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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2011. május

Az angyalok vigyázzanak rá!
Galgand Lajosné, Márti óvó nénire 
emlékezünk.

5. oldal

Gyáli siker a 15. Nemzetközi 
Baba és Játék Kiállításon

12. oldal

Tavaszi aratás
A Kovács István Pál Dalkör tagjaiból 
és pártolóiból alakult 14 fős csapat 
2011. április 2-án Veszprémbe in-
dult a „HUNGARICUM” Magyar Nóta 
Klubok Fesztiváljára, Egyéni Éneke-
si Versenyére. S ha már elindultak a 
versenyen, elhozták a díjak, helyezé-
sek többségét is!

7. oldal

Hogy halad a városközpont 
fejlesztése?

8. oldal

Bemutatjuk városunk új jegyzőjét

A hivatalnak a jogszabályok betartása és betartatása az elsődleges feladata. A mai jogal-
kotási dömpingben mindig igyekezni kell megtalálni a legoptimálisabb megoldást, ami a 
jogszabályok keretein belül van, de megfelel az állampolgároknak és a képviselő-testület 
szándékainak is – mondja Rozgonyi Erik, városunk április elsején munkába állt jegyzője.

Interjúnk a 3. oldalon.

Gyáli fiatalok sikere Szardínia szigetén

Hatalmas sikert értek el a fiatal gyáli labdarúgó palánták a 2011. április 21. és 25. között 
a szardíniai Asseminiben rendezett XXIII. Fiatalok Nemzetközi Labdarúgó Tornáján. A 
gyáli gyerekek három korosztályban indultak, korosztályukban összesen 32 csapat vett 
részt a küzdelmekben. A nagyszabású, nemzetközi seregszemlén fiaink egy arany, egy 
ezüst és egy bronzérmet szereztek. 

Beszámolónk a 14. oldalon.
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője
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Beszámoló a testületi ülésről

A szikkasztóárkok 
karbantartásáról

Az őszi-téli belvíz Gyálon is nagyon sok problémát okozott. Ráirá-
nyította a figyelmet arra a tényre, hogy az ingatlanok előtti csapa-
dékvíz-kezelés sok esetben nem megfelelő. 

Gyál város belterületén az elmúlt időszakban gyakran végzett a 
közterület-felügyelet útellenőrzést, melyek során tapasztalták, hogy 
több gyáli ingatlan előtt a szikkasztó árkokat betemették, megszün-
tették, megrongálták, azokat nem tartják karban, nem tisztítják, szá-
mos helyen szemetet helyeznek ki az árkokba az ingatlan tulajdono-
sai, így a szikkasztóárkok nem tudják ellátni funkciójukat.

Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság, mindenekelőtt az érintett 
ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy gondoskodjanak az in-
gatlan 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 eltávolításá-
ról, amely jogszabályi kötelezettség!

A közterület-felügyelők május 15-től fokozottan ellenőrizni fogják 
a szikkasztóárkok helyreállítását, és indokolt esetben hatósági eljá-
rást indítanak.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Április 28-án ült össze Gyál város képviselő-testülete. 18 előterjesz-
tés szerepelt a napirendi pontok között. A teljes létszámú grémium 
elsőként a polgármester beszámolóját hallgathatta meg a március 31-i 
rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Az ülés kezdetén a polgármester köszönetet mondott Vinnai Tibor 
képviselő úrnak és a többi résztvevőnek a „Föld Napja” alakalmából 
szervezett hulladékgyűjtési akció megszervezéséért.

A beszámoló IV. pontjára határozati javaslat történt, amely a Kini-
zsi utca 15. szám alatti ingatlan bontási költségeire vonatkozott. Az 
épület nagyon rossz állapotban volt, így soron kívül lebontásra került, 
a bontási költség és a törmelék elszállítási költsége 750.000 Ft volt.

Szavaztak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képvi-
selő-testület a Gyál Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
alakulásáról szóló beszámolóját elfogadta.

Javaslat történt egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális el-
látások, igénybevételek szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint a szociális rendelet módosítására, melynek 
értelmében a családsegítés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
igénybevétele ingyenes minden településen.

Tájékoztatás történt a 2009/2010. tanévben a 4. évfolyamon lezaj-
lott kompetenciamérés eredményeiről. Az eredmények feldolgozását 
az Oktatási Hivatal végezte.

Javaslat történt az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
által szervezett Városi Gyermek- és Ifjúsági Nap és egyéb városi ren-
dezvények finanszírozására. A javaslatot Gazdik István intézmény-
vezető nyújtotta be és egyhangúlag megszavazta a testület. Májusi 
rendezvény a Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett 
Kihívás Napja is.

A Somogyi Béla utca 1. és 3. szám alatti ingatlanok, melyek az önkor-
mányzat tulajdonát képezik, más célú hasznosítás miatt bontásra kerül-
nek a városközpont rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódóan.

Javaslat történt továbbá a Kinizsi utca 15. szám alatti ingatlan érté-
kesítésére. Az értékesítési irányár 7.200.000.-Ft. Az ingatlan értékesí-
tése meghirdetésre került honlapunkon és az Új Gyáli Újságban. 

Forgalomszabályozási intézkedés bevezetésére kerül sor a Deák 
Ferenc, a Bajcsy-Zsilinszky és a Kolozsvári utcákban. A Deák Ferenc  
utcában a Dobó Katica utca és a Károlyi Mihály utca közötti szaka-
szon az út függőleges vonalvezetésében nagy szintkülönbség találha-
tó. A Vecsési út felől közlekedő gépjárművek előzési látótávolsága a 
tetőponthoz közeledés közben ugrásszerűen csökken, ezért az emel-
kedőn parkoló, várakozó gépjárművek későn észlelése, illetve azok 
kikerülése közlekedési balesetet eredményezhet. A veszélyhelyzet or-
vosolható „bukkanó” és „megállni tilos” jelzőtáblák kihelyezésével.

Utolsó javaslatként fogadta el a testület a méhnyakrák elleni HPV 
védőoltás program keretében 2 éves szállítási szerződés megkötését.

Zárt üléssel folytatódott az ülés, ahol három napirendi pont került 
elfogadásra. Rozgonyi Erik jegyző úr javasolta Sávai Máriát, az ok-
mányiroda vezetőjét az aljegyzői álláshely betöltésére, ezt a testület 
egyhangúlag támogatta. Május elsejétől tölti be új munkakörét. 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves 
munkarend szerinti soros ülését 2011. május 26-án tartja.
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Rozgonyi Erik: „Nyíltság és partneri kapcsolat”

Bemutatjuk városunk új jegyzőjét

Április elejétől új jegyzője van a városnak. Rozgonyi Erik 1993 óta 
dolgozik a közigazgatásban. Előbb a Veszprém megyei Bakony-
nána nevű kistelepülés jegyzője volt, majd 1996 februárjában 
került Alsónémedire, ahol 2011. március 31-ig látta el a jegyzői 
feladatokat. 2010-ben címzetes főjegyzői címmel ismerték el te-
vékenységét.
Mint mondja, a  köz szolgálata családi hagyománynak számít 
náluk, édesapja jogtanácsosként, édesanyja pedig adóhivatali ve-
zetőként dolgozott a helyi közigazgatásban.
A polgármesteri hivatal április elsején munkába állt vezetőjét az 
első hetek tapasztalatairól és a jövőre vonatkozó terveiről is kér-
deztük.

– Gyál nem volt ismeretlen számomra, hiszen Alsónémedi volt 
Gyál anyatelepülése, és a két település között régóta van közeli 
kapcsolat. De ha csak a saját munkámat nézem is, dolgoztunk már 
együtt önkéntes kistérségi társulásban, majd később a többcélú kis-
térségi társulásban is a hivatal több vezetőjével álltam közeli mun-
kakapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt helyettesítettem itt egy rövid 
időszakot, amikor nem volt jegyzője a városnak és engem ért az a 
megtiszteltetés, hogy segíthessek. 

– Főjegyző úr! Hogyan telt az első hónap?

- Főként az ismerkedés jegyében telt. Mostanra 
jutottam el odáig, hogy felmérjem a hivatal erős-
ségeit, illetve azokat a pontokat, ahol érdemes 
lehet a közeljövőben beavatkozni. 

Azt gondolom, hogy egy jó szakembergárdá-
val rendelkező, jól működő hivatalhoz kerültem 
elsőszámú vezetőnek. Bízom benne, hogy azt a 
néhány apróbb változtatást, amire a lakosság 
szolgálatának színvonalasabb ellátása érdekében 
szükség lesz, megfelelő társadalmi elfogadott-
sággal tudom véghezvinni. 

Egy kisebb hivatalban, mint amilyen például 
az alsónémedi volt, sokkal állampolgárközelibb 
a hivatal és a hivatal vezetésének tevékenysége is. 
Egy nagyobb szervezetnél, mint amilyen a gyáli, 
sokkal uniformizáltabbak a kapcsolatok. Jegyző-
ként távolabb vagyok az emberektől, mint mond-
juk Alsónémediben voltam. 

– Mit tart a hivatal és a jegyző legfontosabb fel-
adatának?

– A hivatalnak a jogszabályok betartása és be-
tartatása az elsődleges feladata. A mai jogalkotá-
si dömpingben mindig igyekezni kell megtalálni 
a legoptimálisabb megoldást, ami a jogszabályok 
keretein belül van, de megfelel az állampolgárok-
nak és a képviselő-testület szándékainak is.

A jegyzőnek kettős feladata van. A törvényes-
séget kell képviselnie a képviselő-testületi ülése-
ken is, és akár az önkormányzati képviselőkkel 
szemben is ki kell álljon a jogszabályi előírások 

betartása mellett, ugyanakkor konstruktívan meg kell találnia azo-
kat a megoldásokat, amelyek aztán előre tudják lendíteni a szeke-
ret. Ez a kettős szerep nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a jegyző 
munkájára. Azt gondolom, hogy csak megfelelő nyíltsággal, meg-
felelő partneri kapcsolat kiépítésével tud ez működni. Az elmúlt 
egy hónap tapasztalatai arról győztek meg, hogy Gyálon megvan 
ez a nyíltság, partneri kapcsolat a választott vezetők, képviselők és 
a hivatali apparátus között.        -i kis-
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Behajtási engedély
Gyál Város Önkormányzatának 3/2011(II.01.) önkormányzati rendele-

te a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól

2.§ (1) A forgalomkorlátozási jellegű intézkedések, korláto-
zások alól felmentést (a továbbiakban: behajtási engedély) a 
Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatás-
körben a Polgármester adhat.

(2) A behajtási engedély egyfajta, az abban meghatározott 
forgalomkorlátozó intézkedés alól adhat felmentést.

3.§ (1) A behajtási engedély iránti kérelmet az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon (1. melléklet) a Polgármesteri 
Hivatalba kell benyújtani.

(2) A behajtási engedély kiállításáért a 2. mellékletben meg-
határozott költségtérítést és ennek megfelelő, az érvényes 
adótörvényekben meghatározott mértékű általános forgalmi 
adót kell fizetni. A költségtérítést járművenként, járműszerel-
vény esetén minden forgalmi rendszámmal rendelkező jármű 
után meg kell fizetni.

(3) A behajtási engedély sürgős, (3 napon belüli kiállításá-
ért)  kétszeres, az azonnali, (6 órán belüli kiállításáért) há-
romszoros költségtérítést kell fizetni. Határozott időre szóló 
engedély csak normál ügymenetben kérhető.

(4) A behajtási engedély kiadása megtagadható, ha a túlmé-
retes rakomány megbontható, vagy más módon is szállítha-
tó.

(5) A behajtási engedélyben a jármű üzemben tartója szá-
mára elő kell írni mozgó járművekre vonatkozó korlátozás 
esetén az útvonalat amelyen a jármű közlekedhet, valamint 
más esetekben is azokat a feltételeket, amelyek a közlekedés-
ben való részvétele  során biztosítják a közút és tartozékainak 
védelmét valamint a közúti közlekedés biztonságának meg-
óvását.

4.§ A behajtási engedély kérelemhez csatolni kell:
a) a jármű forgalmi engedélyének másolatát,
b) a tevékenység végzésére jogosító okirat (pl.: vállalkozói 

igazolvány) másolatát,
korlátozás alá eső területen való járműtárolás esetén az 

előző időszakra vonatkozó gépjárműadó befizetését igazoló 
csekk, vagy átutalási rendelvény másolatát.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 2011. július 11-től 2011. július 22-ig igaz-
gatási szünet miatt zárva tart. Ebben az időszakban a Hivatalban 
nem lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyek-
ben ügyfélfogadási napokon az ügyeletet ellátó munkatársunk el-
érhetőségéről a portaszolgálat ad felvilágosítást, valamint ezeken 
a napokon telefonos ügyelet áll az Önök rendelkezésére.

A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930
  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

A közterületek használata és a
közterület-használati engedély

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2007.(X. 03.)  számú rendelete a közterületek használatáról 

és használatuk rendjéről

3.§  (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra, 
mások használói célú jogait nem csorbítva – a jogsza-
bályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, 
ha a használat a közterület vagy annak meghatározott 
része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e 
rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

4.§  (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatá-
hoz (továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos 
hozzájárulása, illetve közterület-használati engedély 
(továbbiakban együtt: közterület-használati engedély) 
szükséges.

(2) Közterület-használati engedély szükséges:
a) szobor, emlékmű, díszkút, medence, köztárgyak 

(pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítá-
si lámpák, tartóoszlopok stb.) és alapzatos zászlórúd 
elhelyezéséhez;

b) az árusító és árusítással kapcsolatos egyéb fülke, 
pavilon elhelyezéséhez;

c) a közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlet-
homlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető (előte-
tő), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), 
továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez;

d) kereskedési engedéllyel rendelkező vállalkozó 
vagy szervezet részére, a szükséges feltételek megléte 
esetén alkalmi mozgóárusítási tevékenységhez;

e) a mozgó árusításhoz;
f) önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez;
g) a közterületi műtárgyakon hirdető berendezés 

elhelyezéséhez;
h) az építési munkával kapcsolatos állvány, konté-

ner, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, tárolásá-
hoz;

i) az alkalmi, alkalmi idényjellegű árusítási tevé-
kenység végzéséhez;

j) a közterület kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasz-
nosításához (vendéglátó-ipari előkert, terasz létesí-
tése, üzlet előtti árusítás stb.), árukirakodás céljából 
történő igénybevételéhez;

k) a kiállítás, alkalmi vásár (búcsú), sport- és kultu-
rális rendezvények, valamint mutatványos tevékeny-
ség folytatásához, esküvői rendezvények lebonyolítá-
sához (lakodalmas sátor felállítása stb.);

l) kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és 
hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület rendelte-
tésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadá-
lyozza.
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Az angyalok 
vigyázzanak rá!

Tavasszal a halálhír 
különösen szomorú. 

Irreális az ember 
életében, hogy ami-
kor a természet ezer 
színben pompázik, 
valaki elmegy kö-
rünkből. Galgand 
Lajosné, a mi Márti 

nénink 1930. októ-
ber 9-én született, és 

2011. március 24-én 
megtért a Teremtőhöz.
Állunk megrendülve, 

és próbáljuk méltatni, ami 
segítene a megfelelő helyre ten-

ni mindazt, aki volt, de megfelelő hely nincs. Talán így lesz vala-
kiből legenda. 

Egy kedves kolléganő, akiben ötvöződött a példás családanya, a 
hívő ember, az elhivatott pedagógus és a mindig segítőkész ember. 
Életét az elkötelezettség és a mély humánum jellemezte.

1951-ben szerzett óvónői képesítést, hivatását Táborfalván kezd-
te, majd Pestimrén és Gyálon folytatta. A Kassai óvoda, a Liliom 
Óvoda és annak tagóvodája – Károlyi óvoda – közössége örülhetett 
kedves jelenlétének. Az ő élete azonban nem írható le csupán mun-
kahelyi adatokkal. Amerre járt, gyerekek csüggtek rajta, kedves 
szavai mosolyt csaltak mindenki arcára. 

Sokan azt hittük, vagy hisszük a mai napig, hogy az angyalok-
nak szárnyuk van, odafent ülnek a felhőkön és számunkra elér-
hetetlenek. Pedig nem így van. Vannak, akik embernek születnek 
és a bennük lévő szeretetet tovább adják és megpróbálják a körü-
löttük lévők szívébe plántálni.    Angyalságukat a lelkükben hord-
ják. Márti néni is ilyen volt. Angyali türelemmel fordult minden 
gyermek felé, és bölcs tanításaival minket is gyakran segített. Lel-
kiismeretessége, pontossága, együtt érző képessége utolérhetetlen 
volt. Volt két különösen kedves adottsága. Gyönyörűen énekelt és 
hegedült. Gyakran varázsolta el az aprónépet a zene hatalmával, 
ilyenkor mi is belopóztunk, hogy gyönyörködjünk ebben a csodá-
ban. Generációkat nevelt fel, akik a mai napig is nagy szeretettel 
beszélnek róla. Számukra, és számunkra is példa, ami követendő. 
Munkáját számtalanszor elismerték. A hivatalos elismerés azon-
ban csak papír. Az igazi elismerés az emberek szívében van, akik 
ismerték és szerették. Most, a halálhíre kapcsán úgy érzem, hogy 
egy csupa szív ember távozott közülünk. 

Emlékét gyermekei, volt óvodásai, kolléganői, ismerősei megőr-
zik. 

Kívánunk neki békés álmokat, és az angyalok vigyázzanak rá!

Karácsonyi Lászlóné

Megemlékezés 
Márti óvó néniről

A búcsú mindig fájdalmas. Különösen az, ha olyan 
személytől kell elválnunk, akinek egész lénye szerete-
tet, harmóniát sugárzott.

Galgand Lajosné, Márti néni, ilyen ember volt.
Márti néni… Így szólítottuk. Ragyogó arcú, ked-

vességet sugárzó varázslatos egyéniség volt. Akik 
ismerték őt személyesen, tőle tanultak, vagy vele dol-
goztak, tudják, hogy bizony sok-sok türelmet, segít-
séget bíztatást kaptunk mi is tőle, ugyanúgy, mint a 
gyerekek.

Galgand Lajosné 1930. október 9-én született Bu-
dapesten.

1951-ben jeles eredménnyel óvónői oklevelet szer-
zett. 1951-1955-ig Táborfalván dolgozott kezdő óvó-
nőként, majd Pestszentimrén kapott állást, ahol 10 
évig volt alkalmazásban. Gyálra 1971-ben került. 

Elsők között vett részt az új óvoda arculatának ki-
alakításában, ennek érdekében társadalmi munkát 
szervezett a szülők körében. Szívesen adta át elméle-
ti és gyakorlati tapasztalatait a fiatalabb pályakezdő 
kollégáinak, és mindenkinek, aki tanácsot kért tőle. 
Nemcsak szakmai tudása, hanem példamutató gye-
rek- és emberszeretete tette őt megbecsültté.

Mindannyiunk számára példát mutatott azzal, 
hogy munkájában igen igényes volt. Évek hosszú so-
rán fő céljának tartotta a csoporton belül a családi-
as légkör kialakítását, a néphagyományok ápolását. 
Amikor a Pedagógiai Program még egységes nevelést 
írt elő, Ő már akkor fő céljának tartotta a gyerme-
kekkel való egyéni bánásmódot, az érzelmi kapcsolat 
egységes kialakítását.

Elismerései közül kiemelkedik a „Kiváló Dolgozó” 
kitüntetés (1985), a „Gyáli Közoktatásért Díj” (1992), 
„Arany János Pedagógiai Díj” (2010).

Márti néni 80 évesen ment el az égi mezőkbe, és 
onnan néz le a már felnőtt „akkori” gyerekekre, akik-
nek annyi szeretetet, örömöt adott. 

Úgy érzem, nem búcsúzhatunk méltóbban Tőle, 
mint Reményik Sándor soraival:

„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek…
Holtom után ne keressetek
Leszek sehol-és mindenütt leszek.” 

Ritecz Istvánné
Liliom Óvoda
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Gyerekzsivaj töltötte be a Városházát

Egy igazán jó 
kezdeményezésről…
Egy rendkívüli és példaértékű kezdeményezésről szeretnénk beszá-
molni Önöknek. A Tátika óvoda Bambi csoportjának dolgozói és a 
gyerekek szülei felismerték annak jelentőségét, hogy miként lehet erő-
síteni a gyerekek immunrendszerét a megfelelő minőségű víz fogyasz-
tásával. Mint tudjuk, a gyerekek immunrendszere 7 éves korig nincs 
kifejlődve, így nem véletlen, hogy közösségbe kerülve azonnal elkapják 
a különböző vírusokat, baktériumokat.

A Bambi csoportban a gyerekek egész nap tisztított, ásványi anya-
gokkal dúsított, energetizált, élő (PI) vizet isznak, amely több szűrési 
folyamat után, 1200 gauss-os mágnesszűrőn átfolyva PI vizet állít elő.

Ehhez a készülékhez kedvező áron jutottak hozzá. A dolgozók  
visszajelzése alapján a gyerekek a készülék beszerzése óta sokkal több 
vizet fogyasztanak. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvó néniknek 
(Erzsike néni, Jutka néni), illetve a dadus néninek (Ancika néni), akik-
nek a segítsége nélkül ez a kezdeményezés nem valósulhatott volna 
meg.                                                              Fleischerné Szabados Krisztina

Szakmai nap a Zrínyiben
Németh László így ír: „Ha távozóban egy más bolygón megkérdenék, 
mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a tanulást mondanám.” 

Ezt a gondolatot nosztalgiával olvassuk, mert nem árulok el titkot, 
ha azt mondom, sok mai gyerekből hiányzik a motiváció, a tanulás 
iránti vágy. S mivel intézményünkben magas százalékban vannak 
hátrányos helyzetű gyerekek, nálunk különösen fontos a szemlélet-
váltás, a tanár gondolkodásának, szemléletének frissessége is. 

„Szakértelemmel és szeretettel tanítani” – ez lehet a küldetésnyi-
latkozatunk. Alapvető fontosságú, hogy mindenki szívesen jöjjön a 
munkahelyére, mert a pedagógus csak akkor képes hatékony ismere-
tátadásra, és tud nyugodtan dolgozni, ha alkotó légkör uralkodik az 
iskolában. Nagyon fontosnak tartom, hogy pedagógusaink képesek 
legyenek örülni egymás sikereinek, mert ez az iskolának óriási hasz-
nára lehet. Ezért is vezettük be, a havi 1 óra bemutató órát alsó és 
felső tagozatban egyaránt, ahol egymást nézzük meg, mert lényeges, 
hogy lássunk mást is tanítani. A tanévente 1 nap, pedig kiterjesztve 
városi szintre, szintén ezt a célt szolgálja. A mi hivatásunkban a leg-
nagyobb csapda, - a rutinnal együtt járó megszokás. Sportéletünk 
igen sikeres, de az oktatási eredményekre is nagyon nagy hangsúlyt 
kell fektetni. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot jó irányba fejlesszük, 
minden eszközt, módszert, lehetőséget el kell lesnünk egymástól, 
elemeznünk, értékelnünk a felméréseredményeket, a látott órákat, s 
további feladatokat kijelölnünk a siker érdekében. 

A város pedagógusainak szakmai beszélgetése, tapasztalatcseréje 
egy ilyen napon példaértékű. A szövegértés fontossága, az SNI-s ta-
nulók fejlesztése, mai oktatásunk központi problémája. Ezért válasz-
tottunk magyar órát bemutatásra. 1. óra SNI 1-3. összevont csoport. 
Tanító: Dekovitsné Péntek Beatrix 2. óra 7.a. osztály. Tanár: Magya-
rosi Andrea.

Az órák utáni jó hangulatú, kötetlen beszélgetés megerősített ab-
ban, hogy szükség van ilyen típusú találkozásokra. Az én számom-

Pápai Mihály polgármester áprilisi fogadó-
napján a Zrínyi Miklós Általános Iskola 2. sz. 
napközis csoportja érkezett vendégségbe. A 
kezdeményezést a polgármester szívesen fogad-
ta, hiszen iskolás csoport látogatására még nem 
volt példa. A kis elsősöket Zsigovits Gáborné 
Zsóka néni és Fülöp Vanda tanító nénik kísér-
ték el a rendhagyó tanulmányi kirándulásra.

A csoport kis ajándékkal is készült, melynek 
átadása után Pápai Mihály polgármester kör-
be vezette őket az épületben és útközben elme-
sélte, milyen ügyekkel foglalkoznak a hivatal 
dolgozói. A gyerekek megismerkedtek többek 
között Diera Évával a Pénzügyi, Számviteli és 
Adó Iroda vezetőjével, és Kiss Istvánnal, aki az 
Építéshatósági Iroda vezetője. Az irodák bemutatása után a nagy-
terembe érkezve a gyerekek helyet foglaltak a város vezetőinek szé-
keiben és lehetőséget kaptak feltenni kérdéseiket. Polgármesterünk 
nagy türelemmel válaszolt egytől-egyig mindegyikre. 

A jó hangulatú beszélgetés végén a gyerekek apró meglepetést is 
kaptak, ezután sok új ismerettel és egy kis édességgel gazdagodva 
indultak vissza iskolájukba. A gyerekeknek és a hivatal munkatár-
sainak is sokáig emlékezetes maradt ez a délután.                   Zs. Zs.

ra, nagyon fontos, hogy a fenntartó önkormányzat, a pedagógusok, 
a tanulók és a szülők között is meglegyen az összhang. Nemcsak a 
többi iskola nevelői, vezetői értenek egyet ezzel, hanem a fenntartó 
is. Lényeges egy intézménynél, ha a polgármester – azon kívül, hogy 
biztosítja az anyagi fedezetet, de őszintén érdeklődik az oktató-ne-
velő munka iránt is. Pápai Mihály polgármester úr ezt a délelőttöt 
velünk töltötte, nemcsak az órákat nézte végig, hanem az órák utáni 
elemzést is. Köszönet érte!

 „Együtt, egymásért” ez a gondolat vigyen előre bennünket to-
vábbra is.                                                                                     Juhász Ida 

Zrínyi Miklós Ált.Isk. igazgatója 
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”…azt a ragyogóját!”

Tavaszi aratás
A Kovács István Pál Dalkör tagjaiból és pár-
tolóiból alakult 14 fős csapat 2011. április 2-án 
Veszprémbe indult a „HUNGARICUM” Ma-
gyar Nóta Klubok Fesztiváljára, Egyéni Éne-
kesi Versenyére.

Csekély számú, de annál lelkesebb próba 
után, amelyet Pálkerti Zsuzsanna vezetett, 
csupán titkos reményekkel vágtunk neki az 
útnak. Elkísért bennünket néhány kitartó pár-
toló tag is, így megtöltve az autóbuszt. Míg az 
énekesek a zenekarral próbáltak, addig ők ide-
genvezető segítségével ismerkedtek a vendég-
látó város szépségeivel. A legelszántabbak még 
a veszprémi vár tűztornyát is megmászták.

Délután 1 órakor kezdődött a megmérette-
tés, amelynek tétje arany, ezüst és bronzminő-
sítés, valamint közönségdíj volt.

A neves zsűri elnöke Szirmai László, az Or-
szágos Szórakoztatózenei Központ igazgatója 

volt, aki megnyitójában méltatta a magyar 
nóta jelentőségét zenei és népi kultúránkban, 
amely egyenrangúnak tekinthető a görögök 
buzukijával, vagy a franciák sanzonjával. A 
zsűritagok között volt ismert énekes, zenei ve-
zető és Nógrádi Tóth István is. Ő úgy hozható 
kapcsolatba klubunk múltjával, hogy ami-
kor névadónk, Kovács István Pál dalversenyt 
nyert, az akkori zsűrinek is tagja volt a neves 
zeneszerző. 

A szereplők izgalma a tetőfokára hágott, 
amikor közeledett a fellépés ideje. Ez azonban 
csak jótékony hatással volt a közönség hangu-
latára. Hiszen minden résztvevő, akár egyéni, 

akár klub színeiben szerepelt, 
igyekezett tudása legjavát 
nyújtani és kellemes perceket 
szerezni a közönségnek, a 7 
tagú zsűrinek és persze saját 
magának. Mert úgy van az a 

Gyáli csárdásban is, hogy „aki dalol, kerüli a 
búbánat”.

A mi csapatunk szereplése is remekül si-
került, óriási tapssal, ovációval fogadták mű-
sorunkat, amely szerintem dramaturgiailag a 
legjobb összeállítás volt, s korrepetitorunkat 
dicséri. Kuriózumként említhetjük, hogy itt 
volt az ősbemutatója Pálkerti Zsuzsanna szer-
zeményének, a Gyáli csárdásnak. A nótaked-
velő, lelkes közönség előtt köszöntük meg a 
szerzőnek a Gyált népszerűsítő nótát, annak 
betanítását, s azt, hogy elkísért bennünket a 
versenyre, jelenlétével is hozzájárult a produk-
ció sikeréhez.

Szólistáink és egyéni énekeseink is kitettek 
magukért. Alig győztük fogadni a gratuláci-
ókat. A pontozásból, mely azonnal követte a 
produkciót, sejtettük, hogy nem állunk rosz-
szul. De legmerészebb reményeinket is fölül-

múlta az értékelés. 
„A legjobb Nemzetközi Magyarnóta Klub” 

kategóriában a Kovács István Pál Dalkör 
bronzminősítést kapott.

„A legjobb Magyarnóta Klub Egyéni Elő-
adói Díja” arany fokozata Törőcsik Mártáé 
lett.

A „Nemzetközi Egyéni Énekesi Verseny”-
ben szintén Törőcsik Márta arany-, Tarsoly 
Ilona pedig bronz fokozatot ért el.

A Közönségdíjat a klubok tekintetében a 
gyáli Kovács István Pál Dalkör kapta, míg az 
énekesek közül Törőcsik Márta, Tarsoly Ilona 
és Szabó Gyula részesült ebben az elismerés-

ben. Így azután ölnyi serleggel, díjjal, ajándék-
kal térhettünk haza. Nagyon hosszú és izgal-
mas nap állt mögöttünk, de élményekkel telve 
érkeztünk vissza a magyar nóta – sokak által 
méltatlanul lekicsinylett – ünnepéről. 

Számunkra legalábbis ünnep volt, hiszen 
most már „jegyeznek” minket. Ezen a téren is 
sikerült városunk hírnevét öregbíteni. Bízunk 
benne, hogy lesz folytatás, mert a szervezők 
zárszava szerint jövőre ismét találkozhatnak a 
magyar nótát kedvelő énekesek és klubok.

Azóta további eredményekről is beszámol-
hatunk.

Balázs Anikó a veszprémi versennyel egy-
időben Dömsödön szerepelt nótaversenyen, 
ahol a zsűri különdíját kapta. Törőcsik Mártát 
a 100 Tagú Cigányzenekar kérte fel szólóének-
lésre.

Április 17-én évfordulókat ünneplő műsort 
adott a dalkör, szokás szerint az Arany János 
Közösségi Házban. Gazdik István, a ház igaz-
gatója köszöntötte a jubiláló csapatot.

A műsor fináléjának keretében történt meg 
Pálkerti Zsuzsanna Gyáli csárdásának „ha-
zai ősbemutatója”. Szeretnénk, ha a gyáli nó-

takedvelők megismernék a településünket 
népszerűsítő dal szövegét, amely a követ-
kezőképpen szól:

Gyálon is szeretik a nótákat.
Aki dalol, kerüli a búbánat.
Reggelente dalos madár ébreszti,
Esténként meg ő maga is rákezdi.

Hej, de jó kis banda játszik minálunk.
Ennél jobbat magunknak nem kívánunk.
Húzd rá prímás szívedből a nemjóját!
Mert Gyálon is szeretik a szép nótát.

Reméljük, még sok kellemes nótadél-
utánt tölthetnek a műfaj kedvelői a dalkör 
énekeseivel, illusztris vendégeivel, akik 
olyan fergeteges hangulatot varázsolnak a 
közönségnek, mint amilyet Miklóssy József, 

a legutóbbi alkalommal.
Hisszük, hogy lehet igényes, felhőtlen szó-

rakozást nyújtó a nótaműsor, amely már eddig 
is sok kellemes percet szerzett az érdeklődők-
nek.

Legközelebb május 14-én 17.30-kor talál-
kozhatunk egy újabb, színvonalas rendezvé-
nyen, remélhetőleg a díszudvarban, ahol End-
rődi Éva lesz a meghívott énekes. Szeretettel 
várunk minden nótakedvelőt – nemcsak a 
közönség, hanem a pártoló tagok soraiba is.

Nagy Sándorné
pártoló tag
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Hogy halad a városközpont fejlesztése?
Áprilisban a munkálatok az időjárás függ-
vényében folytatódtak, elsőként a Csontos 
József utca kiépítésével, illetve az útépítéssel 
érintett közművek áthelyezésének, kiváltásá-
nak engedélyeztetésével. A Csontos utca bur-
kolatépítése teljesen elkészült. A közművek 
kiváltására közbeszerzési eljárás került kiírás-
ra, ennek lezárulása után folytatódhat a Vasút 
utca építése, valamint a Kőrösi út új nyomvo-
nalának csatlakoztatása a jelenlegi úthoz. Az 
új nyomvonalú Kőrösi út szinte teljesen elké-
szült, a záró aszfaltréteg a csatlakozással egy 
időben kerül kivitelezésre. A közműkiváltások 
függvényében a csatlakozás várhatóan május-
ban megtörténik, aminek következtében a 
forgalom átterelésre kerül az új nyomvonalra, 
és a jelenlegi Kőrösi út munkaterületté válik, 
korlátozottan vehető majd igénybe a közúti 
forgalom által. A közműkiváltások kivitele-
zésénél elkerülhetetlen lesz a szolgáltatások 
rövid időre történő megszakítása. Fontos 
szempont a kimaradások idejének minima-
lizálása, de teljesen nem kerülhetőek el ezek, 
így mindenképpen szükség lesz az érintett 

lakosság megértésére és türelmére. Az ehhez 
szükséges tájékoztatás, amint ismertté válik a 
pontos időpont, megtörténik majd.

A vasútépítésnél áprilisban lezajlott az 
anyagok helyszínre szállítása, előszerelése, ill. 
a szükséges egyeztetések a MÁV érintett szak-
ágaival, hogy a szűk vágányzári időszakban 
gördülékenyen folyhasson a munkavégzés. Az 
útépítéshez kapcsolódóan szükséges vágány 
felújítási, átépítési munkálatokat a kivitelezők 
a MÁV Zrt. műszaki felügyeletével az útépí-
téssel, valamint a vasútüzemmel összehangol-
va május 2-12 között, 10 éjszakai vágányzári 

Kiépült az Új Széchenyi Terv Infopont hálózata
Az Új Széchenyi Terv Infopont hálózat ke-
retében az ország egész területén mindezidá-
ig 193 Infopont létesült, hogy az érdeklődők 
lakóhelyük közvetlen közelében, személye-
sen kaphassanak szakszerű, ingyenes tájé-
koztatást az Új Széchenyi Terv pályázataival 
kapcsolatban. Az Infopontok felkészült szak-
emberekei mindenekelőtt a hazai mikro-, kis 
és közepes vállalkozások számára biztosíta-
nak hiteles, naprakész szolgáltatást.

Az uniós és hazai forrású gazdaságfejlesz-
tési pályázatok közreműködő szervezete, a 
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
kezdeményezte az Új Széchenyi Terv Info-
pont hálózat létrehozását, amely az ország 
teljes területén biztosít naprakész, hiteles 
tájékoztatást az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett gazdaságfejlesztési pályáza-
tokról. Az információs hálózat kiépítése az 
Új Széchenyi Terv szellemiségének megfele-
lően partneri szövetség keretében történik, 
melyben mind az állami, mind a civil szféra 
szerepet kap.

Az ÚSZT Infopont hálózathoz többek 
között olyan, komoly hagyományokkal ren-
delkező, elsősorban a vállalkozók támoga-
tásában élenjáró szervezetek csatlakoztak, 

mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége, a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány központjai (Pest Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány), illetve az Infor-
matikai Vállalkozások Szövetsége, amelyek 
maguk is nagy tapasztalattal rendelkeznek 
a mikro, kis és közepes vállalkozások pályá-
zatkeresésének támogatása, illetve a forrás-
biztosítás területén.
Az Új Széchenyi Terv 7 programja a követ-
kező:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari 
Program 
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program
3. Otthonteremtési Program
4. Vállalkozásfejlesztési Program
5. Tudomány – Innováció Program
6. Foglalkoztatási Program
7. Közlekedésfejlesztési Program 

Az Új Széchenyi Terv Infopont: 
Gyáli Ipartestület, 2360 Gyál, Kőrösi u. 92. 

Telefon/fax: 06-29/340-516 
nyitva tartás:

hétfő-csütörtök: 8-16
péntek: 8-12

Tisztelt Vállalkozók!
A Gyáli Ipartestület ezúton tájékoztatja önö-
ket arról, hogy a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a 2011. I. félévben a következő 
mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat ter-
vezi elindítani megfelelő létszám esetén:
- Kőműves
- Ács-állványozó
- Kozmetikus
- Kőfaragó
- Villanyszerelő
- Gázvezeték és készülékszerelő
- Szobafestő, mázoló, tapétázó
- Bádogos és épületbádogos
- Fényező- mázoló (- járműfényező)
Tanfolyam nélkül a következő szakmákban 
szervezünk mestervizsgát:
- Asztalos
- Burkoló

A jelentkezés feltételeiről az alábbi elérhető-
ségeken érdeklődhet: Gyáli Ipartestület, 2360 
Gyál, Kőrösi u. 92. Telefon/fax:06-29/340-
516. Pest Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, Szabóné Zéman Mária, telefon/fax: 
317-8560

Több második világháborús bombát is találtak 
a városközpont építése közben. Az egyiket áp-
rilis 14-én, a másikat pedig négy nappal később. 
Mivel a robbanóanyagok közvetlenül sem a la-
kosságot, sem a forgalmat nem veszélyeztették, 
evakuálásra vagy forgalomterelésre nem került 
sor. A bombákat a tűzszerészek gond nélkül 
elszállították és megsemmisítették.

időszak alatt fogják elvégezni, a vasútüzem le-
hető legkisebb zavarásával. Ebben az időszak-
ban a MÁV Zrt. vonatpótló buszok indításá-
val oldja meg a közlekedést. Hétköznapokon 
19:15-4:20 óra között, a két hétvégi napon 
19:15-4:50 között számíthatnak az érintet-
tek a fenti kényelmetlenségre. A következő 
állomásokat érintik a vonatpótló buszjára-
tok: Pestimre, Ócsa, Gyál, Gyál-felső, Fel-
sőpakony.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató 
Központ építésének, a piac felújításának, vala-
mint a Somogyi Béla és József Attila utcákban 
létesítendő parkolók építésének munkálataira 
a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljá-
rás keretében kerül sor, jelenleg a pályáztatás 
utolsó fázisa zajlik, hogy mire az időjárás, ill. 
a kapcsolódó munkálatok engedik, megindul-
hassanak a kivitelezési munkálatok.

A Kistérségi Szolgáltató Központ építé-
se kapcsán befejeződött a védőnői szolgálat 
áthelyezése a Kőrösi út 136. sz. alatti önkor-
mányzati épületbe, az épület kismértékű fel-
újításával, amely április közepén befejeződött, 
így április végén lezajlott a védőnői szolgálat 
átköltözése, májusban az új címen lesznek el-
érhetőek.
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Birkózóink eredményei

Április 02. Pesterzsébet, Diák és serdülő rangsorverseny
Diák
Sándor Richárd I. hely, A verseny különdíját is Ricsi nyerte (tuski-
rály).
Serdülő
Csivincsik Roland (58 kg) II. hely, Nagy Dávid (63 kg) II. hely.

Április 03. Gyál, Mezőhúsgép kupa – saját rendezésű junior 
válogató
Lányok
Nagy Brigitta I. hely, Sándor Klaudia I. hely, Tarpai Zsanett I. hely.
Fiúk
Molnár Róbert I. hely, Fabinyi Péter III. hely, Mohácsi Martin II. 
hely, Tóth Rafi I. hely.

Április 16. Szigetszentmiklós, Kadet szabadfogású rangsor-
verseny
Sándor Klaudia II. hely, Csivincsik Roland V. hely, Ujházi Péter III. 
hely, Sándor Róbert V. hely.

Április 16. Pesterzsébet, Felnőtt kötöttfogású magyar bajnok-
ság

Molnár Róbert III. hely.
Április 16. Csepel, Nyuszi kupa – szabadfogású birkózóver-

seny (gyermek, diák korosztály)
Vetési Ádám I. hely, Nagy Roland I. hely, Határ Dani III. hely, Te-
szák Estilla III. hely, Borszéki Tibor III. hely, Lévai Nikolett V. hely,
Bodzai Roland V. hely.
Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyerme-
kek, 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 mű-
ködik, 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.).

Szemétszedés
A Gyál és térsége Birkózó Sportegyesület birkózói, kicsik és nagyok 
közösen 48 fővel vettek részt április 22-én a Föld napján rendezett 
szemétgyűjtési akcióban. A szép idő és a jó hangulat jellemezte ezt 
a napot, örömmel segítettünk városunk szépítésében. 

Kyokushin Karate Gyál
A SANBON  egyesület sportolói őszinte együttérzésüket fejezik 
ki a Japánban történt tragikus események miatt. Reményked-
jünk, hogy a japán nép hazaszeretete, szorgalma és óriási mun-
kabírása átsegíti országukat ezeken a borzalmas, drámai napo-
kon.

A tavalyi decemberi téli edzőtábor jó hangulatban telt el a két ün-
nep között, ahol a napi háromszori edzés után a sportolók övvizs-
gát is tehettek. Csatári Bálint 5. kyura sikeresen levizsgázott.

Januárban a kemény edzéseket követően indultunk Érdre, a Kyo-
kushin Karate Utánpótlás Versenyre. Csapatunkból a versenyen 10 
fő vett részt, az alábbi eredmények születtek:

Első helyezést értek el: Berta Cintia, ifj. Máj Miklós, Bíró Tamás.
Második helyezettek: György Gábor, Gőz Nóra.
Bronzérmesek: Váradi-Palotai Márton, Kiss Laura.
Pontszerző helyen végzett: Kiss Gergely és Jordán Erik.
Március 12-én Balassagyarmaton vettünk részt a Kyokushin Ka-

rate Kata Magyar Bajnokságon. Magas színvonalon mutattuk be a 
nehéz formagyakorlatokat, ezeket japánul KATA-nak hívják, ami 
képzeletbeli ellenféllel való küzdelmet jelent. Kimagasló eredmé-
nyek születtek itt, ami azt jelzi, hogy nagyon figyelmesek és tanulé-
konyak a gyerekek az edzéseken.

Aranyérmes: ifj. Máj Miklós, Gőz Nóra.
Ezüstérmes: Horváth Patrik, Váradi-Palotai Panna, Bíró Tamás.
Bronzérmes: Berta Cintia, Máj Miklós
Családi Csapat Versenyben harmadik helyezést értünk el, érté-

kes hely, mert előttünk csak két feketeöves, mesterfokozatú csapat 
végzett.

Másnap két versenyzővel vettünk részt a Szentesi Országos Kyo-
kushin Karate Diákolimpia Döntőjén, ahol több mint 300 verseny-
ző indult. 

Ifj. Máj Miklós a 28-as tábláról indulva beküzdötte magát a leg-
jobb négy közé. Óriási sikerként értékelhető, hogy a nagyon nehéz 
mezőnyben bronzérmet szerzett.

Berta Cintia, aki harciasan küzdve, fél ponttal kapott ki ellenfe-
létől, pontszerző helyen, az első nyolc között végzett.

Eredményeink a Magyar Budo Magazinban megjelennek, olvas-
hatóak.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket edzéseinken!
Helyszín: Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi Ferenc utcai tor-
naterme. Edzések időpontja: hétfő, kedd, csütörtök, 17:30-19:00.
Edzéseket vezeti: Ambrus György  (tel.: 06-70-554-0738).
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Kincsek a környéken – avagy kirándult az Ady tantestülete
Május 6. - péntek, az előrejelzések szerint kissé hűvös-
nek és szelesnek ígérkezett, azonban az időjárás ettől 
sokkal kegyesebb arcát mutatta, napsütéssel és meleg-
gel, így minden adott volt az Ady Endre Általános Isko-
la dolgozói közösségének kikapcsolódásához.

Az egynapos kirándulás keretében ellátogatottunk 
a vecsési Bálint Ágnes Emlékházhoz. Az egykori And-
rássy-birtokon az írónő lánya fogadta és vezette körbe 
hatvan főt számláló, népes csoportunkat, ahol min-
denkit elkapott a nosztalgia. 

A személyes emléktárgyak mellett látható volt Mazso-
la, Frakk, Szerénke, Lukrécia és sok további kedves me-
sehős. Frakk forgatókönyve, hálás gyermeklevelek, Csu-
kás István pár kedves sora. A játékkiállításon pedig volt falovacska, 
fűszer- és csemegebolt, babaházak, Pista-lak, és még sok-sok játék. 
Jót mulattunk azon, hogy a politika is megjelent a régi játékokban! 
A „Ki az első a faluban?” című társasjátékban, aki nem teljesítette 
határidőre a beszolgáltatást, annak öt kockát vissza kell lépnie.

Az emlékház családoknak, gyerekcsoportoknak, a gyermekkor-
ba visszavágyó felnőtteknek egyaránt ajánlható program. (Bálint 
Ágnes Emlékház, Vecsés, Barcsai utca 1., Belépő: 350 Ft/felnőtt, 
250 Ft/gyerek)

Az emlékház után 
egy közeli helyre bu-
szoztunk. A Gyál M5 
felőli határán találha-
tó Peremvárosi Hor-
gásztó és Pihenőpark 
ideális hely bográ-
csozáshoz, kirándu-
láshoz! A horgásztó 
és környéke nagyon 
szépen kiépített, par-
kosított, csendes, ide-
ális a horgászáson túl 

hétvégi sétákra, családi, közösségi összejövetelekre.
Mi a szokásos hagymás zsíros kenyérrel kezdtünk, majd vidám 

csapatépítő játékok, tréfás vetélkedők zajlottak, míg főtt a bakonyi 
ragu. Az ebéd végeztével a beszélgetésé, a tósétáé volt a főszerep 
– ez a lazítás az év végi hajrá előtt a pedagógusokra is ráfér, nem 
csak a szabadnapot kapott diákokra. Köszönet Siklósi Bélának, a 
horgászegyesület elnökének, hogy szívesen látott bennünket!

Megellai Anikó
szabadidő-szervező

Kistérségi ping-pong verseny Gyálon
Március végén első alkalommal rendeztük meg, egyesületünk szervezésében a kistérség 
asztalitenisz kupáját. Már a verseny előtt több viszajelzést kaptunk a településekről.

Reméltük, hogy az előző versenyeinkhez hasonlóan most is egy  magas színvonalú és 
mindenki számára kikapcsolódást is jelentő vasárnapi programmal járulunk hozzá tele-
pülésünk színes sportéletéhez. Városunk polgármesterének védnöksége alatt, Vinnai Ti-
bor ISB elnök támogatásával kezdődtek meg az egyéni és páros küzdelmek. Izgalmas csa-
táknak, szoros szetteknek 
lehetünk szemtanúi mind 
a csoport, mind a döntők 
során. Egy igazi jó sportba-
ráti találkozóvá  sikerült ezt 
a vasárnapi  sporteseményt 
varázsolni.

A  következő eredmények 
születtek: 

Egyéni: 1. Jaszper Miklós, 
2. Kiss Péter, 3. Kranauer 
Balázs

Páros versenyszámban:  
1. Jaszper-Kiss, 2. Szabó-
Farkas, 3. Ments-Hóf  és a 
Somogyváry-Jánosi páro-
sok.

Köszönet az Ady iskola ve-
zetésének a sikeres rendezés elősegítésében. Még több kép a versenyről a www.gyase.hu 
oldalon.

2011.május 22-én rendezzük meg a III. Prémium Kupát. Hobbi-amatőr és megyei ver-
senyzői kategóriákban és páros versenyszámban. Részletes versenykiírás a www.gyase.hu 
oldalon.                             Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

Vinnai Tibor ISB elnök is  „belekóstolt”

Születésnapi utcabál
és

VII. Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál 

a sportpályán 
augusztus 26-27-én!

Koncertek, kísérőprogramok, 
népművészeti kirakodóvásár

27-én este
KFT koncert!
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II. Bölcsődék napja a Bóbita Bölcsődében
A Bölcsődék napja megün-
nepléséről a 7/2010.(II.19) 
SZMM utasítás rendel-
kezik. Magyarországon a 
Bölcsődék Napja 2010-től 
április 21.

Ezen a napon arról emlé-
kezünk meg, hogy 1852. áp-
rilis 21.-én nyitották meg az 
ország első bölcsődéjét Bu-
dapesten a Kalap utcában.

A bölcsődei mozgalom el-
indítása a Pesti Első Bölcső-
dei Egylet érdeme. Az egylet 
első elnöke Forrainé Brusz-
vik Júlia, elnöke Rozmanith 
Antal, orvosa Dr. Fromm 
Pál volt.

Ennek a számunkra rendkívül fontos 
napnak az elismeréséért több évet küzdött 
Dr. Koncz József, a Bölcsődei Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezetének és a Magyar 
Bölcsődék Egyesületének megálmodója és 
alapítója.

Ekkor tiszteletadással emlékezünk a Ma-
gyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében 
Akócsi Ágnesre (1926–1973). Munkássága 
során a Bölcsődék Országos Módszertani 
Intézetének / BOMI / létrehozásával és a 

bölcsődében folyó munka javításával foglal-
kozott. Az állami kitüntetések átadására Bu-
dapesten, a központi ünnepségen kerül sor, 
a kiemelkedő munkát végzett kisgyermek-
nevelők részére. Akócsi Ágnes tiszteletére 
„Akócsi Ágnes díj” kerül átadásra.

A Bóbita Bölcsődében, Gyálon a II. Böl-
csődék napját együtt ünnepeltük a gyerme-
kekkel és szüleikkel. Igyekeztünk vidám, 
játékos délelőttöt eltölteni együtt a gyerme-
kekkel, hiszen a bölcsőde róluk szól, és ér-
tük dolgozunk. Minden kisgyermeknevelő 

nagy igyekezettel készült 
erre a napra. A nyílt délelőt-
tön betekintést nyerhettek a 
megjelent szülők a bölcsődé-
sek ének-zenei ismeretébe. 
Mindenki együtt énekelt, és 
mozgással kísérte a dalokat, 
az előre elkészített fejdísze-
ket a gyerekek büszkén vi-
selték. A furulyázást nagy 
érdeklődés és ének kísérte. 
kisgyermeknevelők által 
szervezett tevékenységeken 
kívül, vendégül láttunk egy 
nagyon tehetséges bábozó 
párost, akik a gyermekek 
korcsoportjának megfelelő 

fergeteges előadással szórakoztatták a kis 
közönséget.  A zenés torna mindenkit meg-
mozgatott, jókedvűen kellemesen elfáradva 
fejeződött be a délelőtt, az ünnephez mél-
tóan. 

  „A legszebb női hivatás a gondozónői 
munka, hisz éveken, évtizedeken át, hittel, 
szeretettel, nagy türelemmel és szakmai fel-
készültséggel gondozzák – nevelik a kisgyer-
mekeket.”                            Dr. Kardos Andor

Bóbita bölcsőde kisgyermeknevelői

Sportsikerekben fürdik a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola

2011. április 22-én körzeti atlétikai 3 próbán (60 m futás, kislabda 
hajítás, távolugrás) vettünk részt Hernádon. A gyors futás részfu-
tamait valamennyi tanuló megnyerte, így számunkra jól indult a 
verseny. A lányok távolugrással, a fiúk kislabda hajítással folytat-
ták, majd csere következett. 

A részeredmények után kezdődött a nagy számolgatás, hiszen 
minden résztvevőnek született egy összpontszáma, amivel rangso-
rolták magukat a gyerekek. 

Az összes legszebben csillogó aranyérmet elhoztuk, s ezzel a jo-
got is a megyei forduló részvételére. 
Csapattagok:
Lányok: Lőrincz Krisztina (egyéniben I.), Szabó Melinda (egyéni-
ben III.), Farkas Kitti, Rontó Klaudia, Giák Paulina 
Fiúk: Burai Tamás (egyéniben I.), Gégény József (egyéniben II.), Fe-
kete Márk (egyéniben III.), Fekete Olivér, Kusnyír Krisztián.

Gratulálunk, és további sok sikert Albertirsán a megyei fordu-
lón. 

Spányik  Istvánné 
                                                                       felkészítő tanár 

Újra lóháton a 
Zrínyis napközisek

Egy sikeres kezdeményezés folytatásaként, ismét ellátogat-
tunk a Pajtás tanyára. Az állatok szeretete, a természetbe való 
beilleszkedés, életünk nélkülözhetetlen része. A környezetis-
mereti tanulmányok szemléletes megismerése sokkal jobban 
rögződik, mint a „száraz” tananyag. Célom, hogy a csoportom 
az iskolában tanultakat láthassa, megérinthesse, használja és 
hasznosítsa. 

Az őszi lovaglásunk óta bátrabbak lettünk és már nemcsak 
pónin ültünk, hanem „nagy” lovon, (futószáras vezetéssel) lo-
vagoltunk. 

A baromfiudvar megint hívogató volt, a sok kis állat alig 
várta, hogy megetessük őket. 

A vaddisznó társat is kapott és várhatóan egy év múlva lesz-
nek kicsinyeik. Kedvencként egy kutyakölyköt simogattunk. 

Csoportunk közösségi alakulásában szerepet játszik a lo-
varda, mert a segítőkészség és segítségnyújtás sokkal életsze-
rűbb. 
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15. Nemzetközi Baba és Játék Kiállítás

Gyáli siker 
Durucz Andrásné Kati néni gyerekkora óta lakik Gyá-
lon. Eredeti szakmája mű- és gépihímző, kézi-szövő. 
Mindig is szeretett kézművességgel foglalkozni, hob-
bi szinten 30 éve köt, horgol, hímez, a babakészítéssel 
azonban csak négy éve ismerkedett meg. Idén második 
alkalommal nevezett a Győri Művészeti és Fesztivál-
központ által rendezett 15. Országos Babakészítési Ver-
senyre. Kati néni munkája első helyezést ért el játékbaba 
kategóriában.

Kati néni jövőre vonatkozó tervei között szerepel, 
hogy részt vegyen a Vajdahunyad várban rendezett kéz-
műves kiállításon, mégpedig kézi szövés kategóriában. 

Reméljük hasonló sikereket ér majd el és lapunk ha-
sábjain beszámolhatunk egy újabb elnyert díjról. Sok 
sikert kívánunk hozzá!

Városi rajzverseny
2011. március 21-én ismét megrendezésre került a városi rajzverseny a 
Bartók Béla Általános Iskolában.

A verseny feladatai ebben az évben a versillusztráció mellett az 
alkalmazott grafika témaköreiből kerültek ki. Az alsó tagozatos gye-
rekek versekhez készítettek színes képeket, a felső tagozatban 5-6. 
osztályban plakátok készültek, a 7-8. osztályosok pedig CD borítót 

terveztek. A létszám így is 
a maximális volt, a gyáli 
iskolák minden évfolyamá-
ból két-két gyerek indult a 
megmérettetésen. 

A zsűrinek -melynek tag-
jai: Palásti Renáta festőmű-
vész, művésztanár, Koszti-
csák Szilárd fotóriporter, és 

Bottlik Gábor a Gyáli 
Képzőművész Egyesü-
let egyik vezetője -, ne-
héz dolga volt. Nagyon 
sok érdekes, színes, és 
többszörös mondani-
valóval rendelkező kép 
született a verseny során, melyből nehéz volt a három legjobbat 
kiemelni. A verseny díjazott képei megtekinthetők a Bartók Béla 
Általános Iskola honlapján. 

Köszönjük a részvételt minden versenyzőnek, gratulálunk a 
helyezést elérő diákoknak! Remélem jövőre is találkozunk!                                                                  

Szigeti Márta 
rajztanár

Évfolyamok: 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett 

1. osztályosok Juhász Laura 
Zrínyi M. Ált. Is. 

Tör  Henrietta 
Zrínyi M. Ált. Is. 

Makkay Pálma 
Ady Endre Ált. Isk. 

2. osztályosok Szankovits Anna 
Zrínyi M. Ált. Is. 

Tokai Zsóka 
Ady Endre Ált. Isk. 

Korbély Andrea 
Bartók Béla Ált. Isk. 

3. osztályosok Papp Anett 
Eötvös J. Közg. és Ált. Isk 

Tóth Kiara 
Bartók Béla Ált. Isk. 

Beke Norbert 
Zrínyi M. Ált. Is. 

4. osztályosok Sipos Boglárka 
Eötvös J. Közg. és Ált. Isk 

Szijártó Dominika 
Ady Endre Ált. Isk. 

Garai Zsófia 
Bartók Béla Ált. Isk. 

5. osztályosok Szenczi Laura 
Zrínyi M. Ált. Is. 

Andréka Anna 
Ady Endre Ált. Isk. 

Juhász László 
Zrínyi M. Ált. Is. 

6. osztályosok Kocsis Réka 
Ady Endre Ált. Isk. 

Sándor Márk 
Bartók Béla Ált. Isk. 

Demeter Dorottya 
Ady Endre Ált. Isk. 

7. osztályosok Csorba Zsanett 
Bartók Béla Ált. Isk. 

Czékmány Tamás 
Bartók Béla Ált. Isk. 

Kiss Imre 
Zrínyi M. Ált. Is. 

8. osztályosok Kozma Beáta 
Ady Endre Ált. Isk. 

Gyöngyösi Nikolett 
Bartók Béla Ált. Isk. 

Enyedy Anna 
Ady Endre Ált. Isk. 

Eredmények

Kocsis Réka, 1 hely, 6. évfolyam
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Kapitánylabda Kupa a Zrínyiben
2011. április 6-án negyedik alkalommal került megrendezésre 
iskolánkban a városi Zrínyi Kapitánylabda Kupa. Ezt a játékot 
talán kevesebben ismerik, mint a focit vagy a kosárlabdát, de 
a kupán versenyző tanulók mind nagyon ügyesen játszották 
ezt a csapatjátékot.

Először az alsó tagozatosok csaptak össze. Nagy küzdelmet 
és lendületes csapatmunkát láthattunk. Ebben a korosztály-
ban a fiúknál és a lányoknál is a Zrínyi iskola csapata nyert, 
2. az Ady, 3. a Bartók iskola lett.

A felsősök küzdelme még nagyobb csatákat hozott. Láthat-
tunk szép cseleket, szurkolhattunk a látványos gólokért. A lá-
nyoknál a Zrínyi iskola a kupagyőztes, 2. az Ady, 3. a Bartók. 
A fiúknál a Bartók iskola a legjobb, 2. az Ady, 3. a Zrínyi.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Találkozzunk jövőre is!
A versenyen készült fényképek és az eredmények megte-

kinthetők a www.sportolgyal.weboldala.net oldalon.

A nagy tavaszi építkezés mellé nagy tavaszi menetelés
Bizony sokan nem hisznek a szemüknek, akik nap mint nap a 
gyáli spotpálya mellett haladnak el, vagy éppen gyakran láto-
gatnak városunk sportközpontjába.

Jelentős beruházás kezdődött, új lelátót kap a létesítmény 
Gyál Város Önkormányzatának és Pápai Mihály polgármes-
ternek köszönhetően.

A lelátó építése gőzerővel zajlik, hamarosan a Gyáli BKSE 
hazai mérkőzéseire kilátogató közönség birtokba veheti azt, 
és igazán kulturált körülmények között buzdíthatja kedven-
ceit.

Az új lelátó építésén túl is jelentős munka folyik napi szin-
ten a sportpályán Boda Imre elnök módszeres irányítása mel-
lett, aminek köszönhetően városunk sportpályája és játékterei 
már a legjobbak között kerülnek említésre a megyében.

Ami még rendkívül örvendetes, nem csak a pályáról beszél-
nek megyeszerte, hanem felnőtt és ifjúsági csapatainkról is, 
hiszen mindkét csapatunk 
mára már meghatározó-
nak számít a bajnokság-
ban. Mindkét csapatunk 
a táblázat alsó feléből in-
dulva már a középmezőny 
elejére tornázta fel magát 
eddig nagy „tavaszi mene-
telést” teljesítve.

Felnőtt csapat, 7 mér-
kőzés, 4 győzelem, 2 dön-
tetlen, 1 vereség: 14 pont 
Weimper István vezető-
edző irányításával.

U 19 csapat, 7 mérkőzés, 
4 győzelem, 3 vereség, Kertész Mátyás irányításával.

Felnőtt csapatunk tavasszal szerzett 14 góljából, Hauptman István 

8 góllal járult hozzá a remek szerepléshez amiből egy mérkőzésen 
mindjárt ötször sikerült betalálnia a Hernád SE elleni találkozón. 
Remek teljesítményéhez ezúton is gratulálunk és várjuk a folyta-
tást.

A Gyáli BKSE igazán remek szereplést tudhat maga mögött a ta-
vasz folyamán és ezúton is köszöni Gyál Város Önkormányzatának, 
valamint mindenki munkáját aki önzetlenségével és segítségével 
hozzájárult a csapat és városunk jó hírnevének megőrzéséhez.

Szeretnénk több és még több lelkes szurkolót látni az új lelátón, 
hajrá Gyál!                                            -ja-
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Gyáli fiatalok sikere Szardínia szigetén
Hatalmas sikert értek el a fiatal gyáli labda-
rúgó palánták a 2011. április 21. és 25. között 
a szardíniai Asseminiben rendezett XXIII. 
Fiatalok Nemzetközi Labdarúgó Tornáján. 
A gyáli gyerekek három korosztályban in-
dultak, korosztályukban összesen 32 csapat 
vett részt a küzdelmekben. A nagyszabású, 

nemzetközi seregszemlén fiaink egy arany, 
egy ezüst és egy bronzérmet szereztek. 

Három sportegyesület, a gyáli Lurkó FC, 
a Gyáli BKSE és a Vecsési FC összefogásával, 
a „lurkósok” szervezésében indult útnak a 
„Gyál-Vecsés-Hungary” fantázianevű lab-
darúgócsapat április 19-én éjjel, hogy meg-
mérettessen az Olaszországban rendezett 
tornán. A fiatalok a nyolc órás komputat 
megelőzően útba ejtették Pisa városát, ahol 
megnézték a világhírű ferde tornyot, vala-
mint a katedrálist. A fárasztó utazást köve-
tően 21-én reggel vette kezdetét a torna va-
lamennyi korosztályban. 23-án a gyerekek 
meglátogatták Cagliari városát, ahol élőben 
tekintették meg a Cagliari-Fiorentina Serie 
A-s bajnoki labdarúgó-mérkőzést. 

Az U15-ös korosztályban 8 csapat ver-
senyzett a kupáért. Kertész Mátyás és 
Borsos László csapata a harmadik helyet 
szerezte meg, miután a bronzmérkőzésen 
Szabó Sándor vezérletével 5-1-es győzelmet 
arattak.

Az U13-as korosztályban ugyancsak 8 
csapat harcolt az érmekért. Janicsák Já-
nos és Kiss György fiai veretlenül jutottak 
tovább csoportjukból, többek között egy 
14-0-s győzelmet is aratva. A döntőbe jutá-
sért vívott harmadik mérkőzés egy döntős 
mérkőzéssel ért fel, kemény faltolások és 
szabálytalanságok sora borzolta a nézők és 

játékosok kedélyeit. A döntőben a Szardínia 
szigetén a hazai pálya előnyét élvező A. S. 
D. Sanluri Calcio volt az ellenfél. Az esőben 
lejátszott, nagy küzdelmet hozó találkozó 
0-0-s döntetlennel ért véget, így következ-
hettek a büntetők, melyek során a hazaiak 
4-3-as győzelmet arattak. 

Az U11-es korosztályban 16 csapat szere-
pelt, többek között olasz, német és magyar 
alakulatok. A Kemény Norbert vezette fia-
ink a csoportmérkőzéseket kapott gól nél-
kül, 12-0-s gólkülönbséggel abszolválták. 
Az elődöntőben a házigazda, utánpótlás 
válogatott játékosokkal teletűzdelt olasz él-

vonalbeli Cagliari Calcio gárdáját győzték 
le kétgólos hátrányból fordítva 5-2-re. Kö-
vetkezett a finálé, amely földöntúli izgal-
makat tartogatott. A tornán végig hason-
lóan jó teljesítményt nyújtó német Wetzen 
csapata volt az ellenfél. A mérkőzés elején a 
mieink szereztek vezetést Fülöp találatával, 
azonban a németek fordítani tudtak. En-
nek ellenére a magyarok nem adták fel, és a 
szünetre megfordították az eredményt Gé-
gény és Fábián góljaival. A második játék-
részben nagyrészt mezőnyjáték folyt, és az 
utolsó percekben egy szerencsétlen öngóllal 
egyenlítettek a wetzeniek. Következtek a 
büntetők! Harsányi nagyszerű védéseinek 
köszönhetően a mieink 2-1-re nyertek, így 
fantasztikus ünneplés vette kezdetét. Bün-
tetőinket Gégény és Égető értékesítette.

A fiatalok túrája az Ifjúsági és Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság, valamint  
Pápai Mihály polgármester támogatásával 
valósult meg. Mellettük több magánsze-
mély, illetve kisebb vállalkozás is hozzájá-
rult a sikeres utazáshoz. 

Lapzártánk után Pápai Mihály polgár-
mester fogadta az Olaszországban járt gye-
rekeket. Erről lapunk következő számában 
számolunk be.

Gratulálunk a nagyszerű eredmények-
hez!

Lánynak boksz? Ez szörnyű!
– Tényleg bokszol a lányod?
– Igen.
– Ez szörnyű! – hangzik sokszor a válasz mi-
kor a gyermekeimről beszélek valakivel.

De miért is olyan szörnyű ez? Hiszen ez a 
sport tele van szabályokkal, megköveteli a ki-
tartást, önfegyelmet és növeli az önbizalmat. 
Talán Önök közül sokan nem tudják, hogy 
él Gyálon egy lány, aki kiváló bokszoló. Váry 
Lilinek hívják, 16 éves. Április 21-én elindult 
egy maroknyi csapattal Törökországba (An-
talyába), hogy képviselje hazánkat az I. Junior 
és Ifjúsági Női Ökölvívó Világbajnokságon. 10 
nap leforgása alatt Lili megszerezte a dobogó III. helyét, példát mutatva ezzel azon 
fiatalok számára, akik nap-mint nap a számítógép előtt ülnek. Bár Lili sikere a Vecsési 
Box Club Női Szakosztályának hírnevét öregbíti és Seres Attila edző kiváló szakmai 
munkáját dicséri, azért még legyünk mi is nagyon-nagyon büszkék rá kedves gyáli 
lakosok, mert Lili egy picit a mi lányunk is!                                             Nádasdiné Judit
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Felhívás
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző ter-
ménybemutató kiállítását a közösségi házban (Gyál, Kőrösi út 
118-120.), szeptember 9-10-11-12-én, 14 órától, melyre szeretet-
tel meghívja a város és a kistérség lakosságát. Aki szeretne részt 
venni a kiállításon termékével, amit a kertjében vagy a földjén 
termelt, jelentkezzen Bacsa Ferencnél a 06-29/343-853-as, vagy a 
06-70/536-1574-es telefonszámon szeptember 6-ig.

Gyáli Kertbarát Kör

Sikeres szemétszedési akció
Természetesen mindenkit zavar, hogy elönt minket a szemét, ezért volt a 
kezdeményezés, hogy tegyünk ellene! A szemétszedés egy igazi közösség-
formáló program volt, ahol együtt karöltve takarítottuk ki a város kriti-
kus területeit. Elég szomorú látványt nyújt, hogy a városban, parkokban 
sétálva szemétkupacokat, felhalmozott hulladékot látunk mindenhol. 
Sokan azt gondolják, hogy a bosszankodáson kívül nem tehetnek mást, 
de szerencsére vannak még természetkedvelő, jóérzésű emberek, akik 
úgy vélik, hogy „megmozdulnak”, és igen is tehetnek, tehetünk ellene!

2011. április 22-én a Föld Napja alkalmából reggel 8 órától a Gyá-
li Piac és az új temető közötti területen (Bartók Béla utca- Bem József 
utca- temető- Kisfaludy utca által határolt terület), valamint Gyál-Felső 
Vasútállomás, Határ út és Wesselényi utca területén szép számban (160 
fő) jelentek meg vállalkozó szellemű idősek és fiatalok, hogy városunk 
igen kritikus részein összeszedjék a szemetet. A délután folyamán az ön-
kormányzat tulajdonában lévő erdőt és az Erdősor utcát (a Kisfaludy és a 
Bem József utca közötti részt) takarították ki.

A délelőtt folyamán nyolc hatalmas konténer szemetet szedtek  
össze, melynek elszállításáról az A.S.A. Magyarország Kft. gondosko-
dott. Mindezek mellett teherautók szállították az összeszedett szemetet. 
A hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosította.

TeSzedd! néven országos szemétgyűjtő akciót szervez május 21-ére, 
szombatra két minisztérium és egy alapítvány. Ezúton is kérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy részvételével is támogassa ezt a programot. Aki nem 
tudja megtisztelni az akciót, arra kérjük, hogy udvarát és az előtte lévő 
járdaszakaszt tartsa tisztán e szemlélet jegyében.

A legolcsóbb takarítás, ha nem szemetelünk!
Köszönettel:                      Vinnai Tibor 

 az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Elkapták a szemetelőket

2011 áprilisában a Kisfaludy utcai erdőben lakossági bejelentés 
alapján sikerült szemetet lerakó egyéneket tetten érni. A Közterü-
let-Felügyelet és a Polgárőrség közös, hatékony együttműködésének 
köszönhetően szabálysértési feljelentést tettek az elkövetők ellen.

A város külterületén a mezőőrök hasonló sikerrel jártak. A sze-
métkupacokban hagyott személyes dokumentumok alapján beazo-
nosíthatóak voltak azok az elkövetők, akik a hulladékot a város kül-
területére szállították, otthagyták. Szabálysértési eljárást indítottak 
az elkövetők ellen.

Köszönjük a lakosság bejelentéseit!

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 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 Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. telefonszámán kaphat 06-29-340-134.

Április 22-én találtuk a Nefelejcs 
utcában. 2-3 év körüli közepes ter-
metű fiú kutyus, akár lakásban is 
tartható. 

Március 31-én a telep elé kihelyezett „inku-
bátorban” találtunk rá. Szegény még csak 
4-5 hónapos lehet, de máris csalódnia kel-
lett eddigi „gazdájában”. Nagyon kedves, 
játékos kislány, valószínűleg felnőtt korára 
sem nő közepes termetűnél nagyobbra. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a maglódi Auchan áruház ve-
zetőségének a gyepmesteri telep számára felajánlott kutyaeledelt, 
mellyel hozzájárultak  az ott tartott állatok etetéséhez.
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Polgári védelmi verseny

2011. április 14-én megrendezésre került a területi ifjúsági katasztró-
favédelmi verseny, melyet a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület ki-
emelkedően támogatott. A versenynek ezúttal városunk adott otthont, 
mely a Gyál BKSE sportpályáján került megrendezésre. A versenyen 
26 csapat indult 2 korcsoportban. A korcsoportok az általános isko-
lás és középiskolás diákok részére lettek kialakítva. A csapatoknak 15 
gyakorlati akadályt kellett megoldani 8 percen belül, valamint egy el-
méleti pályán kellett feladatot végrehajtani, ahol tesztlapokat kellet ki-
tölteniük. Erre 30 perc állt rendelkezésre. A csapatok 5 főből álltak. Az 
eredményhirdetést követően a díjakat Szlahó Csaba Vecsés, Mocsáry 
Balázs Csévharaszt, Szabó Márton Pilis polgármestere, Bakosné Szé-
csényi Bernadett Úri település alpolgármester asszonya, illetve Kalmár 
Róbert, a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke és Magyar-
finé Kecskeméti Anita pv. hadnagy, a monori kirendeltség vezetője adta 
át. Az idei verseny jelmondata ,,A tudás életet menthet” volt.

A versenyen az alábbi kérdésköröket érintették: katasztrófavédelem, 
környezetvédelem, a tűzoltóság története, tűzmegelőzés, elsősegély-
nyújtási ismeretek, egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdések.

Korcsoportonként az I. helyezett csapatok jutottak tovább a megyei 
fordulóra, melyet Üllőn tartottak április 19-én. A FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagozata korcsoportonként két-két csapat-
tal indult.

Az I. korcsoportban az általános iskolás korosztályban indított 
csapatok:

I.P.A. (International Police Association) színeiben: Bikkes Kristóf, 
Csiszár Fanni, Szirom Richárd, Sárvári Dávid, Romfa Dávid. Felkészí-
tő: Romfa Mihály. A versenyen, III. helyen végeztek, így jutalmul egy 
ötnapos túlélő táborozáson vehetnek részt Szigetszentmiklóson.

Pest Megyei Polgárvédelmi Szövetség színeiben: Dani Csilla, Csi-
szár Patrícia, Bodó Petra, Czékmány Tamás, Surányi András. Felkészí-
tő: Benkő Péter. A viadalon IX. helyezést tudhatták magukénak.

A II. korcsoportban a középiskolás korosztályban indított csa-
patok:

Gyál Ö.T.E színeiben: Romfa Dániel, Szabó Zsolt, Sas Norbert, Mol-
nár Dávid, Balogh György. Felkészítő: Kozma Csaba. Szoros verseny-
ben III. helyezést tudták kiharcolni maguknak, jutalmul szintén ötna-
pos túlélő sátorozáson vehetnek részt Szigetszentmiklóson.

FEGY Polgárőrség színeiben: Kurucz Viktória, Fehér István, Sárosi 
Krisztián, Bernáth Roland, Molnár László. Felkészítő: Kurucz Árpád. 
A csapat az első helyezést érte el. Ők továbbjutottak az üllői megyei 

versenyre, de Üllőn sajnos az eddig megszerzett tudás nem 
volt elegendő ahhoz, hogy dobogós helyet szerezzenek. 

Viszont rengeteg tapasztalattal lettek gazdagabbak melyet 
a jövő évi versenyen hasznosítani tudnak. A FEGY ifjúsági 
tagozat ismét elismerést hozott egyesületünknek, városunk-
nak. Dicséret illeti fiataljainkat ezért a kitartó munkáért.

Köszönet illeti a FEGY számos tagját, a tűzoltóság, a da-
basi rendőrkapitányság, az ÁNTSZ gyáli kirendeltségének 
munkatársait, a Vöröskereszt tagjait, akik segítettek fiatal-
jaink felkészítésében, továbbá köszönjük az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárnak, Cseszkó Tibor vál-
lalkozónak, a Jóbarátok Vendéglőnek, a Péksüti Kft-nek, az 
IPA Pest megyei szervezetének, az Ady Endre Általános Is-
kolának, a Gyáli Baráti Kör Sportegyesületnek és Gyál Város 
Önkormányzatának az esemény lebonyolításában nyújtott 

segítséget.
Ne feledjük: ,,A tudás életet menthet!”

Hajdu Attila

A FEGY naplójából
Április 16-án az orvosi ügyelet kért segítséget, délután mert 
az ügyeleten agresszíven viselkedett egy család. A szolgá-
latunk a helyszínen rendre utasította a rendbontókat. Mint 
később kiderült, a család egyik tagját, gyógyszer túladagolás 
gyanúja miatt vitték be, és azt nehezményezték, hogy a men-
tők „késnek”.

Az esti órákban kaptunk jelzést egy Határ úti figyelmes la-
kótól, miszerint, tudomására jutott, hogy szomszédja feltehe-
tően elhunyt. Sajnos, valós volt a jelzés. Orvosi ügyeletet és a 
rendőrséget értesítettük.

Április 17-én 22-órakor érkezett a dabasi rendőrkapitány-
ság jelzése, hogy a Vecsési - Kőrösi u. sarkán lévő buszmegál-
lóban rablás történt. Azonnal indultunk a riasztásra, közben 
újabb jelzést kaptunk, hogy az elkövetők és a sértett is Pest 
felé halad a BKV járattal. Gyál - Felsőn sikerült a buszt meg-
állítani. Az öt elkövetőt a bűncselekményük elkövetése után, 
mintegy tíz percen belül sikerült átadnunk a rendőrségnek.

Április 20-án hajnalban kért segítséget tőlünk a rend-
őrség, egy többszörösen körözött személy elfogásához. 
Az akció sikeres volt, szinte álmában kattant a bilincs 
„barátunk”csuklóján.

Április 25-én este hat órakor kaptuk a riasztást a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokságtól, hogy a Tompa M. u. -ban egy csa-
ládi ház konyhája kigyulladt. Tűzoltóink a helyszínen egy főt 
súlyos égési sérüléssel átadtak a mentőknek, a tüzet puttony-
fecskendővel eloltották. A tüzet a tűzhelyen lévő olaj begyulla-
dása okozta, amit a tulajdonos vízzel próbált eloltani.
Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy vízzel, olajat, zsiradé-
kot oltani szigorúan tilos!!! Súlyos sérülést és még nagyobb 

tüzet okozhat a szétfröccsenő égő anyag!!!
HA
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Fogtisztítás! De hogyan?
Gyakran hallunk a megfelelő szájhigiénia 
fontosságáról. De miért is olyan szükséges 
ez? És mit is takar pontosan a kifejezés? Ehavi 
cikkünkben ezen kérdésekre derítünk fényt.

Először is tisztáznunk kell, mi is az a le-
pedék, ami ellen harcolunk. A lepedék, vagy 
más néven plakk, valójában egy baktérium 
csoportosulás, ami nem csak a fogak felszí-
nére hanem a fogpótlásokra is rátapad. El-
helyezkedhet az ínyszél felett vagy az ínyszél 
alatt. Előbbi fogszuvasodáshoz, utóbbi fog-
ágybetegséghez vezethet. A gondot a plakk-
ban lévő baktériumok okozzák, melyek a 
cukrok lebontása közben savat termelnek. A 
sav a fogból kioldja az ásványi anyagokat, ily 
módon meggyengítve a zománc szerkezetét. 
Ha a lepedék sokáig nem kerül eltávolításra, 
ez a folyamat olyan mértékűvé válhat, hogy 
a fogon lyuk képződik. Ezért fontos, hogy a 
lepedéket eltávolítsuk a fogunkról. Ezt fog-
mosással és fogselymezéssel tehetjük meg. 
Szeretném kiemelni a fogselymezés fontossá-
gát! Tapasztalataim 
alapján sajnos erről 
sokan megfeledkez-
nek. Pedig a fogak 
közötti terület szuva-
sodás szempontjából 
a legveszélyesebb, 
mert itt észrevétle-
nül tud kialakulni és 
a mélybe terjedni a 
kór. Ide a fogkefe sör-
téi nem jutnak be. Így 
még ha kiváló a fog-
mosási technikánk, 
fogselymezés nélkül 
ez a terület akkor is 
lepedékes marad.

Legalább napi 2-
szer mossunk fogat! 
Az alapos fogmosás 
körülbelül 3 percig 
tart. Mindegy, hogy 
milyen sorrendben, 
de az összes fog min-
den felszínét tisztít-
suk meg! (Érdemes 
egy saját sorrendet 
kialakítani, így biz-
tos hogy egy terület 
sem marad ki.) A 
leghátsó fogakról se 

feledkezzünk el. A rágófelszínt a kefe előre-
hátra mozgatásával tisztítsuk. A domború ill. 
homorú felszíneknél viszont tartózkodjunk a 
vízszintes mozdulatoktól, ugyanis így a bak-
tériumokat csak beszorítjuk a fogközökbe. 
Ehelyett az íny széle felől a fog éle felé seper-
jük le a lepedéket. 

Fogmosás után fogselyemmel is tisztítsuk 
meg a fogközöket. Ehhez egy kis kézügyes-
ségre is szükség van. De ne adjuk fel! Néhány-
szori próbálkozás után ráérzünk majd. Ha 
bizonytalanok vagyunk, kérhetjük szájhigi-
énikusunk, fogorvosunk segítségét is. A fog-
selyem használatánál ügyeljünk arra, hogy 
ne sértsük meg a fogak közti ínypapillát. A 
fogselyemből tépjünk egy jó 30 cm-es dara-
bot. (1. ábra) Ujjainkra tekerve, egy 4-5 cm-es 
kifeszített részt vezessünk be a fogközbe. (2. 
ábra) Az íny és a fog között vezessük a sely-
met az ínyszélig, majd C-alakban meghajlítva 
a fogra szorítva húzzuk ki . (3. ábra) 
Így tisztítsunk meg minden fogat. 

(4-5. ábra) Ügyeljünk rá, 
hogy mindig egy újabb, 
tiszta fogselyemrésszel 
tisztogassunk.

Intő jel lehet: ha nem 
tudjuk bevezetni a fog-
selymet, vagy elszakad, 
beakad a fogba. Ilyenkor 
forduljunk fogorvoshoz, 
mert ez fogkő jelenlétére 
vagy kezdődő szuvaso-
dásra is utalhat.

A fogpótlások tisztán-
tartásáról se feledkez-
zünk meg! A fogsorokat 
minden étkezés után ki 
kell venni és langyos víz 
alatt átöblíteni. A rajta 
maradt ételmaradékok-
tól óvatosan, puha sörté-
jű fogkefével, fogkrém-
mel tisztítsuk meg. Házi 
vegyszereket sose hasz-
náljunk, ugyanis ezek 
kárt okoznak a pótlás 
anyagában. A fogsorok 
fertőtlenítésére inkább 
a patikákban kapható 
fogsortisztító tablettákat 
használjuk a mellékelt 
utasítás szerint. Ne fe-

ledkezzünk meg a fogsor alatti szájnyálka-
hártya tisztításáról sem! Ujjbegyre nyomott 
fogkrémmel dörzsöljük át. Ezután szájvízzel 
is öblögethetünk.

A ragasztott, fix pótlásokat (csap, koro-
na, híd) ugyanúgy kell tisztítani, mint a sa-
ját fogakat. Viszont híd pótlások esetén ne 
feledkezzünk el a pótolt foghiány területén 
lévő híd alatti rés tisztításáról! Ezen területet 
speciális fogkefével, szájzuhannyal illetve su-
perflossal tarthatjuk tisztán.

A témával vagy egyéb fogászattal kapcso-
latos kérdéseikkel forduljanak hozzám biza-
lommal az alábbi elérhetőségeken. Ha ötlete 
van, hogy milyen fogászati témáról olvasna 
legközelebb, kérem írja meg!

Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u 67

Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu

Cukorbetegek Egyesülete
2010. évi közhasznúsági jelentése

Bevételek:  (adatok ezer Ft-ban)
NCA pályázat  200
Gyáli Önkormányzat  300
Pest megye pályázat  0
APEH 1%  147
Tagdíj bevételek 50
Egyéb támogatások  0
Bevételek összesen  697

Kiadások:  (adatok ezer Ft-ban)
Gyógycipő, vérnyomásmérő, egyéb anyag  132
Idősek sportnapja  164
Cukorbeteg világnap 128
Év végi rendezvény 85
Nyomtatvány, irodaszer  38
Posta, telefon költség  
Banki költségek  22
Szakmai újságok  42
Támogatások tagoknak 0
Fenntartási anyagok  41
Kiadások összesen 700

Veszteség  -3
Az egyesület a veszteséget az előző évekből meg-

maradt nyereségből fedezte.
Perei Mihály

elnök, Cukorbetegek Egyesülete
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A nyulak tartásáról
Húsvét táján sok szülő nem tud ellenállni gyermeke könyörgésé-
nek és a bevásárló-körútról egy kisnyúllal tér haza. Fontos, hogy 
a legalapvetőbb ismereteknek birtokában legyen a kezdő nyuszi-
tulajdonos ahhoz, hogy a kezdeti örömet ne az állatka elvesztése 
miatti bánat érzése váltsa fel.

A nyúl – legyen szó akár az elválasztás utáni növendék házi-
nyúlról vagy törpenyúlról – rendkívül igényes a jó minőségű 
táplálékra, nem lehet konyhai szeméten, salátalevélen és száraz 
kenyéren tartani. Legcélszerűbb granulált nyúltápot beszerezni 
(törpenyúlnak a kifejezetten számukra gyártott táp ajánlott) vagy 
jó minőségű fű- és lucernaszéna, gabonaféle, kukorica, valamint 
répa, kevés fonnyasztott leveles zöldség, illetve korlátozottan gyü-
mölcsök adhatók. A zsenge, frissen szedett, nedves fű vagy lóhere, 
a nagyobb mennyiségű lédús gyümölcs és zöldség (pl. friss saláta!), 
a penészes kenyér súlyos emésztési zavarokat, felfúvódást, majd 
az állatka elhullását okozhatja. Tiszta ivóvízre is szükségük van 
(különösen meleg időben), legjobb, ha a ketrecre szerelt önitatóból 
ihatnak szükség szerint. Mivel fogaik folyamatosan nőnek, fontos, 
hogy rágcsálhassanak, erre a célra akár fadarabok is alkalmasak.

Fontos tudni, hogy a nyulak súlyos betegséget, az ún. myxo-
matosist kaphatnak el  szúnyogcsípés útján. A kórokozó vírus a 
szúnyog vérszívásakor jut a nyúl szervezetébe, majd a szemhéja-
kon, az orron és a füleken okoz a bőrben borsónyi-babnyi méretű 
csomókat, göböket, melyek viszketnek. Ezek elterjedve többnyire 
az állat elhullását okozzák. Kezelésre nincs mód, viszont a beteg-
ség védőoltással megelőzhető. Ezt a szúnyogok megjelenése előtt 
szükséges beadni, hogy a védettség időben kialakuljon. Idén a me-
leg idő beköszönte miatt már időszerű védekezni!

Sokszor felmerül a kérdés, ha valaki hobbi-célból vásárol nyu-
lat, hogy egyedül vagy párban érdemes-e tartani őket. Tudni kell, 
hogy az együtt tartott bakok verekszenek és komoly sérüléseket 
okozhatnak egymásnak. Ha viszont különneműeket teszünk  
össze, rövid időn belül szaporulat lesz az eredmény és az utódok-
nak is gazdát kell találni. Ezért az javasolható, hogy ha már nem 
elégszünk meg egy nyuszi tartásával, vagy két nőivarút tegyünk 
egymás mellé, vagy a bakot idejekorán ivartalanítani szükséges. 

Súlyos állatvédelmi problémát jelent a Húsvét körül, pillanat-
nyi érzelmi fellángolásból vásárolt, majd megunt nyuszik sorsa. 
Ajándékba élő állatot venni valakinek csak annak megkérdezése 
után szabad, ha vállalja az evvel járó teendőket. Kisgyerek esetén a 
szülőnek kell belátással dönteni! Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy az állatért felelősek vagyunk, ha magunkhoz vettük. Ezért 
csak az vállalkozzon még akár egy nyuszi tartására is, aki tudja 
biztosítani az állat megfelelő elhelyezését, etetését, gondozását, 
annak élete végéig. Ha ez nem bizonyos, inkább javaslom pl. az 
állatkertben, vadasparkokban ilyenkor szervezett nyuszi-simoga-
tó akciót. 

Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdé-
sük van, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.

E-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

Fogyasztóvédelmi híradó
A Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete, a 2010 szeptemberében 
felállt új vezetőséggel, tisztelettel meghívja Önt 2011. június 21-én 18 
órakor a közösségi házban tartandó lakossági fórumára.

Előadó: Dr. Dietz Gusztávné (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület)
Témák:   - Kereskedelmi és szolgáltatói témakörök
 - Jogok és kötelezettségek
 - Időszerű kérdések a fogyasztóvédelemben
Megjelenésére feltétlen számítunk.
Előzetes egyeztetés után az ismert telefonszámokon, illetve személye-

sen a közösségi házban elérhetők vagyunk.
Tisztelettel:                                                A Fogyasztóvédelem Vezetősége

Vidéken is ügyfélszolgálati 
irodákat nyit a FŐGÁZ

Budapest mellett már országszerte tíz megyében érhetőek el a FŐGÁZ 
szolgáltatásai az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számára. 
A szolgáltatási terület kibővítésével egyidőben, a jelenlegi és jövendő fo-
gyasztók minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében a társaság új ügy-
félszolgálati irodákat nyitott, illetve fiókirodákban biztosítja a lehetősé-
get a személyes ügyintézésre. Több vidéki város esetében az ELMŰ és az 
ÉMÁSZ irodájában kényelmesen, egy irodában intézhetik az ügyfelek a 
villamos energiához és a föld-gázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeiket. A 
FŐGÁZ április második felétől telefonon, e-mailben, postai úton, inter-
neten és immár országszerte 24 ügyfélszolgálati irodában áll személye-
sen is az ügyfelek rendelkezésére.
A FŐGÁZ gyáli személyes ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118–
120. Az ELMŰ irodában.
Nyitva tartás: kedd: 10.00–20.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–
14.00
Központi elérhetőségek: Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700, E-mail : 
ugyfelszolgalat@fogaz.hu, Honlap: www.fogaz.hu
Telefonszám: (06-40) 474-474. Hívható: hétfő, kedd, szerda, péntek: 
8.00–18.00 csütörtök: 8.00–20.00 
Budapest, 2011. április 28.

Fővárosi Gázművek Zrt.

A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
2010. évi beszámolója

Bevételek:
Gyáli önkormányzat céltartalékából 1.000.000 Ft
2010. évi pénzintézettől kapott kamat 810 Ft
SzJA 1% (APEH) 15.000 Ft
Összes bevétel  1.015.810 Ft
Az év során teljesített alapítványi kiadások:
Valázsik és társa Kft. könyvelési díj  20.000 Ft
2010. évi bankköltség  11.350 Ft
Összes kiadás  31.350 Ft
Bankszámla záró egyenlege 2010.12.31.  1.302.107 Ft
Házipénztár készpénzkészlete 2010.12.31.  6.062 Ft

Badics Ferenc, elnök
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A kertésznaptár májusi számában folytatjuk a kertben kialakítható 
vízarchitektúrák építését. Az első részben megismert kerti csobogók 
után most a kerti tavak építéséről lesz szó.

A kerti dísztavak csak nagyobb méretű díszkertbe, nagy vízfelülettel 
lesznek igazán szépek és jól fenntarthatók. A kisebb, néhány négyzet-
méteres vízfelület létesítése inkább problémát, mint örömet okoz. Pél-
dául gyorsan bealgásodik és megposhad a vize. Nem tud kialakulni a 
biológiai egyensúly, sem növény, sem díszhal nem telepíthető hosszú 
távra kis vízfelületbe.

A kertben építendő vízfelület legalább 15-20 m2 legyen. Legegysze-
rűbben és legköltséghatékonyabban a speciális EPDM tófóliával kibélelt 
dísztavak készíthetők el. Ez az anyag jó minőségű, tartós, és egyszerűen 
javítható, ha esetleg elszakad. Hátránya, hogy a fekete színű tófóliát a 
tóparton mindenképpen el kell tüntetni növényekkel, sziklákkal, mo-
sott kaviccsal. 

A dísztó kivitelezésének folyamata:
1. A tótükör kitűzése. Általában a kerti tó alakja nem mértani alak, 

lehet amőba vagy más alaktalan ívelt forma. A helyének és az íveknek 
a kijelölését kitűzőkaróval, zsinórral vagy esetleg kerti locsolótömlővel 
végezhetjük el.

2. Földmunkák. A kitűzött területen belül alakítjuk ki a tó medrét. A 
kerti dísztavak tómedrében ún. teraszolást végzünk. Az első teraszszint 
-10 -20 cm, a második teraszszint -40 -60 cm, a harmadik teraszszint pe-
dig maga a tófenék, ez -100 
-120 cm. A teraszolás célja, 
hogy ezekre a teraszokra 
ültethetők a vízinövények 
az ültetőkosárral együtt. Az 
első teraszra kerülhetnek a 
sekély vízigényű növények, 
a másodikra a közepes 
vízmélységet kívánó növé-
nyek, a harmadikra pedig 
a tófenék mélységét igénylő 
vízinövények. A minimum 

Mi ott leszünk. Csatlakozzon Ön is!
Tavaly még önállóan szerveztük a gyáli városüzemeltetés lelkes munkatársaival a szemétsze-
dő délelőttöt, az  idén a várossal közösen úgy gondoltuk, hogy mi is csatlakozunk a Te szedd! 
elnevezésű országos szemétszedő akcióhoz.

Az önkéntes munka időpontja: 2010. május 21. szombat 9 óra
A találkozó helye: a gyáli Erdősor utca és a Bacsó Béla utca sarka (Várható befejezés: 13 óra)

Védőkesztyűket, zsákokat az .A.S.A. biztosít, és gondoskodik a hulladék díjmentes elszállítá-
sáról, ártalmatlanításáról. Minden szorgos kezű résztvevőnek további meglepetéssel kedves-
kedünk! 
Kérjük, jöjjön el Ön is, csatlakozzon hozzánk, és töltsön el egy délelőttöt hasznos munkával 
közös környezetünk tisztaságáért. 
Az országos akcióról a www.teszedd.hu oldalon olvashat bővebben. Esetleges kérdéseit vagy na-
gyobb társaságok bejelentkezését az info@asa-hu.hu e-mailcímre várjuk.

1 méter mély tófenék elegendő a 
tavi díszhalak átteleléséhez is. 

3. A tómeder rétegrendjének 
a kialakítása. A kialakított tó-
mederben 5 cm vastagon finom 
bányahomokot terítünk. A bányahomok-rétegre kerül a védő geotextí-
lia-réteg, majd erre helyezzük az EPDM tófóliát. A tófólia elhelyezését 
3-4 személy végezze, hogy azt folyamatosan terítve, gyűrődésmentesen 
tudjuk elhelyezni. A tóperemnél földbarázdával fogassuk le a kifeszített 
és kisimított tófóliát.

4. A tófólia elhelyezése után a tófenékre 20 cm vastagon mosott 
coulékavicsot terítünk (szűrőréteg). Ezt követően kezdhetjük meg a víz 
feltöltését. Miután félig telt vízzel a tómeder, elkezdhető a vízinövények 
telepítése.

5. Vízinövények ültetése. Ültetésre használjunk ültetőkosarakat, 
melyet speciális vízi ültetőközeggel töltsünk fel. A tó legmélyebb pont-
jára kerüljenek a tündérrózsák (tavirózsa) valamint a magas sások. A 
középső szintre ültethetők a különböző palkák és vízitökök, a legfelső 
szintre pedig a mocsári vízinövények (pl. vízimenta, törpesás). A víz 
feltöltését a tó peremétől -5 cm-ig végezzük el. A vízfelszín tetejére tele-
píthetünk még úszónövényeket, pl. békatutajokat.

6. Vízszivattyúk elhelyezése. A vízfeltöltés közben szereljük össze és 
helyezzük el a vízforgató vagy vízköpő szivattyúkat, csobogókat. Üze-
meljük be őket, és állítsuk be a víz nyomását.  

7. A legutolsó feladatunk a tókörnyéki vízparti évelő dísznövények 
elültetése, a tóperem kialakítása kerti sziklákkal és kavicsokkal, és a 
tóparti évelő növények talajtakarása gyöngykaviccsal vagy fenyőkéreg-

gel. 
8. Kerti díszhalak telepítése. Erre a célra tenyésztett 

kerti tavi aranyhalakat vagy koi pontyokat telepíthe-
tünk. Nagyon fontos, hogy a halak betelepítése csak a 
tó létesítése után 2-3 héttel történjen, hogy a halakat a 
már beállt biológiai egyensúly fogadja. 

A jól kialakított kerti dísztavunk igen sok örömet 
okoz és a kert egyik ékessége lesz.

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁR-
PITOS mester, javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speciális he-
verők, franciaágyak készítése. Telefon:  
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-
het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.

Parkettás vállal mindennemű padló és 
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-
ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház sze-
retettel várja meglévő és leendő ügyfeleit. 
Biztosítások kötése, kárbejelentés, befek-
tetési tanácsadás. Vinnai Mátyásné, Gyál, 
Erdősor utca 16. Tel.: 06-20/964-5616, 
06-29/343-185
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-
kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-
sa. Házakban, lakásokban, éttermekben, 
gyárakban, intézményekben. Watermatic 
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:  
06-70/233-30-47
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁN-
ÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely 
Anikó 06-20/2176-771
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-
gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-
gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-
4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
NÉMET nyelvből korrepetálást, érettsé-
gire, nyelvvizsgára való felkészítést az 
alapfoktó-felsőfokig vállalok. Telefon:  
70/9 674 130

Gépjárművek ingyenes hitelügyinté-
zése, passzív BÁR-osoknak is, lízing, 
átírás, kárrendezés lebonyolítása! Tel.: 
06-30/259-3260, Csongrádi István, Gyál, 
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
A PACSI KUTYA ÉS CICA KOZME-
TIKA minőségi munkával, állatbarát 
környezettel,állatorvosi háttérrel és akci-
ókkal várja önöket és kedvenceiket. Május-
ban 10% kedvezmény a westie-kre. 1188. 
Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés:  
06-70-350-0197.
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gép-
járművek azonnali felvásárlása! Tel.: 
06-30/259-3260, Csongrádi István, Gyál, 
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk, 
édesanyánk Turcziné 
Boros Margit temeté-
sén megjelentek, sírjára 
koszorút helyeztek és 
mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

Turczi Andrea, Turczi Imre 
és a gyászoló család
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

www.allatorvosgyal.hu
Aktuális akciónkról a honlapról vagy a rendelőben értesülhet!

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

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

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út



A gyáli közösségi 

házban


