlan – Gyál Város Településrendezési Tervének övezeti tervlapja alapján - LKe-GY/1 jelű kertvárosias lakóövezetben található, amelyen a HÉSZ előírásai alapján legfeljebb 2
lakásos lakóépület építhető. A telek beépítésének mértéke maximum 30 %, a legnagyobb megengedett építménymagasság
5,5 m.
Az ingatlan irányára: 7.200.000.-Ft.
Az építési telkek vételára tartalmazza 1 lakóegységre szólóan a közműfejlesztési hozzájárulást, de nem tartalmazza az
ingatlanok közműcsatlakozásának költségét. A vételár összegét az adás-vételi szerződés megkötésekor egy összegben kell
megfizetni.
A vételi ajánlatokat – melyet írásban kell tenni – Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a májusi ülésén
bírálja el.
Bővebb felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodáján (17-es szoba) Szabóné Kovács Anikó főelőadónál.
(telefon: 06-29/ 540-958)

Tegyünk együtt a
tisztább környezetért!
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ifjúsági, Sport
és Környezetvédelmi Bizottsága felhívja Gyál Város lakosságának
figyelmét, hogy 2011 tavaszán két alkalommal is nagyszabású szemétszedési akciót szervez.
2011. április 22-én a Föld Napja alkalmából reggel 8 órától a
Gyáli Piac és az új temető közötti területen (Bartók Béla utca – Bem
József utca – temető – Kisfaludy utca által határolt terület). Találkozó a Piac mellett, a Bartók Béla utca és a Bem József utca sarkán.
A hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja.
Az összegyűjtött szemét elszállításáról az ASA Magyarország
Kft. gondoskodik.
2011. május 21-én az „Önkéntesség a tiszta Magyarországért”
kezdeményezés keretében a Jálics-domb környékén. Találkozó reggel 8 órakor a Lakodalmas Ház előtt.
Az összegyűjtött szemét elszállításáról ez alkalommal is az ASA
Magyarország Kft. gondoskodik.
Mindenkit szeretettel várunk! Tegyünk együtt a tisztább környezetért!
Aki jelenlétével nem tudja megtisztelni az akciót, azt arra kérjük,
hogy legalább udvarát és az előtte lévő járdaszakaszt tartsa tisztán
e szemlélet jegyében.
Vinnai Tibor s.k.
a bizottság elnöke


Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a www.gyal.hu honlapon (letölthető
nyomtatványok irodánként, Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda nyomtatványai, elektronikus úton kitölthető nyomtatványok) között elérhető és kitölthető a 2010. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás.
A bevallást a honlapon található elektronikus nyomtatvány felhasználásával ki tudják tölteni és azt ellenőrzött formában kinyomtatva,
vonalkóddal ellátva be tudják nyújtani hivatalunk felé. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a bevallás benyújtására csak papír alapon van módjuk,
a Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda ügyfélkapuval nem rendelkezik, a
bevallás elektronikus úton történő továbbítására nincs lehetőség.
Gyál, 2011. március 25.
Diera Éva
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda
irodavezető

A Tulipán Óvoda vezetőjének megbízása 2011. augusztus 15-ével
lejár, ezért Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. januári ülésén a Tulipán Óvoda magasabb vezetői állásának
betöltésére pályázatot írt ki a 10/2011. (I.27.) KT határozat szerint.
A pályázati felhívás szövegének az Oktatási Közlönyben való közzétételéről intézkedtünk. (Megjelenése április elején várható!! )
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történő megjelenéstől számított 30. nap )

Pályázati felhívás

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre
szóló alkalmazás.
Bérezés: a Kjt szerint
Megbízás ideje: 2011. augusztus 16-ától 2016. augusztus 15-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
-szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/ait, és
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázatot „Tulipán Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban ) kell leadni
Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján ( 2360 Gyál, Kőrösi út 54.).
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Nagysikerű Nevelési Konferencia és Pszichológiai,
Pedagógiai Nyílt Nap Gyálon
2011. március 24-én ünnepelte a „Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Szakszolgálat fennállásának
10. évfordulóját. Ebből az alkalomból nagyszabású tudományos, szakmai napot szervezett az intézmény ismert, neves előadók

közreműködésével. A rendezvény megvalósulását helyi vállalkozók, cégek, vállalatok,
valamint szakmai szervezetek is segítették, támogatták. Konferenciánk fővédnöke Pápai Mihály, Gyál város
polgármestere teltházas közönség előtt megnyitotta a
szakmai napot. Maga is fontosnak tartotta, hogy minél
több kistérségben dolgozó
pedagógus és segítő foglalkozású kolléga részt vegyen az
eseményen. Amikor a konferencia szervezése felmerült, a
Kistérségi Oktatási és Intézményfelügyeleti Iroda vezetője, Csepregi Pálné, maximális
empátiával és konkrét javaslatokkal állt elképzelésünk
mellé és kezdeményezésére
valamennyi gyáli oktatási
intézményben tanítás nélküli
szakmai napként került az intézmények éves munkatervébe. Nagy segítséget jelentett
számunkra, hogy az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Gazdik István térítésmentesen

rendelkezésünkre bocsátotta a
teljes intézményt és annak infrastruktúráját. Sokat köszönhetünk az ott dolgozó kollégáknak,
valamint a Városüzemeltetési
Kft. konyhájának és dolgozóinak,
akik
finom
egytálétellel és
sok segítséggel
járultak hozzá
a rendezvény
sikeréhez. A
szakmai nap
jó hangulatát
megalapozta a
Kodály Zoltán
Zeneiskola növe nd é k e i ne k
és tanárainak
színes
koncertje, valamint a szponzorok által felajánlott
és a nap végén kisorsolt
tombolanyeremények és
az ünnepi torta. Rendezvényünk, a tavalyi
létszámot duplázva, háromszáz fő aktív
részvételével zajlott, akik sok hasznos információt gyűjtve, jó hangulatban távoztak

a nap végén. Úgy gondoljuk és a folyamatos
pozitív visszajelzések is azt bizonyítják: hagyománnyá kell válnia, hogy minden évben
a gyáli kistérség pedagógusai, és valameny
nyi a gyermekekkel foglakozó szakembere
találkozhasson és új ismeretekre, impulzuTábit Sarolta
sokra tehessen szert.
igazgató
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Hogy halad a városközpont fejlesztése?
Márciusban a munkálatok az
időjárás függvényében folytatódtak, elsőként a Vasút
utcában járdaépítéssel, majd
a Csontos utca kiépítésével,
illetve az útépítéssel érintett
közművek áthelyezésének, kiváltásának megtervezésével,
engedélyeztetésével. A közművek kiváltása után folytatódhat
a Vasút utca építése, valamint
a Kőrösi út új nyomvonalának
befejezése.
Az útépítéshez kapcsolódóan szükséges vágány felújítási
munkálatokat a kivitelezők a
MÁV Zrt.-vel történt egyeztetést követően az útépítéssel, valamint a vasútüzemmel összehangolva várhatóan május elején, 10 éjszakai vágányzári időszak
alatt fogják elvégezni, a vasútüzem lehető legkisebb zavarásával.
Az útépítés befejeztével a végleges forgalmi rend a következőképpen fog alakulni (lásd a mellékelt térképvázlatot):
A jelenlegi Kőrösi úton a kétirányú forgalom helyett egyirányú
forgalmú út kerül kialakításra Budapest irányába, mellette a jelenleginél több parkolóhely lesz kialakítva, valamint járda és kerékpárút épül.
A kőrösi út új nyomvonalán (elkerülő szakasz) kerül kialakításra a jelenlegi kétirányú forgalmú országos közlekedési út, ahol a
buszközlekedés is lesz a jövőben.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ építésének, a
piac felújításának, valamint a Somogyi Béla és József Attila utcákban
létesítendő parkolók építésének munkálataira a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, jelenleg a pályáztatás utolsó fázisa zajlik, hogy mire az időjárás, ill. a kapcsolódó munkálatok engedik, megindulhassanak a kivitelezési munkálatok.
A Kistérségi Szolgáltató Központ építése kapcsán elkezdődött a
védőnői szolgálat áthelyezése a Kőrösi út 136. sz. alatti önkormányzati épületbe, az épület kismértékű felújításának előkészítésével,
amelynek befejezése április közepén várható, ekkor történik a védőnői szolgálat átköltözése.

Bontják a védőnők épületét
A városközpont építésével jelentősen átalakul az önkormányzat
épülete és annak környezete is.
Bontásra kerül többek között az a
kis épület, ami az orvosi rendelő
és a hivatal épülete között van. De
vajon mi célt szolgál a kis lapos tetős házikó és milyen múltra tekint
vissza?
Az épület a 80-as évek végén
épült, eredetileg a rendőrség számára. A körzeti megbízott irodája működött itt, kezdetben 5 fős
rendőrállománnyal, ami később 6ra bővült. Miután városunk önálló
rendőrőrsként megkapta az akkori
közösségi ház épületét, a védőnői
szolgálat költözött a kis lapos tetős
épületbe.
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Rendhagyó történelemóra az Adyban

Önmagában is érdekes idős emberek beszámolóit meghallgatni életükről, a régi dolgokról. Március 9-én az Ady hetedikeseinek
és diákújságíróinak idén abban a
megtiszteltetésben volt részük, hogy
elfogadta meghívásukat egy rendhagyó történelem órára Görgey Tibor,
aki a szabadságharc hadvezérének,
Görgei Artúrnak leszármazottja.
Most tanultunk a korról, közeledik
nemzeti ünnepünk, ezek adták apropóját az eseménynek.
Nagy izgalommal készültünk a
találkozóra. A teremben kb. egy
osztálynyian foglaltunk helyet. A 92
éves Tibi bácsi korát meghazudtolóan fiatalosan, mosolyogva érkezett.
Legalább annyira izgult, mint mi.
Hozott magával személyes tárgya-

kat, féltve őrzött
családi fotókat és
a családfát. Bár
azt mondta, nem
készült, mégis
összeszedetten,
és rendkívül humorosan fogta
össze mondandóját: mesélt saját életéről és a
híres rokonról is.
Élete során napi
munkája mellett
kutatásokat végzett a családról:
őseik 1040 táján költöztek az Alsó-Ausztriai
Szászországból a Felvidékre, ők lettek a német szászok vezetői a Szepesség benépesí-

tésénél. Görgő
és Toporc birtokát I. László
királytól kapták
nemesi címük
mellé. A XIII.
századtól használják a Görgey
nevet.
Aztán a gyerekek kérdéseire válaszolt.
Így megtudtuk például azt is, hogy a család
birtokában van még egy falióra is a híres rokontól, hogy hogyan befolyásolta az életét a
neve, hogy milyen feladatokat látott el a II.
világháborúban, hogy kikkel dolgozik közösen a Görgei hagyományok ápolásában,
kik támogatták a Görgei-szobor újraállítását, és azt is, hogy ennyi közéleti feladatvállalás mellett az éppen hazatelepülő fiának is
segít, így bizony neki szabad
ideje nem igazán van. A gyerekek autogramot is kaptak
Tibor bácsitól emlékül.
Azt mondta, hogy „jó
érzés a tudat, hogy az én
családomban volt egy ilyen
ember, de én ettől ugyanúgy
élek, mint mások, teszem a
dolgom”.
S ez maradjon is így még
sokáig, Tibi bácsi! Köszönjük, hogy eljött hozzánk!
Diószegi Zoltánné
történelemtanár
igazgatóhelyettes

Nemzetközi felmérésben vettünk részt
Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Ady Endre Általános Iskola 4. és 8. évfolyamos tanulóit jelölte ki a nemzetközi TIMSS és PIRLS felmérésekben való
részvételre.
A TIMSS nevet viselő vizsgálat célja a 4. és 8. évfolyamos tanulók eszköztudásának feltárása matematikából és természettudományból, az eredmények összehasonlítása más országok
eredményeivel. Ez a mérés a 4. évfolyam esetében két órát, 8.
évfolyam esetében három órát vett igénybe április 29-én. A tanulóknak egy két részből álló, matematikai és természettudományi
kérdéseket tartalmazó tesztfüzetet és egy háttérkérdőívet kellett
kitölteniük.
A PIRLS szövegértés-vizsgálat célja a világ 50 országában tanuló 9-10 éves fiatalok olvasási-szövegértési teljesítményének

nemzetközi szintű összehasonlítása. A vizsgálatot úgy tervezték, hogy az eredmények alapján felmérhetőek legyenek az egyes
nemzetek közötti különbségek az olvasástanítás és -tanulás terén. Ezért nagy jelentőséggel bír Magyarország, s benne intézményünk részvétele e programban. Ezen mérés időtartama két
és fél óra volt március 30-án. A felmérésben a tanulóknak egy
két részből álló szövegértési tesztfüzetet és egy háttérkérdőívet
kellett kitölteniük.
Mindkét felmérést az Oktatási Hivatal szakemberei íratták. A
mérésvezetők elmondták, hogy munkájuk során ritkán találkoznak ilyen fegyelmezett tanulókkal. Diákjaink a mérés jelentőségét átérezve igyekeztek tudásuk legjavát adni. Kíváncsian várjuk
az eredményeket!
K.CS.



Új

Gyáli Újság

Rövid, de tartalmas testületi ülés

Március 31-én harmadik alkalommal ült össze Gyál város képvise- hogy hosszas várakozás után végre Gyál-Némediszőlő és az Újvilág
lő-testülete 2011-ben. 24 előterjesztés szerepelt a napirendi pontok utca szilárd burkolatot kap. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
között. A teljes létszámú grémium elsőként a polgármester úr be- lezárult, mivel az út többszöri eredeti állapotra történő helyreállíszámolóját hallgathatta meg a február 24-i rendes képviselő-testü- tása sem vezetett az út járhatóvá tételéhez, az agyagos talaj a legleti ülés óta történt fontosabb eseményekről. Pápai Mihály polgár- kisebb nedvesség hatására sártengerré változott, az autók tengelyig
mester köszöntötte Rozgonyi Erik jegyző urat, aki április elsejétől süllyedtek, a gyalogos közlekedés is kritikus. A száraz időben a kilátja el hatásköri feladatát városunkban. Megköszönte Sávai Mária járt nyomvonalak lehetetlenné teszik a közlekedést.
megbízott aljegyző asszonynak áldozatos munkáját, elmondta,
A következő napirendi pont elfogadása sem volt kérdéses: a Barhogy a továbbiakban is számítanak munkájára.
tók konyhán lévő üst javításához kért anyagi támogatást az intézA testületi ülés megkezdése előtt két felszólalás volt, Pánczél Ká- mény, hiszen saját erőből nem tudják elvégezni a javíttatást.
roly országgyűlési képviselő, alpolgármester úr a februári ülésen
Pánczél Károly kifejtette, hogy az Önkormányzat nem járul hozVégh Tibor képviselő úr Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjjal zá az Urbura Kft. környezetvédelmi engedélyének meghosszabbíkapcsolatos kérdésére reagált, a képviselő úr Szűcs Lajos megyei tásához. Lakos Péter képviselő úr hozzátette, hogy az Urbura Kft.
közgyűlés elnökétől kapott leveléből idézte a fent említett problé- területén tett látogatásuk alkalmával több, a technológiával kapcsomát. Pánczél Károly elmondta, hogy a pályázók, mint minden év- latos kivetnivalót találtak, így feljelentést tesznek a Kft. ellen, mint
ben, idén is március hónap végén visszamenőleg is megkapják az beavatkozó ügyfél.
ösztöndíjat, hiszen a felsőoktatási intézményekben megvárják a
A képviselő-testület éves munkarend szerinti következő soros
félévi kurzusok tanulmányi eredményét és ennek függvényében fo- ülését 2011. április 28-án tartja.
lyósítják az összeget.
A második felszólaló Vinnai Tibor képviselő úr volt, aki az április
22-i Föld Napján szervezett szemétgyűjtési akcióra hívta fel a figyelmet, felszólalásában elmondta,
hogy számít minden civil szerveAz Egyesület a Gyál Város Önkormány2010. év (adatok e Ft-ban)
zetre és magánszemélyre az akciózatától kapott 2.100.000 Ft-ot, valamint
A. Befektetett eszközök
13.884
a reklámból illetve támogatóktól kapott
ban. (lásd a mellékelt írást).
Imateriális javak
36
Az ülésen a következő fontosabb
1.400.000 Ft-ot, 2010-ben az alább felsoTárgyi eszközök
13.848
döntések születtek:
roltakra használta fel:
Befektetett pénzügyi eszközök
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé:
Gyál Város Önkormányzatának
Befektetett eszközök érékhely.
Képviselő-testülete elfogadta Gyál
- játékengedélyekre
B.
Forgóeszközök
11.349
Város Közlekedési Koncepcióját. A
- nevezési díjakra
Készletek
tervezési feladat értelmében neve- csapataink utaztatására
Követelések
143
zett cég vizsgálatokat végzett a tele- pályahitelesítésre
Értékpapírok
pülés jelenlegi közlekedési rendsze- játékvezetői díjakra
rének megismerésére, a problémák
Egyéb költségek biztosítására:
Pénzeszközök
11.206
feltárására és bemutatására. A
- edzői díjak kifizetésére
C. Aktív időbeli elhatárolások
- tornatermek bérleti díjának kiegyenlíjelenlegi állapot vizsgálata, a terveEszközök összesen
25.233
zői koncepció, az önkormányzati
tésére
(Aktívák)
képviselőkkel, valamint a 2011. év
- sportfelszerelések vásárlására
D. Saját tőke
24.518
- pénzintézeti és könyvelési költségek
februárjában a lakossággal történt
Induló tőke/Jegyz.tőke
egyeztetések alapján javaslatrendkiegyenlítésére
Tőke vált./Eredmény
18.965
szert dolgoztak ki a közúthálózat
- egyéb költségek (érmek, oklevelek,
Lekötött
tartalék
irodai eszközök) biztosítására
fejlesztés, sebességkorlátozás, forÉrtékelési tartalék
galomcsillapítás, egyirányúsítás
A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
Tárgyévi eredm.alaptev.
606
lehetőségeire, a csomópontok fejezúton is megköszöni Gyál Város ÖnTárgyévi eredm.váll.tev.
4.947
lesztésére és a kerékpárforgalmi
kormányzat, Gyál Város Önkormányzat
főhálózat kialakítására.
Képviselő-testülete, valamint a támogatók
E.
Céltartalékok
Elfogadásra került az Arany
segítségét.
F.
Kötelezettségek
Bízunk benne, hogy a 2011. évben egyre
János Közösségi Ház és Városi
Hosszú lejár.köt.
Könyvtár éves munkaterve.
több sportszerető vállalkozó és magánszeRövid lejár.köt
715
A képviselő-testület támogatta,
mély segíti egyesületünket.
G. Passzív időbeli elhat.
hogy megépítésre kerüljön a gyáli
Boda Imre
Források összesen
25.233
sportpálya lelátója.
a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület elnöke
Egyhangú helyeslésre talált,

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
2010. évi közhasznú jelentése
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Alapítványi Gála
2011. március 16-án került megrendezésre a Tátika Óvoda Alapítványi
Gálája az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. A zsúfolásig telt közösségi ház már évek óta ad otthont ennek a rendezvénynek, amely évről-évre színvonalasabb műsorral kedveskedik a vendégeknek. A már hagyománnyá vált Gála-nap bevételét jótékony célra
fordítják a szervezők. A befolyt összeget az óvodai játékok eszköztárának bővítésére, valamint az udvari játékok fejlesztésére fordítják.
A Gála több havi komoly előkészület, felkészülés előzte meg. A már
megszokott módon minden csoport saját, az őket jellemző műsorszámmal léptek fel. A produkciók változatosak, vidámak voltak és már
a tavaszt idézték. Színpadon voltak Hawaii lányok (a műsorszámot Karap Erzsébet és Kozma Anita óvónők tanították be), őket követték a Micimackó csoport „Tavaszi zsongás” című fellépése (Ica óvónéni, Tünde
óvónéni, Jutka óvónéni és Ancika dajka néni tanították be), a délelőtt
zárása a Katica csoport „Hagyományőrző” jelenete (Marika óvónéni,
Szilvi óvónéni és Gyöngyi dadus néni tanították be.)
Karap Erzsébet
Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány Elnöke
Lukovszkiné Kiss Lívia
Óvodavezető helyettes

Alapítványi Gála az közösségi házban
Szülőként tudtuk, milyen kemény munka, hosszú felkészülés előzte
meg ezt a nagyon fontos eseményt. Éreztük, hogy milyen fontos ez a
gyerekeknek, az óvónéniknek, és ezért nekünk is. De úgy gondolom,
nem készülhettünk fel arra, hogy ennyi mindent kapunk majd ezen a
délutánon. Gyermekeinktől, és az odaadó óvónéniktől…
Az alapítvány kuratóriumi elnökének köszönő szavai után Véghné
Bágya Ildikó képviselő asszony Janikovszky Éva szívet melengető soraival nyitotta meg a Gálát.
Majd a vetítővásznon „kinyílt” a fényképalbum, a Méhecske, a Pillangó és a Süni csoport örömteli vagy meghitt pillanatait megörökítő
fotóiban gyönyörködhettünk. A kifejező képek, a találó zenei aláfestés
megindító élmény volt számunkra,
mintha megelevenedett volna előttünk az óvodai élet, úgy éreztük, mi is
részeseivé váltunk gyermekeink élményeinek.
De máris változott a színpadkép:
fűszoknyás ovis lánykák szaladtak be
a színpadra és előadták fergeteges, afrikai rítusú modern táncukat. Látványos koreográfia, szemet gyönyörködtető egzotikus ruhák: nyitótánc volt ez
a javából!
Ezután a meghívott vendégek műsorszámai követeztek igazán színvonalas előadásban.
A Kodály Zoltán Zeneiskola furulya együttese, a Krizsán Konsort
barokk és reneszánsz műveket adták elő. Az együttes tagja, egyben a
gyerekek tanára néhány szóval kiegészítve a zenei élményt, bevezette a
népes közönséget a régi zene világába.

Ezt követően a Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület hagyományőrző
műsora következett. A művészi koreográfia és a sodró lendületű előadás vastapsot érdemelt. A változatos műsor következő előadója a Gyáli Latin Kondi volt. Műsorszámukat nézve átélhettük a latin életérzés
szenvedélyességét, dinamizmusát.
Persze egyre izgatottabban vártuk gyerekeink előadását. Először
a Pillangó csoport lépett színpadra. Rendkívül élvezetes, ötletes előadásban elevenedett meg a Kiskakas gyémánt fél krajcárja című mese.
Megható volt látni ezeket a pici gyerekeket, akik bátran, érthetően beszéltek a mikrofonba, és valóban eljátszották nekünk a mesét. Minden
elismerésem az óvónéniknek, akik vállalták ezt a nehéz és kockázatos
feladatot, hogy prózai színdarabbal lepjék meg a nagyérdeműt.
Utánuk a Méhecske csoport következett, country táncukkal igazi
western hangulatot varázsoltak a terembe. Változatos, ötletes koreográfiát láthattunk, és igazán meglepve néztük az apróságokat, hogy
mennyire természetesen, összehangoltan tudnak mozogni a kis párok.
Az óvónénik rendkívüli munkáját dicséri az is, hogy a gyerekek magabiztosan mozogtak a színpadon, mindenki tudta a helyét, és birtokba
vették az egész színpadot.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a Süni csoport kis pingvinjeinek elbűvölő műsorát
élvezhette a közönség.
A kis „Táncoló talpak”
a kis pingvinek felnőtté
válását, párválasztását
táncolták el. Rendkívüli
volt az ötlet, hátborzongatóan találó a zenei
betétek kiválasztása és
aranyosan önironikus az
előadásmód.
Aki ott volt, megérti
elragadtatásomat,
aki
nem, annak talán sikerült valamicskét átadni a délután hangulatából.
Köszönjük óvónéni, köszönjük gyerekek!
Külön köszönet Németh Istvánné óvodavezetőnek, aki mindenben
Bodor Orsolya
segítségünkre volt!			
Szülő
Adószám: 18703612-1-13
Számlaszám: 11742300-20018322
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Tavaszi éremeső a Zrínyiben
„A májusi eső, aranyat ér!” – mondja a népi szólás-mondás. Nálunk, az
iskolában a március 25-i eső utáni
napsütés is aranyakat hozott.
45 tanulóval indultunk Tápiószecsőre, három körzet mezei futóversenyére.
Az alsósok taroltak. Valamennyi
versenyszámban nagyon szép eredmények születtek. Folyamatosan
szólították tanulóinkat a dobogóra.
Úgy érzem megfelelő színvonalon
képviseltük Gyál városát.
I. korcsoport fiúk (1-2. osztály)
I. helyezés
Kőszegi Roland
Domsicz Kristóf
Nagy Ádám
György Gábor Máté
Rakitai Márk Zsolt
Bank Alex
I. korcsoport leány
II. helyezés
Juhász Laura
Kovács Evelin
Virág Barbara
Implom Renáta
Tóth Dorina
II. korcsoport fiúk
I. helyezés
Fekete Olivér
Fekete Márk
Gégény József
Kusnyír Krisztián
Széll Mihály
Burai Tamás
II. korcsoport lány
I. helyezés
Giák Paulina
Szabó Melinda
Lőrincz Krisztina
Rajnai Laura
Péterfi Enikő
A felsősök is kimagasló eredményeket produkáltak:
III. korcsoport fiú
III. helyezés
Rostás Zsolt
Gégény Márk
Semega Tamás
Rostás Roland
Rafael Armandó
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III. korcsoport lány
II. helyezés
Rostás Vivien
Sztojka Gizella
Bank Regina
Hazuk Vanessza
Gyeszli Fanni
IV. korcsoport fiú
I. helyezés
Kunovics Dániel
Kiss Imre
Vitéz Péter
Balogh Zoltán
Nagyon büszkék vagyunk iskolánk tanulóira és felkészítő
testnevelő tanáraink munkájára: Spányik Istvánné, Mészáros
Gábor, Brunovszky Dávid . Gratulálunk!
Spányik Istvánné
testnevelő

Színházban
jártunk!
A mesék, versek, dalok csodálatos, képzeletbeli világába varázsolják mind a gyermekeket, mind a felnőtteket.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatának tanulói,
nevelői részesei lehettünk, március 5-én ennek a csodának a
József Attila Színházban, ahol együtt szomorkodtunk, nevettünk, énekeltünk a legkedvesebb sárkánnyal, Süsüvel.
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni Rostás Krisztinának, a Belügyminisztérium Civilkapcsolati Osztály vezetőjének, aki színházjegyeket ajándékozott tagozatunk diákjainak,
nevelőinek, Juhász Ida igazgatónőnek, aki mindenben segíti,
támogatja tagozatunkat, a szülőknek, akik lehetővé tették,
hogy gyermekeik eljuthassanak a színházba és kollégáimnak,
akik segítségével tanulóink egy felejthetetlen élménnyel lettek
gazdagabbak.
Dekovitsné Péntek Beatrix
gyp. tanító

„ Egyszer volt, hol nem volt…”
Gyerekzsivajtól volt hangos az abonyi Somogyi Imre Általános Iskola február utolsó szombatján. Itt került
megrendezésre immár hetedik alkalommal a megyei mesemondó verseny „Állatok birodalmában” címmel.
Majd félszáz kis tehetség versengett a díjakért három korcsoportban.
A nagyon jól felkészült gyerekek produkciója volt garancia a magas színvonalra. A Zrínyi Miklós Általános Iskolát két nagyon tehetséges mesemondó, - Tóth Dorina 2. osztályos, és Szabó Melinda 4. osztályos
– képviselte. A két általános iskolás korcsoportban hatalmas versengés folyt. A zsűrinek nagyon nehéz volt
a feladata. Az 1-2. osztályos korcsoportban Tóth Dorinát találták a legjobb nem abonyi mesemondónak. Így
ő kapta a rendező iskola igazgatójának a különdíját. A szervezők magas szintű szakmai hozzáértésről, gyerekszeretetről tettek tanúbizonyságot. Mivel iskolánk tanulói rendszeres résztvevői eme rendezvénynek, így
búcsúztunk: „Veletek jövőre ugyanitt!”

2011. április

Jégbontó hava: február
Bár már hosszabb, de még mindig hideg napokon jól megfér együtt a
vidámság és a megmérettetések. Ilyenkor vannak a végzős nyolcadikosainknak a felvételik és sok-sok verseny is.
Hagyományosan a Bartók Béla Általános Iskolában került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny és Gordiusz Matematika Tesztverseny területi fordulója. Idén 145 versenyző nevezett a területről. A
gazdasági nehézségek ellenére is népszerű versenyre Vecsésről, Ócsáról
érkeztek diákok a gyáli intézményeken kívül. Nagy kár, hogy a versenyzők nevét helyszűke miatt nem célszerű ide írni, de álljon itt legalább a
képző iskolák jegyzéke:
- Falusi Általános Iskola - Dorfschule Wetschesch Vecsés,
- Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Vecsés,
- Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola, Ócsa,
- Ady Endre Általános Iskola Gyál,
- Bartók Béla Általános Iskola Gyál,
- Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Gyál,
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Gyál.

„S kell, hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.”
A II. Világháború 1945. május 8-án ért véget.
Az áldozatok tiszteletére rendezett kegyeleti megemlékezésünket 2011. május 7-én, 15 órakor a gyáli Millenniumi Parkban
tartjuk, melyre szeretettel meghívjuk városunk minden lakóját. Emlékezzünk együtt egy szál virággal!
Gyál Kertváros Polgár Kör

Emléknap
Általános iskola harmadik évfolyamától, az érettségi előtt álló tizenkettedikesekig gyűltek össze a matematika iránt érdeklődő diákok, hogy
60, 75 illetve 90 percben mérjék össze képességeiket.
Az eredményt természetesen iskolai szinten nem tudjuk, de minden
versenyző kódszámával megnézheti egyéni eredményét a www.mategye.
hu honlapon. Üdvözlendő az alapítvány azon szándéka, hogy manapság
amikor csökken a szakkörök száma, a plusz foglalkozások preferenciája,
ingyenes tehetségfejlesztő szakkörszerű online feladatmegoldó projektet indít a nevezett honlapon. Szükség is van erre, hogy egyszer újra úgy
nézhessen a világ a magyar tehetségekre, mint annak idején a Fasori
ufókra!
Végezetül álljon itt „minden idők legjobb magyar nyelvű pi-verse”
Szász Pál tanár úr tollából:
Nem a régi s durva közelítés,
Mi szótól szóig így kijön
Betűiket számlálva.
Ludolph eredménye már,
Ha itt végezzük húsz jegyen.
De rendre kijő még tíz pontosan,
Azt is bízvást ígérhetem.
Szász Pál (1901—1978)
magyar matematikus; budapesti egyetemi tanár,
a geometria és az analízis kiváló kutatója
Mo.: 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 …
A Bartók Béla Általános Iskola
reál munkaközössége

A kommunizmus áldozatainak emléknapján, a helyi Jobbik szervezésében, többen emlékeztünk a dicsőnek nem nevezhető, és még
nem is olyan távoli múltra.

„Mindent meg kell tennünk, hogy a kommunisták által elkövetett szörnyűségek ne ismétlődhessenek meg soha többé, még akkor
sem amikor utódpártjaikat, nevezzék őket bárhogy, még mindig az
ő szemléletük hatja át.”
Meghívott vendégünk volt többek közt Murányi Levente, a Jobbik Országos alelnöke, 56-os szabadságharcos.
Vendégeink közül többen személyesen emlékeztek vissza erre
a sötét vészkorszakra, és nemcsak a mai Magyarország területén
történtekről hanem, az elcsatolt Erdélyben és Felvidéken történt
borzalmakról is meghallgathattuk e korszak szenvedőinek visszaemlékezéseit.
Szabó István
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Népdalkörök VI. Tavaszi Találkozója
A régi öregek úgy tartották,
hogy a nótákat a vízi leányok
szerkesztik, vagyis a zenét a
sellőktől kapta az emberiség.
Egyszer régen, nagyon régen még az 1800-as években
volt egy jóslat:
A jóslatban a magyarság
történelmi hivatása az volt,
hogy a kereszténység védőbástyája legyen. Ezt a hivatását betöltve elvesztette létértelmét és el fog tűnni lassan a
népek sorából.
Mozgalom alakult a jóslat
ellensúlyozására. Kezdetben
először csak a népköltészet szövegeinek ösz
szegyűjtésével foglalkozott, majd a népzene,
néptánc és a népdal következett a sorban.

A Kárpát-medence gazdag népi hagyományainak megismertetését Vikár Béla
Kodály Zoltán , Bartók Béla, Lajtha László,
kezdte el.
A gyűjtéseknek köszönhetően több tízezer népdalt ismerhetünk, tanulhatunk.
Az új kor vívmányainak a televíziónak,
világhálónak köszönhetően pedig egyre
több városi embert is elkezdett érdekelni a
népdal, a népi hagyományok ápolása.
A Gyál Városi Népdalkör idén 26 éves.
A több mint negyed évszázad alatt igen sok
minden történt az egyesülettel. Részt vett megmérettetéseken, szép díjjakkal zárta a versenyeket. Hanghordozókat adott ki – egy lemez
és videó kiadása most is folyamatban van–,
részt vett televíziós és rádiós felvételeken.
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Az anyagában foszló egykor nagyon szép
kékfestő ruhákat helyi tájegységünknek
megfelelő zsűrizett népviseletre váltottuk.
2008-ban KÓTA Országos minősítésen a csoport ARANY fokozatú
minősítést kapott, majd ezt megismételte 2010 –ben is.
Célunk a hagyományok ápolása és
megismertetése a jövő nemzedékével.
Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a Népdalkörök Tavaszi Találkozóját, mint a kistérség egyetlen,
hivatalosan is bejegyzett, működő
népdalköre.
Az alapítók emlékének tiszteletére
a népdalkör 20. évfordulóján indítottuk útnak a Népdalkörök Tavaszi
Találkozója címet viselő évente megrendezésre kerülő rendezvényt. A
Találkozón nyolc népdalkört láttunk
vendégül, közülük több csoporttal
évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
Vendégünk volt
a Piros Rózsa Dalkör Budaörsről,
Budakeszi Népdalköre, a Labdarózsa Népdalkör
Vecsésről, a Kartali Asszonykórus
–akik úgy mondják haza járnak és
várnak bennünket szeptember
10-én, Abonyból
a Kék Nefelejcs
Népdalkör, a Fóti
Asszonykór us,

a Tisza-Folk Alapítvány
Tiszakécskei
Szépkorúak
Kórusa, valamint a Búzavirág Népdalkör Székelyhíd
- akik közel 600 km-t tettek
meg a találkozó kedvéért.
Meghatódva álltak a színpadra – ahogy Ők mondták
boldogságtól könynyeztek,
hogy hazájukban állhatnak színpadra és hogy ilyen
bensőséges hangulatú rendezvény részesei lehettek.
Szeretnének bennünket viszont-, vendégül látni.
A találkozó tavasz-köszöntő közös énekléssel indult, majd sorra
felléptek a Népdalkörök szebbnél szebb
műsoraikkal. A Gyál Városi Népdalkör
előadásában Újesztendő köszöntőt és Szentes vidéki csokrot hallhatott a közönség.
A fellépők színvonalas műsorának végén
emléklapot és emlék-plakettet kaptak a csoportok, valamint rendszeres segítőink. A
rendezvény zárásaként közös beszélgetés,
ének és tánc volt cimbalom kísérettel.
A színpadi rendezvény pohárköszöntőjével zárnám soraimat:
Emeljük poharunkat arra, hogy az egykori jóslat valóra ne váljon, és hogy a magyar
népdal szeretete, a nemzet tudata minket
összetartson.
Dancs Erika
Ezúton is szeretnénk megköszönni Gyál Város Önkormányzatának és az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárnak az
egyesület működésének segítését.

Városi ünnepség március 15-én
Ismét szűkösnek bizonyult az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színházterme március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete 163. évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen.
Ünnepi beszédet Pápai Mihály, városunk polgármestere mondott, az ünnepi
műsor közreműködői Koncz Gábor Kossuth- és Jászai-díjas színművész, érdemes művész, a Schmidt József vezetésével működő Gyál Városi Fúvószenekar és az Ady Endre Általános Iskola 7. c. osztálya voltak. Az adysok Kasa
Csilla rendezésében, Krasnyánszky Bianka és Szabó György közreműködésével
megvalósult, színházi produkció számba menő, korabeli hangulatú, színvonalas műsora különösen nagy sikert aratott.
Az ünnepség városunk hagyományai szerint a Templom téren folytatódott,
ahol szervezetek, magánszemélyek helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait a kopjafánál.
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Mit tegyek, ha robbanóanyagot találok? Gyáli birkózók eredményei
Úgy tűnik, az idei hosszú télnek már nem csak csillagászatilag van vége. Erre utal a megpezsdült természet is.
Reggelente madarak csicsergésére ébredhetünk, a kora
tavaszi napsütés lágy melegében jóleső örömmel fürdik
arcunk és lelkünk. Csalhatatlan jele a virágzó évszak megjöttének a kertészeti, mezőgazdasági munkák megkezdése
nem csak a házak kertjeiben, de a gazdálkodók földjein is.
Ebből eredően hívom fel a tisztelt Olvasó figyelmét a követendő magatartásra, ha a földművelés – vagy egyéb más talajmunkából kifolyólag – robbanó eszközt, illetve annak vélt
tárgyat találnak. A robbanóanyagok és eszközök illetéktelen
személyek általi tartása a törvény erejéből kifolyólag büntetendő. Emellett a saját, illetve mások életét, testi épségét,
és a környezetet is súlyosan veszélyeztető hatásokkal kell
számolni, ha bekövetkezik egy nem várt robbanás. Ilyen
tragédia történt a közelmúltban Zalaegerszegen is, ahol
a családi háznál bekövetkezett robbanóeszköz detonációjában az apa meghalt és fia súlyos sérüléseket szenvedett
otthonuk romjai között.
A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek
csökkenthetők az alábbi szabályok megtartásával:
- Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az
azokra való belépést, amelyekről feltehető, hogy ott elhagyott
robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma
is használatban lévő lőterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai
létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad
megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.
- A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag
rozsda és talajréteg borítja. Közös jellemzőik:
- alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy
kúpos;
- hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a
méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt;
- átmérőjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter között van;
- ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is előfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak).
- Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!
- A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be
kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el
kell hagyni.
- Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök
ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.
- A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse.
Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni
azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.
Bárki, aki valahol ilyen, gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles azt
a lehető legrövidebb időn belül bejelenteni. Ennek leggyorsabb útja
a rendőrségre (telefonszám: 107) tett bejelentés.
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Mozgalmas és eredményes negyedéven vannak túl a Gyáli Birkózócsarnok kis sportolói.
A remek eredményekhez gratulálunk!
Az elmúlt két hónap legfontosabb eredményei a következők:
Csepel Felnőtt válogató, női felnőtt válogató
Nagy Brigitta
I. hely
Godó Kitti
I. hely
Tóth Rafi
II. hely
Molnár Róbert
II. hely
Február 19. Dorog, Serdülő szabadfogású rangverseny
Nagy Dávid
III. hely
Február 26. Csepel, Junior szabadfogású válogató
Nagy Brigitta
I. hely
Molnár Róbert
I. hely
Tarpai Roland
II. hely
Fatányi Péter
V. hely
Mohácsi Martin I. hely
Tóth Rafi
I. hely
Március 12. Budapest, Nemzetközi női birkózóverseny serdülő, kadett, junior és felnőtt korosztály
Osztrák, szerb, szlovén és szlovák versenyzők között a magyarok
részvételével zajlott Pestszentimrén a női válogató verseny, amin a
gyáli versenyzők igen szép eredményt értek el.
Serdülő korosztály
Sándor Klaudia II. hely
Junior korosztály
Nagy Brigitta
I. hely
Felnőtt korosztály
Fábián Viktória II. hely
Tasnády Henrik emlékverseny – Budapest Bajnokság, Csepel
Gyermek:
Határ Dani
III. hely
Tóth Marci
III. hely
Bodzai Roland
III. hely
Lévai Niki
III. hely
Vetési Ádám
I. hely
Teszák Estilla
III. hely
A Gyáli TBSE csapata II. helyen végzett a gyermek korcsoportban.
Diák:
Kócs Máté
III. hely
Sándor Márk
V. hely
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.
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.).
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Városunk címere
A rendszerváltás után a települési, valamint a megyei önkormányzatok fontosnak
tartották, hogy településük (megyéjük)
ápolja történelmi hagyományait, visszatérjen gyökereihez. Az Alsónémeditől
1944-ben különvált Gyálon is ekkor született meg az igény a község címerének és
zászlajának megterveztetésére.
Gyál olyan város, mely nem csupán megengedheti magának, de a felnövekvő nemzedékek érdekében meg is követeli már,
hogy önnön múltjának feltárására áldozzon és a nyolcszáz év értékeit átadja nekik.
Ez a tény azt is megkívánja, hogy a lakosság településéhez és annak múltjához való
kötődését megfelelő jelképi eszközökkel is
megerősítse. 1993-ban adott megbízást az
Önkormányzat a „Typograph Studio”-nak
a címerterv elkészítésére. Olyan heraldikai
szimbólumokat kívántak pajzsra emelni,
amelyek kifejezik a település táji és történeti sokszínűségét, és egyedi formában és
színben ragadják meg azokat.
Gyál Nagyközség Önkormányzata
13/1994. számú rendeletével alapította meg
a település jelképeit, és rendelkezett azok
használatáról. Az önkormányzat jelképei,
mint a település történelmi múltjára utaló
díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.
A címer egy háromszögű pajzsot formáz, melynek felső vörös mezőjében ágaskodó fehér lovon ülő páncélos vitéz (Szent
György) látható, amint lándzsájával legyőzi a sárkányt. Ez a szimbólum Gyál ősi
templomának védőszentjére és a település
középkori előzményeire utal. Az írott források segítségével 1258-ig követhetjük a
falu nyomát, egy 1323-ban kelt okleveléből
templomának patrónusát, Szent Györgyöt
is ismerjük.
Szent György a 3. és a 4. század fordulóján élt római katona és keresztény mártír. Egyike a leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag
képében ismert, emellett több ország (pl.
Anglia, Görögország, Grúzia) és város
(pl. Barcelona, Moszkva, Ljubljana) védőszentjeként is tisztelik. A legenda szerint
legyőzte a sárkányt, amely a mai Líbia területén fekvő Silena város közelében lévő
tóban élt, és naponta egy ember esett áldozatául. György megmentette a sárkánynak áldozatul kiszemelt királylányt, és a
hőstett hatására a környékbeliek megke-

resztelkedtek. Györgyöt keresztény hite
miatt börtönbe vetették, ahol megjelent
előtte Krisztus és megjósolta hét évig tartó
szenvedéseit. Szent Györgyöt 303 táján, a
Diocletianus-féle üldözések idején fejezték le, s halt vértanúhalált. Így vált a lovagok, a lovas katonák, a fegyverkovácsok,
a vándorlegények és a cserkészek patrónusává. Április hónapot a néphagyomány
Szent György havának nevezi, április 24-e
pedig sárkányölő Szent György ünnepe.
A magyar néphagyomány szerint ezen a
napon hajtották ki először az állatokat. E
naphoz több hiedelem és szokás fűződött.
Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a
vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották ki a legelőre.
Az alsó mező kék hátterén lévő két szimbólum a település újkori történetére és két
területi egységére is utal. Az aranyszínű
szőlőfürt Gyál-szőlőt, az ezt körülölelő
két akácág pedig Gyál-ligetet jelképezi. Az
évszázadok után újra beinduló élet helyi
jelképei a megélhetés, felemelkedés alapját
jelentő aranyló szőlőfürt és az állandósult
megtelepedés szép példájaként az akácligetekre utaló két zöld akácág.
A homoki szőlők termesztésének legnagyobb központját Jálics Géza alapította
meg 1892-1895 között. Szőlészeti és borászati mintagazdasága hamarosan a homoki szőlősgazdák Mekkája lett, hatása túlterjedt Gyál határain. Gróf Károlyi László
majorságában a futóhomokot 80 hold akác
telepítésével kötötték meg.
A zászlólap középen vágással egy felső kék és egy alsó piros mezőre osztott,
rajta az első harmad vonalában, mint
tengelyen foglal helyet a település címere,
melyet arany hímzéssel Gyál neve boltoz.
A zászlólap vége
arannyal rojtozott.
A középkori és
újkori szimbólumok azt is érzékeltetik, hogy
a jelen értékei
v issz a ny ú l na k
a napjainkra elfeledett ősi eredethez, és azt
a jelenhez kapcsolják.
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Nem lehet elég korán kezdeni
Újonnan induló, havonta jelentkező rovatunkban szeretnénk útmutatást adni szájhigiénés és
fogászati kérdésekkel kapcsolatban. Rendelőmben sokan sokféle kérdéssel fordultak már hozzám. Az ezekre adott válaszok úgy gondolom másoknak is érdekesek és tanulságosak lehetnek.
Első cikkünkben a korai szájápolás fontosságáról lesz szó.
A fogápolást nem lehet elég korán kezdeni. Kisbabánk fogainak egészségére már akkor gondolnunk kell, amikor még csak a pocakban van. Fontos, hogy még a terhesség alatt a kismamák részt vegyenek a
kötelező fogászati szűrővizsgálaton, és rendbe tetessék fogaikat.
Hisz a szájüregben lévő
lyukak baktériumokat
tartalmaznak, mellyel
később átfertőzhetik
babájukat.
Az újszülöttek szája
születéskor steril, nem
tartalmaz kórokozókat. Az, hogy milyen
baktériumok népesítik
be a kicsi száját, leginkább a legtöbbet vele lévő anyától függ. Ha az anyukának lyukas fogai vannak, a baktériumflórát könnyen átadhatja akár a leeső cumi bekapásával is. Ezt sajnos
gyakran látni: a földre pottyant cumit az anyuka a szájába kapja, lenyalja, majd a már „tiszta”
cumit visszateszi gyermeke szájába. Ilyen esetekre jobb, ha tart magánál egyszer használatos
fertőtlenítő kendőt vagy egy pótcumit. Ugyanígy fontos, hogy a babának saját kanala, pohara
legyen. Gyakran előfordul persze, hogy megkóstoljuk az ételt mielőtt gyermekünknek adnánk,
hogy nem túl meleg-e. Ilyenkor is helyesebb, ha külön kanállal tesszük azt. Figyeljünk rá, hogy
a gyermeknek külön fogkeféje legyen és ne cserélje össze a testvérével.
Sokszor kérdezik, hogy mikortól kell tisztítani a gyermek fogait. A válasz: amint az első
fogacska kibújt. Habár ekkor még a baba csak néhány hónapos, így sok szülő tart ettől a művelettől. Az első fogacskákat étkezés, szoptatás után a mutatóujjra tekert tiszta textilpelenkával
töröljük át. Figyeljünk a helyes irányra: függőlegesen az íny széle felől a fog éle felé.
Amikor már a baba nagyobb, és egyre több fogacska bújt elő, megvehetjük első fogkeféjét.
Ezek kisebb fejűek, így könnyen befér a szájukba. Az esti pancsolás részeként, játékosan mossuk meg a fogakat. Sose legyen kényszer! Hagyjuk, hadd próbálgassa magának, persze csakis
felügyelet mellett. Majd ha a pici már „végzett”, jöhet a szülő. Így
már kis kortól természetes lesz számára a fogak tisztítása.
A rágófelszín mellett ne feledkezzünk meg a homorú, nehezen
A Pest Megyei Vöröskereszt Dabasi Utcai Gondozó Szolgátisztítható felületekről sem. Mindig az ínyszéltől a fog éle felé halata kezdeményezésére néhány hajléktalan ember önellátó
ladva seperjük le a lepedéket. Tartózkodjunk a vízszintes mozdugazdálkodásba kezdett. A megművelendő földterületet egy
latoktól. Fogkrémet csak akkor használjunk, ha a gyermek már tud
dabasi lakos biztosította, az öntözéshez a házi vízellátó rendöblíteni, és ki tudja azt köpni. Ez általában 2 éves kor után követkeszert a Pest Megyei Vöröskereszt adományozta. A tavasszal
zik be. Ekkor már borsónyi mennyiségű fogkrémet tehetünk a fogés nyáron termő zöldségfélékből nemcsak a dabasi, hanem a
kefére. Fontos, hogy gyereknek való fogkrémet vegyünk, ugyanis
gyáli és környékbeli hajléktalanoknak és szegényeknek is jut
ezeknek alacsonyabb a fluorid tartalma. Így az esetlegesen lenyelt
majd. A hajléktalanok „gazdaságához” a gyáli VÉKA Festékfogkrém sem fog bajt okozni.
és Gazdabolttól kaptunk kerti szerszámokat, a Pest megyei
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forVöröskereszt Felsőpakonyi Alapszervezete vetőmagokkal seduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
gített bennünket. Mindkét adományozónak ezúton köszönDr. Szaniszló Boglárka fogorvos
jük a segítséget. A gazdálkodáshoz szükséges eszközöket,
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u 67.
adományokat a Vöröskereszt továbbra is szívesen fogadja.
(Dancsa József szociális munkás, Telefon: 06-70/933-8181)
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu
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Fontos tudnivalók a kutyák védõoltásairól
Kutyák oltási és féregtelenítő programja
2 hetes kor: féreghajtó
4 hetes kor: féreghajtó
6-8 hetes kor: parvovírus elleni oltás + féreghajtó
8-9 hetes kor: kombinált oltás + féreghajtó
10-12 hetes kor: kombinált oltás + féreghajtó
3 hónapos kor: veszettség elleni oltás + féreghajtó
6 hónapos kor: kombinált oltás
9-12 hónapos kor: veszettség elleni oltás + kombinált oltás+ féreghajtó
Fontos tudnivalók kutyák vakcinázásáról
1. A különböző fertőző betegségek elleni oltás nem kötelező, de
mindenképpen ajánlott. Kötelező viszont a veszettség elleni oltás,
amikor a kutya a 3 hónapos kort betöltötte. Fontos tudni, hogy
szintén előírás és kötelező a veszettség elleni oltás ismétlése az első
életévben, kb. 6 hónapos különbséggel. Az első életévben a kutyának tehát két veszettség elleni oltással kell rendelkeznie. Innentől
kezdve már évente kell az oltást megkapnia.
2. Csak egészséges, megvizsgált, panaszmentes állat oltható, a
megfelelő immunválasz elérése céljából.
3. Ha a kutya embert mar vagy harap, az oltási könyvet be kell
mutatni az illetékes hatóságnak (körzeti orvos, állatorvos), ezért
kérjük, az oltási igazolványt őrizzék meg. Minden, a praxisunkban
beadott védőoltás és féregtelenítés után az adatokat számozott oltási könyvbe vezetjük. Ma már nem elfogadhatók a régebbi, egylapos,
sorszám nélküli oltási könyvek. 2010 óta a veszettség elleni oltást
hologramos matricával hitelesítjük.
4. Ha ismeretlen korú állatot fogadunk be, minimálisan két kombinált és a veszettség elleni oltást adassuk be a kutyának.
5. Ha kölyökállatunk van, és az oltási sor beadása bármilyen (pl.
anyagi) nehézséget okoz, tudnunk kell, hogy a legfontosabb oltás a
fenti oltási sorban, a 12 hetes kor után adott kombinált oltás. Ilyen
esetben tehát a kombinált és a veszettség elleni oltást adassuk be.
Az ilyen “hiányos” oltási sor esetén azonban nem tud az állatorvos
felelősséget vállalni.
6. Három évnél idősebb állatnál rendszerint egyben adjuk a
kombinált és a veszettség elleni oltást, ha a kutya immunállapota
megfelelő.

7. Kezelhetetlen vagy támadó állatok esetén lehetőség van “kerítésen kívülről”, vagy nyugtató adása után oltani a kutyákat, az állat
tartási helyén.
8. Bizonyos fajták egyes fertőző betegségekre fogékonyabbak,
ilyen esetben az állatorvos módosíthatja az oltások sorrendjét,
vagy a beadott vakcina típusát. Vannak szintén nem kötelezően
beadatható oltások, melyekről rendszerint az állatorvos tájékoztatja a tulajdonost. Ilyen például a Lyme-kór elleni, babeziózis elleni,
kennel-köhögés elleni, a coronavírusos bélgyulladás elleni, a teta
nusz elleni oltás stb. Ezek szükségessége az állat életterétől, tartási
körülményeitől függ.
9. Nagyon ritkán a védőoltások után oltási reakció alakulhat ki.
Ennek gyakorisága 1-2 %, és ún. azonnali típusú reakció, tehát oltás
után 1-3 órával alakul ki. Az állat szemhéja, pofája megduzzad, test
szerte apró bőrduzzanatok alakulhatnak ki (ún. csalánkiütés) esetleg nyelési nehézség, hányás, hasmenés lehet. Ilyen esetben szólni
kell az állatorvosnak, néhány injekcióval az állat panaszmentes lesz.
Ha valamilyen oknál fogva az állatorvos nem érhető el, calciumos
pezsgőtablettát vagy injekciót kell az állattal itatni.
10. A bolha- és kullancsirtás, valamint a féregtelenítés szintén
az oltásokkal együtt végzendő. Ún. széles spektrumú féregtelenítő pasztát vagy tablettát 2 hetes kortól 12 hetes korig kéthetente
adunk. Ezután havonta adjunk féreghajtót. Több állat esetén - beleértve a macskákat is - célszerű azokat egyszerre, és azonos minőségű féreghajtóval kezelni. Humán használatra adandó féreghajtó
tabletták erre a célra nem megfelelőek, hasonlóan a fokhagyma
sem. A bolhairtást 8-12 hetes korban kezdjük, a készítményt kérjük
állatorvostól vagy állatpatikában. Számtalan készítmény van közforgalomban, nem mindegyik adható kölyköknek, több közülük
macskákra mérgező. Alkalmazásukkor kérje ki az állatorvos tanácsát (a bolhairtó nyakörvek közül számtalan van forgalomban, de
csupán egy-két készítmény hatása megfelelő).
A fentiekkel kapcsolatos, illetve további állatorvosi témájú információkat találnak honlapunkon. Kérdéseikre szívesen válaszolok
az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

Húsvéti Horgászverseny
5-10 éves gyerekeknek
2011. április 26-án
a Fundy tavon.
A nevezés ingyenes!
Részletek: www.fundyto.gportal.hu
Szervező: Gyáli Horgász Egyesület
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Betörés a kutyatelepen!
Felháborító eset történt városunk életében március 30-ról 31-re virradó éjjel. Ismeretlen tettes, vagy tettesek betörtek a város határában, az új temető tőszomszédságában található kutyatelepre.
Fodor Bertold, Gyál gyepmestere arról tájékoztatta lapunkat,
hogy éjjel 1 óra 59 perckor névtelen telefonos bejelentés érkezett
hozzá. Ekkor haladéktalanul beszólt a FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület ügyeletére, és elindult a helyszínre. Ide először a polgárőr járőr érkezett meg, aki arról tájékoztatta a gyepmestert, hogy
kívülről nem lát semmi rendkívülit, mindössze azt, hogy a telepen
szabadon, ketrecen kívül vannak a kutyák. A területre behatolva a
szolgálati tartózkodó ajtaját nyitva találták. A kutyák ismételt befogása után néztek szét alaposabban. Ekkor vették észre, hogy az
egyik térfigyelő kamerát helyéről leverték, a szekrényből a kamera
felvevőegysége, valamint az állateledel melegítésére szolgáló gázpalack eltűnt, és a kerítés erdő felőli oldalán lyuk tátong.
Az anyagi kár jelentős, meghaladja a 200 ezer forintot.

A FEGY naplójából
Február 28-án, a délutáni órákban két személygépkocsi ütközött
össze a Vak Bottyán és a Tulipán u. kereszteződésében. Egy személy a fején sérült meg. Járőreink az autókat áramtalanították és a
rendőrség kérésére útzárást végeztek.
Március 3-án délben kaptuk a riasztást, hogy a Bartók B. u. piaccal szemben lévő erdősávból egy szorgos, önjelölt favágó ritkítja
a fákat. A szolgálat és a közterület-felügyelet közösen, percek alatt
elfogta az elkövetőt és a rendőrségnek átadta. Az eljárás megindult
ellene. Az elkövető (jogszabályi változás miatt) a vacsorát már a
ceglédi fogdában költhette el.
Március 7-én lakossági bejelentést kaptunk, hogy városunk
egyik családi házában tűz van, ömlik a füst a konvektor füstgáz
kivezetőjéből. Tűzoltó rajunk azonnal indult a jelzett helyre, ahol
megállapították, hogy a lakásban szabálytalanul bekötött P.B.
gázpalackról üzemeltetik a fűtő berendezést és ezért füstöl. Egységünk a veszélyesen üzemeltetett palackokat légző készülékben a
lakásból eltávolította és a kiérkező Fővárosi egységeknek a helyszínt további vizsgálatra átadta, az anyagi kár minimális, személyi
sérülés nem történt.
Március 14-én a déli órákban kaptuk a jelzést, hogy ég a gaz
az M0-ás autóút mellett mintegy 4-5 hektáros területen. Tűzoltó
rajunk elsőként érkezett a jelzett helyre. Időközben megérkezett a
Fővárosból, Monorról, Üllőről egy-egy raj, így közös erővel több
órai megfeszített munkával sikerült megfékezni a tüzet, az oltásthátráltatta az erős szél.
Március 16-án, hétfőn este jelzést kaptunk, városunk szélén
működő építőipari Kft. -től, hogy a telephelyükön lévő munkagépekből, „zöld aktivisták” az üzemanyagot próbálják magukévá
tenni. Járőreink a jelzés után azonnal értesítették a rendőrséget.
A szolgálat a telephelyet átvizsgálta, és felfedezett több gázolajos
kannát, amit az elkövetők a helyszínen hagytak. Járőreink úgy tettek mintha nem vették volna észre ezeket és távoztak. Itt nézték el
a zsiványok, mert visszajöttek a zsákmányért. Ugyanis a rendőrök
ott maradtak, és a szolgálatunk is a közelben tartózkodott. Miután
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Fodor Bertold végezetül elmondta, hogy amióta ő látja el Gyálon
a gyepmesteri feladatokat, azaz három éve semmilyen hasonló eset
nem történt. Egyben felhívta a figyelmet, hogy amennyiben közterületen kóbor állatot, vagy állati tetemet találnak, hívják bizalommal a 06-70-334-6094-es telefonszámon.

a horgot bekapták, három személy lett előállítva városunk rendőrőrsén, későbbiek folyamán egy negyedik személy is befáradt,
önként az őrsre. Az eljárás megindult ellenük.
Március 20-án este érkezett a riasztás ügyeletünkre, hogy városunk határában (Leadó u. környéke) ismeretlenek több köbméter szemetet felgyújtottak. Az orrfacsaró bűz az egész környéket
ellepte. Tűzoltóink kiegészülve a Fővárosi egységeivel rövid idő
alatt megfékezték a tüzet.
Március 21-én, az éjjeli órákban kért segítséget tőlünk egy a
Kőrösi úton lakó idős házaspár. Elmondásuk szerint a padlásukról gyanús zajt hallanak, de nem merik megnézni, hogy ki garázdálkodik ott. Minden esetre felkészülve a tetőre vezető létrát eltávolították. Polgárőreink perceken belül a jelzett helyen voltak. A
tetőtérben az elkövetőt tetten érték, ám az az „Add meg magad!”
felszólításnak nem tett eleget hanem halált megvető bátorsággal,
nem törődve a mélységgel, pánikszerűen elhagyta a padlást. Az
ott lakók viszont felismerték, sunyi nézéséről és fekete színéről a
szomszéd kandúr macskáját. Az anyagi kár k.b. 5 cm. kolbász.
Március 22-én lángra lobbant a „Fundy-tó” és a vasút közötti,
mintegy nyolchektáros terület. Tűzoltóink több órás megfeszített
munkával megfékezték a tüzet.
A napokban több helyről is kaptunk olyan jelzést, miszerint lakások melléképületeit, fészereket, garázsokat dézsmálnak besurranó tolvajok. A fertőzött környékre szolgálatunk kiemelt figyelmet fordít. Hogy pontosan hol van ez a terület azt nem közöljük.
Legyen elég annyi, hogy fokozottan figyelünk. Javasoljuk, hogy a
melléképületeket is szereljék fel riasztó rendszerrel!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szolgálatunk
riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások számától)
perceken belül a helyszínre érkezik és intézkedik. A részletekről
az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön:
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.
24-órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29-340-333 vagy
06-70-332-1600
Hajdu Attila

2011. április

Eljött a kerti munkák ideje

Zöldhulladék gyűjtés
áprilistól novemberig

Hamarosan indul a zöldhulladékgyűjtés. Ahogy már
korábban jeleztük, új szezonális szolgáltatásunkat a
kerti munkák idején, vagyis áprilistól november 30ig vehetik igénybe az alábbiak szerint:
Zöld zsák: április elejétől lesz kapható
A zöldhulladék gyűjtéséhez zöld zsákokat kell használni, amelyek a háztartási hulladékokhoz hasonlóan
lesznek kaphatóak április elejétől az alábbi üzletekben:
Telepolc üzlet/Mika Trade Kft.
Gyál, Kőrösi út 35.
Vas-Műszaki Bolt
Gyál, Iglói u. 39.
100-as Élelmiszer/Szoc Kft.
Gyál, Kőrösi út 1/a
Palivill
Gyál, Kőrösi út 90.
Kerti bútor, ajándék üzlet
Gyál, Kossuth utca 96.
Gazdabolt / Jó Gazdák Bt.
Budapest., Nagykőrösi út 52 1188
Csalogány Vegyesbolt
Gyál, Mátyás K. u. 79.
Animona Üzletház
Gyál, Kőrösi út 13.
Vas-műszaki üzlet/Soóky és Fiai Kft.
Gyál, Vasút u. 31
100 Ft-os Bolt / Hefok Bt.
Gyál, Vak Bottyán utcai üzletsor
Zöldhulladék gyűjtési naptárunk az Új Gyáli Újság 2011. márciusi számában megjelent. Ebben Ön is
megtalálja, melyik napokon szállítják el autóink utcájából a kihelyezett zöldhulladékot.

Ügyfélszolgálatunk

Kérdés esetén természetesen ügyfélszolgálatos kollégáink a megszokott elérhetőségeken állnak rendelkezésükre:
személyesen telephelyünkön hétfőnként 8-20 óráig, keddenként az ipartestület épületében 9-11 óráig;
telefonon a 0629/540-245 számon (Ha nem tud minket elérni, kérjük, hagyja meg nevét és telefonszámát,
valamint a település nevét az üzenetrögzítőn, amint
tudjuk, visszahívjuk.)
Reméljük, hogy sokan fognak élni a zöldhulladékgyűjtés lehetőségével.

A kertésznaptár e havi számában a kertben kialakítható vízarchitektúrákról
indítunk egy cikksorozatot.
Vízarchitektúrán a kertben épített vízfelületeket és mozgó vizet értjük. Ezt díszkertjeinkben különböző módon jeleníthetjük meg. Építhetünk egészen egyszerű kerti
csobogókat, díszmedencéket, kerti tavakat, de akár nagyobb méretű úszó tavakat is.
A cikksorozat 1. részében a legegyszerűbben megépíthető vízfelületről, a csobogókról írok röviden. A kerti csobogót kialakíthatjuk különböző természetes kövek,
sziklák felhasználásával, vagy mesterséges formájú faragott kövek beépítésével. Lehetőségünk van még különböző öntöttvas csobogófejek vagy falikút-elemek felhasználására is. A csobogónak a legjobb helye a kert meghitt zugában vagy a pihenőterasz
közelében van, ahol hallhatjuk a víz csobogását. Technikailag döntő szempont, hogy
elektromos áram legyen a közelben, ugyanis a víz mozgatásához kisméretű vísszivattyúra van szükség.
A legegyszerűbben kialakítható vízfelület építésének lépcsői a következők:
1. A kiszemelt területen egy 80-100 cm átmérőjű, 40-60 cm mély gödröt szedjünk
ki a víztartó medence számára. Ezt legegyszerűbben EPDM kerti tófóliából bélelhetjük ki. A tófólia alá fektessünk egy réteg geotextíliát, a geotexília alá, a tófenékre
pedig 1-2 cm vastagságban finom, kétszer rostált homokot terítsünk.
2. A geotextília és a tófólia elhelyezése után a fólia szélét földbarázdával fogassuk
le, és simítsuk gyűrődésmentes felületté.
3. Ezt követően az így kialakított vízmedencében helyezzük el a vízforgatáshoz
szükséges vízszivattyút. A vízszivattyú nyomócsöve egy egyszerű műanyag gégecső.
A csobogónak szánt követ előzőleg a gégecső átmérőjének megfelelően furassuk vagy
fúrjuk át.
4. Az elkészült vízmedencére helyezzünk 10 x 10 cm-es, erős fémhálót, majd a
szivattyú gégecsövét csatlakoztassuk a szivattyúelemre. Az átfúrt csobogókövet helyezzük el a rács azon pontjára, ahol szeretnénk, hogy a csobogónk működjön. A
nyomócsövet húzzuk át a kifúrt kövön, a felesleges gégecsövet pedig vágjuk le.
5. A medencét töltsük fel vízzel, és csináljunk egy szivattyú próbaüzemelést. A
nyomás sebességét úgy állítsuk be, hogy a kő tetején lecsorduló víz szép csobogóképet mutasson.
6. Ha megfelelően működik, akkor már csak az a feladatunk, hogy a rácsot a környezetnek megfelelő színű görgetegkővel tüntessük el, a kisméretű réseket pedig mosott coulékaviccsal töltsük meg.
7. Ha van rá lehetőség, néhány vízparti-imitátor évelőt (pl. Hosta, Bergenia, díszfüvek) ültessünk a csobogó köré. Egyéb, különleges színű és formájú terméskővel is
kiegészíthetjük a környezetét.
Hasonló technológiával alakíthatjuk ki a falikút-csobogókat. Itt a szivattyút, mely
a vizet a falikút-fejen keresztül forgatja, egy díszmedencébe helyezzük.
Nagyon fontos, hogy télre a szivattyút vegyük ki a medencéből, tisztítsuk meg és
száraz helyen tároljuk. A víz nagy
részét pedig szivattyúzzuk ki a
medencéből.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen
válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő
szakmérnök
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Az
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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„...Azt a ragyogóját!”

áprilisi műsora 17-én, vasárnap 15 órakor lesz a közösségi
házban. Fellépnek a sztárvendég énekes Miklóssy József és a
dalkör tagjai.
Ünnepi műsorunkon köszöntjük az egyesület 3. születésnapját. Bemutatjuk Pálkerti Zsuzsanna szerzeményét, a Dalkör énekeseinek és közönségének készült „Gyáli Csárdást”.
(Kottamásolat a könyvtárban kapható – 25.-Ft/oldal –, szövegét közreadjuk:
Mindenkit szeretettel vár a Kovács István Pál Dalkör
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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.
NÉMET nyelvből korrepetálást, érettségire, nyelvvizsgára való felkészítést az
alapfoktó-felsőfokig vállalok. Telefon:
70/9 674 130.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47.

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.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177.
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gépjárművek azonnali felvásárlása! Tel.:0630/259-3260, Csongrádi István, Gyál,
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
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. Áprilisban 10% kedvezmény a pulikra. 1188.
Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés:
06-70-350-0197.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását – több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal – otthonában vállalom.
Telefon: 06-30/952-3720.
Eladó Felsőpakonyon egy 3 félszobás, összkomfortos, konyha-étkezős családi ház
nagy udvarral, kis melléképülettel. Irányár:
14,5M. 06-20/338-5799.

Juhász Zsuzsanna műköröm, manikűr,
pedikűr 06-20/342-4242. Jarábek Henrietta fodrász 06-20/574-1552. Házhoz is
megyünk!
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.
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁNÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely
Anikó 06-20/2176-771.
Gyógypedikűr! Fáj a lábad, körmöd csiszolást igényel? Én házhoz megyek megfizethető árért. Hívj: 06-70/202-1005 Ildikó.

Kezdő hastánc

14 éves kortól
Május 5-től,
csütörtökönként 19.00-20.30-ig
Április 28-án bemutató óra
Havi bérlet: 6000 Ft
Jelentkezés:
30/932-0705, 70/210-5481
Gszellmann Diána
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Nyár a közházban
Míg más művelődési intézmények nyári szünetet tartanak, a gyáli közházban az idén is
dübörög az élet! Hagyomány nálunk, hogy
májustól szeptemberig nem múlhat el hétvége szabadtéri rendezvény nélkül! Az elkövetkezendő hónapokra színes, vidám, változatos
és mégis színvonalas programot állítottunk
össze. Komolyzenétől a jazzen, dixin, country-n
át a rockig, tánczenétől a magyarnótán át a
színházi előadásig, nagyzenekari produkciók
és szólisták, tehetséges helyi fiatalok és ismert,
profi művészek lesznek vendégeink az idén is.
Terveink szerint fellép többek között az
X-faktor sztárja, Takács Nikolas, koncertet ad
Deák Bill Gyula, élőben hallhatjuk a nemzetközi hírű jazzgitárost, Gyárfás Istvánt, látványos revüműsorral szerepel Ivancsics Ilona
és Incze József, s sorolhatnánk tovább, kiket
is üdvözölhetünk még a májusra megújuló,
mediterrán hangulatú díszudvar színpadán,
illetve rossz idő esetén a színházteremben.
Most májusi rendezvényeikből adunk ízelítőt.
Az eseményfolyam részletes programjáról
nyári műsorfüzetünkben és honlapunkon, a
www.gyalikozhaz.hu címen találhatnak információkat.
Legyen a vendégünk! Önt is várja a közház!
Gazdik István
igazgató

Május 28-án,
szombaton 10 órától
Városi Gyermeknap a
sportpályán!
Játszóházak, mutatványosok, színpadi programok,
vetélkedők, bemutatók,
koncertek!
A belépés ingyenes.
(A rendezvény részletes
programját lapunk májusi
számában adjuk közre.)

