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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Civil szervezeteket, sportolókat támogat az önkormányzat
4. oldal

Dübörög a közház!
Míg más közművelődési intézmények nyári szünetet tartanak, nálunk,
az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban májustól szeptemberig gazdag, országos szinten
is figyelemreméltó programkínálat
várja a látogatókat.

5. oldal

Jubilál a Gyáli Mazsorett
Csoport
Gyáli Mazsorett Csoport nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 10 évfordulóját.

7. oldal

Pedagógusok, egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el

Ünnepeltek a közszolgálatot ellátók
Hagyományteremtő szándékkal szervezett pedagógusnapi ünnepséget június 3-án Gyál
Város Önkormányzata. A rendszerváltás óta az idén először történt meg, hogy a város vezetése együtt, egyszerre köszönte meg az oktatási intézményekben dolgozók munkáját, s ajándékkal is kedveskedett nekik. A rendezvényen adták át a Gyáli Közoktatásért Díjakat is.
Az egészségügyben dolgozókat hagyományainkhoz híven, a június 24-én tartott Semmelweis-napi ünnepségen köszöntötték, s adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat.
Képes beszámolóink a 12. és 13. oldalon.

Két nap, két nagyszabású ingyenes
rendezvény augusztus végén!
Gyál idén ünnepli várossá
avatásának 14. évfordulóját. Mint Pápai Mihály,
városunk polgármestere lapunknak elmondta,
az idén eddig soha nem
látott módon, kétnapos
színes forgataggal, fogathajtó fesztivállal és utcabállal készül a város az
évfordulóra.
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Ülésezett a város
Képviselő-testülete!

Útlezárás a Bogáncs közben!

2011. június 30-án Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.
Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a
testület megszavazta a költségvetési rendelet módosítását és új
rendeletet alkotott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzetek átalakítása érdekében. Erre azért volt szükség, mert hatalmasak voltak az egyes körzetek közötti aránytalanságok. A testület
emellett elfogadta a temetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendeletet is és módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2011. június 1. és 15. között ügyfél-elégedettségi mérés volt a Polgármesteri Hivatalban. A felmérés eredményének ismeretében tett
javaslat szerint július 1-jétől az Okmányiroda szerdánként meghosz
szabbított nyitva tartással, 17.30 óráig áll az Önök rendelkezésére.
(Az említett rendeletek teljes szövege megtalálható a www.gyal.hu
honlapon.)
Elbírálásra került a Tulipán Óvoda vezetői pályázata. A testület
Kápolnásiné Sági Andreát bízta meg az intézmény vezetésével.
A képviselők elfogadták a város 2014-ig szóló gazdasági programját, majd közoktatási intézmények ügyeiben döntöttek.
Gyál Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 5.300.000
forint keretet biztosított az intézmények 2011. évi felújítására. A
Képviselő-testület döntése következtében a nyári időszakban 9 intézményben kerül sor felújítási munkálatokra.
Több esetben érkezett a lakosság részéről bejelentés, panasz
a Bánki Donát utca (főként éjszakai) magas teherforgalmáról,
ugyanis ennek az utcának a végén található a volt Tsz. helyén lévő
ipari terület egyik bejárata. Lakossági kérésre a képviselő-testület
forgalomszabályozási intézkedést hozott, melynek értelmében a
Bánki Donát utca-Vecsési út kereszteződésben, továbbá a Szövetkezet utca-Szent István utca kereszteződésben a páratlan oldalon
3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozó tábla kerül kihelyezésre. A korlátozás hétköznaponként 21 órától reggel 6 óráig, hétvégén pedig
0-24 óráig lesz érvényben.
A képviselők jóváhagyták, hogy hamarosan megkezdődjön a
rendőrőrs új épületének megépítése és Némediszőlőn az útépítés.
Az ülés végén a Testület zárt ülés keretében döntött a Kiváló
Gyáli Sportolói Díj és a Gyál Díszpolgára Cím adományozásáról.
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-Testülete éves munkarend
T.
szerinti soros ülését a nyári szünet után tartja.		
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pesti út és Jókai
Mór utcát összekötő Bogáncs köz mindkét irányból korláttal
lezárásra került a járművek elől. A Bogáncs köz jelzőtáblával
gyalogútként megjelölt út, amely a KRESZ szerint kizárólag a
gyalogosok közlekedésére szolgálhat. Az intézkedésre a szűk
utcában közlekedő kerékpárok, motorkerékpárok miatt volt
szükség, amelyek balesetveszélyes helyzetet eredményezhetnek.
Gyalogosok számára az utca továbbra is akadálytalanul és
már biztonságosan használható.
Zsigovits Gábor
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Szemetelés a város
külterületén!
Folyamatosan visszatérő probléma, hogy a lakosság egy része
Gyál város külterületén kisebb-nagyobb mennyiségű szemetet helyez el. A mezőőri szolgálat folyamatos bejárást végez a
város külterületi részén és a beazonosított szemetelők ellen
eljárást indít.
Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy az illegális szemétlerakás törvénybe ütköző cselekedet, amely szabálysértési eljárást, illetve környezetvédelmi bírságot von maga után!

Zsákutcák kialakítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál város közlekedési koncepciótervében foglaltaknak megfelelően a Rádióleadó utca és a Magyar utca közötti területen, az Akácfa utca felé
zsákutcák lettek kialakítva az alábbiak szerint:
- Dankó Pista utca (Mária utca – Akácfa utca közötti szakasz)
- Mária utca (Liszt F. utca – Akácfa utca között)
- Dózsa György utca (Vecsési út – Akácfa utca között)
- Budai Nagy Antal utca (Vecsési út – Akácfa utca között)
Az Akácfa utca továbbiakban a Vecsési út felől a Rádióleadó
utca és Magyar utca nyomvonalán közelíthető meg.
Zsigovits Gábor
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
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Két nap, két nagyszabású ingyenes rendezvény augusztus végén

Ilyen még nem volt!

Gyál idén ünnepli várossá avatásának 14. évfordulóját. Milyen
újdonságokra számíthatunk az
idei városi születésnap kapcsán?
A tervezett programokról Pápai
Mihály, városunk polgármestere tájékoztatta lapunkat.
Az immár hagyománnyá vált,
egykor vakációzáró utcabálként
indult esemény természetesen
idén sem maradhat el! Augusztus 27-én este várunk mindenkit a megújult Piac térre, ahol az
est fellépő sztárvendége ezúttal
a KFT zenekar lesz, és ahogy
ez lenni szokott, nagyszabású
tűzijáték is szórakoztatja a kilátogatókat.
Emellett az idei évtől a Gyáli
Fogathajtó Fesztivált, a magyar
fogathajtó sport egyik legnagyobb létszámú rendezvényét is erre
Jól haladnak a munkálatok – az utcabált már a teljesen felújított, megszépült Piac téren szervezik
a hétvégére időzítjük. A fesztivál keretében augusztus 26-án, pénteken este kerül vagyok benne, hogy igazi népünnepély kere- csi Péter és Horváth Attila is gyeplőt ragad.
sor a párját ritkítóan különleges attrakcióra, kedik a fesztiváli forgatagból! A kísérőprog- Mindemellett a nap folyamán városunkban
a villanyfényes akadályhajtásra. Másnap, ramok között szerepel például a malacfogó eddig soha nem látott nagyságú nép- és ipar27-én, szombaton egész napos fogathajtó verseny, a szekértolás, vagy a helyi hírességek művészeti kirakodóvásárral kedveskedünk a
versennyel és más, nagyon izgalmas prog- versenye, amelyen más, ismert személyiségek sportpályára látogatóknak, akik többek köramokkal várjuk az érdeklődőket. Biztos mellett három olimpikon, Farkas Ágnes, Bá- zött betekintést nyerhetnek a kocsikészítés,
vagy a kovácsmesterség rejtelmeibe, bemutatókat nézhetnek
meg, vásárolhatnak a fazekasoktól, népi kosárkészítőktől, keramikusoktól, bőrdíszművesektől,
s számos más, népi kultúránkat
őrző kiváló mesterember termékeiből is.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ilyen még soha nem
volt Gyálon! Két napig „ünnepli
magát” a város, két, egyenként
is nagyszabású, ingyenes rendezvénnyel!
Biztos vagyok benne, hogy a
két rendezvény egymást erősíti,
a fogathajtó fesztivál végeztével a tömegek át fognak menni
a Piac térre, együtt ünnepelni
a KFT zenekarral. Augusztus
utolsó hétvégéjére mindenkit
szeretettel várok a két eseményre, és nagyon jó, önfeledt szóraA Gyáli Fogathajtó Fesztivál az idén minden eddiginél látványosabb lesz! kozást kívánok!
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Önkormányzati támogatások
Városunk önkormányzata minden évben támogatja a településen élő tehetségeket,
az itt működő közösségeket. Ez a segítség nagy szerepet játszik a civil szervezetek fennmaradásában, eredményeiben, s mindazokban az egyéni vagy közösségi
sikerekben, amiket gyáliak érnek el. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének illetékes bizottsági elnökei, Gazdikné Kasa Csilla (oktatási és kulturális bizottság) és Vinnai Tibor (ifjúsági, sport és környezetvédelmi bizottság) a májusban
megítélt idei támogatási összegekről tájékoztatták lapunkat.
Sanbon SE

200 000,- Ft

Kulturális Bizottsága az alábbi pályázatokat részesítette támoga-

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

160.000,- Ft

tásban:

Farkas Kitti Gondviselő: Kalina Beáta

50.000,- Ft

APEX Optimista Sportegyesület

80.000,- Ft

Jónás Dorottya

80.000,- Ft

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és

Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete

80.000 Ft

Cukorbetegek Egyesülete
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub

200.000 Ft

Gyál Horgász S.E.

100.000,- Ft

200.000 Ft

A-56 Postagalambsport Egyesület

100.000,- Ft

Lurkó Gyerekfoci Egyesület

300.000,- Ft

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú
Egyesülete

250.000 Ft

Váry Lili

Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődérét Egyesület

100.000 Ft

Gyáli Lovassport Egyesület

400.000.-Ft

Őszidő Nyugdíjas Klub

200.000 Ft

Uszoda Alapítvány

100.000,- Ft

Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete

120.000 Ft

Adamecz József

100.000,- Ft

Gyáli Kertbarát Kör

200.000 Ft

Bácsi Péter

300.000,- Ft

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub

100.000 Ft

Kovács István Dalkör

200.000 Ft

Gyál Városi Népdalkör

150.000 Ft

Fogyasztóvédelmi Egyesület

50.000 Ft

Gyáli Képzőművészek Egyesülete

230.000 Ft

Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

150.000 Ft

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

190.000 Ft

Anya Egylet Egyesület

80.000 Ft

Gyál és Térsége Fúvószenekari E.

400.000 Ft

Mazsorett Csoport Gyál

100.000 Ft

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági, Sport
és Környezetvédelmi Bizottsága az alábbi pályázatokat részesítette
támogatásban:
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

1.500.000,- Ft

Gyáli Postagalambsport Egyesület

200.000,- Ft

Gyál és Térsége Birkózók SE

500.000,- Ft

GYBKSE Röplabda szakosztálya

80.000,- Ft

Bogdány Ákos

50.000,- Ft

Horváth Csinszka

100.000,- Ft

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Mazsorett
Szakosztálya


300.000,- Ft

50.000,- Ft

2011. július

Dübörög a közház!
Míg más közművelődési intézmények nyári szünetet tartanak, nálunk, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban májustól szeptemberig gazdag, országos szinten is figyelemreméltó
programkínálat várja a látogatókat. Tartalmasabb elfoglaltságot
keresők és könnyedebb szórakozásra vágyók is találnak szívüknek
kedves alkalmakat a palettán.
Színvonalas kiállítással emlékeztünk a trianoni békediktátum
aláírásának évfordulójára, jótékonysági estnek adtunk helyet, fiatal, de már ismert tehetségek szabadtéri szoborkiállításon mutatták
be alkotásaikat, megcsodálhattuk Gáll Sándor grafikáit, találkozhattunk Jókai Anna írónővel, fellépett a Gyál Városi Fúvószenekar,
a Freude Kapelle Fúvószenekar, Ivancsics Ilona és Incze József, voltak nótadélutánok, koncertet adott Deák Bill Gyula, Molnár György
harmonikaművész, a Pro Regio Blues Band és Gyárfás István (Gyafi), nemzetközi hírű jazzgitáros, itt volt Takács Nikolas, a Dinoszaurusz, a Bleckriders, a Concidance ír tánccsoport és mások.
Fergeteges sikerű vizsgaelőadáson mutatkoztak be a közház musical stúdiójának tehetséges fiataljai, Naszvagyi Tamás növendékei.
Teltházas örömünnep volt az Ady Endre Általános Iskola tanári
kórusa és a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárainak és növendékeinek
közös koncertje is.
A nyárnak még nincs vége, az eseményfolyam tovább hömpölyög! Színházi előadásokkal, koncertekkel készülünk. Programjainkról az Új Gyáli Újság hasábjain és a www.gyalikozhaz.hu címen
elérhető honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Önt is várjuk!
Gazdik István
igazgató
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Az avarégetésről…
Felhívjuk Gyál város lakosságának a figyelmét arra, hogy
a nyári időszakban tilos a kerti hulladék és az avar égetése!
Gyál Város Önkormányzatának 11/1999 (VI. 30.) Ök. számú
rendelete kimondja, hogy a lakosság egészsége és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és a kerti hulladék égetése évente kizárólag két időszakban megengedett, tavasszal
március 15. és április 15., ősszel pedig október 15. és november
15. között. Az égetést munkanapokon 8.00-16.00 óráig szabad
végezni, munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig.
Nyáron tehát tilos az égetés! A rendelet előírásainak megszegése szabálysértési eljárást von maga után!

Tisztelt Gyáli Lakosok!
Mivel munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a lakosság nem
ismeri kellőképpen saját tulajdonában/használatában álló ingatlannal, valamint az ehhez kapcsolódó közterülettel kapcsolatos
kötelezettségeit, így ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket az alábbiakra:
I. A közterülettel kapcsolatos kötelezettségek:
A közterületek tisztán tartásáról a közterülettel határos ingatlan
tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. Ez a gyakorlatban a
következőket jelenti:
- az ingatlannal határos járdaszakasz (ennek hiányában is az úttestig terjedő terület) tisztántartása, onnan a hulladék eltávolítása;
- szikkasztóárkok és kapubejárók tisztántartása;
- az utcai sorfák és a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, a lehullott lomb összegyűjtése, a járda, valamint az
úttest között felburjánzó gaz eltávolítása.
II. Saját tulajdonú/használatú ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek:
A város területén lévő egyes ingatlanok tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának feladata. A lakás és emberi tartózkodásra szolgáló épületek, építmények közös használatú területeinek tisztán
tartásáról szintén a tulajdonos gondoskodik. Ennek megfelelően:
- az udvaron a tulajdonos köteles a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni. Ez gyakorlatban egyfelől a gyomnövények
elszaporodásának megakadályozását jelenti, másfelől pedig a parlagfű-mentesítést, amely állapotot az ingatlantulajdonos a vegetációs időszak végéig folyamatosan köteles fenntartani. Amennyiben
a földhasználó az ingatlanán nem gondoskodik a gyomnövények
irtásáról, a közterület-felügyelők feljelentést tesznek a Dabasi Földhivatalnál, mely földvédelmi bírságot szab ki. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztójával szemben kiszabható bírság
15.000 Ft-tól kezdődik, és mértéke a parlagfűvel borított terület
nagyságától függően akár 5.000.000 Ft is lehet.
- udvarát a tulajdonos köteles tisztán tartani. Az ingatlanon
keletkező hulladék eltávolítása is az ő feladata, amennyiben nem
bizonyított, hogy azt más helyezte oda. Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa e kötelezettségének nem tesz eleget, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható Gyál város jegyzője által.
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy fentieket a közterület-felügyelet a nyári időszaktól kezdődően fokozottan
ellenőrzi.


Keressük Gyál legszebb
utcarészletét!
A városban járva Önök is tapasztalhatják, hogy Gyálon nagyszabású építkezések folynak, a település folyamatosan szépül, erősödik
elővárosias, kertvárosias jellege. Ehhez a folyamathoz szeretnénk
hozzájárulni azzal, hogy keressük Gyál legszebb utcarészletét.
A felhívásra az alábbi paraméterek szerint lehet jelentkezni:
- legalább 100-150 méteres útszakasz;
- legalább 5 ingatlantulajdonos összefogása;
- a kerítések és az úttest közötti terület tisztán tartása, virágossá,
széppé tétele.
Hívja Ön is szomszédait, barátait! Szálljanak harcba a további
utcaszépítést szolgáló értékes nyereményekért!
Felhívásunkra várjuk jelentkezésüket 2011. augusztus 19-én
12.00 óráig a gyalph@gyal.hu elektronikus levelezési címen, vagy
postai úton (Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)!

Tisztelt Lakosság!
2011. június 19-én a Kertvárosi Polgári Kör által szervezett Jótékonysági Koncerten egy sajnálatos tévedés folytán két fellépő a Gyál Városi Népdalkör fellépőjeként lett bemutatva.
Hídvégi Istvánné valóban népdalköri tag, azonban a rendezvényen mint magánszemély lépett fel. Tarsoly Ilonka nem
tagja a Gyál Városi Népdalkörnek.
Dancs Erika
Gyál Városi Népdalkör

A gyáli Eötvös József
Közgazdasági Szakközépiskola
1 éves tandíjmentes
Kereskedelmi ügyintéző
(OKJ szám: 52 341 04 1000 00 00)

Vállalkozási ügyintéző
(OKJ szám: 52 344 02 0000 00 00)

középszintű, nappali tagozatos képzéseire vár frissen érettségizett fiatalokat!
Felvilágosítás és jelentkezés:

Dobai Enikő

2011. augusztus 1-11-ig
8.00-15.00 óra között
Tel: 06-29-346-451

2011. július

Jubilál a Gyáli Mazsorett Csoport
Gyáli Mazsorett Csoport az idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumot június 5-én, nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte a Bittera Zsuzsa vezetésével számos nemzetközi sikert
is elért közösség. A program a Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar által kísért látványos mazsorett felvonulással kezdődött, majd
a csoport új és régebbi műsorszámait bemutató előadással folytatódott a közösségi ház díszudvarában.



Új

Gyáli Újság

Gázszolgáltatási
szünet!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. Gyál város területén 2011. július 21. 6.00 óra és
14.00 óra között karbantartási munkálatokat végez. Ennek
következtében ezen időszak alatt a városban gázszolgáltatási
szünet lesz.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetése érdekében a Tigáz kéri, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani. A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében a Tigáz szakemberei
ellenőrizni fogják az elzárók zárt állapotát.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

3. Nótakurzus
a közházban
A Kovács István Pál Dalkör Egyesület ez évben is megrendezi
a résztvevőknek intenzív képzést biztosító nótakurzusát. Csoportos, kiscsoportos és egyéni formában szervezzük a hangképzést, a színpadképes előadásra felkészítő korrepetálást.
A tanfolyam célja: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismeretek elsajátítása, szólóéneklési készség szerzése és fejlesztése, a technikai eszközök használatának és a rutinos színpadi
mozgásnak a gyakorlása, bemutatkozó előadáson a résztvevő
választotta műfajban: nóta, népdal, sanzon, operett, stb.
A képzés oktatói:
Pálkerti Zsuzsanna zeneszerző, előadóművész, Palojtai
Érsek Ágnes énektanár és előadó, Tolnai Marika, Hajnal
Kálmán énekesek és meghívott vendégeink.
Időpont:
2011. augusztus 8-12.
Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
Jelentkezés:
06-70/558-8501, vagy 06-29/317-211 telefonszámokon.
A jelentkezőknek a képzés költségeihez a hozzájárulás
3000,- Ft. Az egyesület tagjainak a részvételi díjat a dalkör fizeti.
A kurzust tábortűzzel, bográcsozással, közös énekléssel és
barátkozással zárjuk.
Várjuk az érdeklődő dal- és nótakedvelőket!
Kovács Istvánné
elnök


Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Pest Megyei Bíróságon és
a megye valamennyi bíróságán 2011. július 18. napjától 2011.
augusztus 19. napjáig, és december 27. napjától december 30.
napjáig ítélkezési szünet lesz. Egyben tájékoztatást adunk arról is, hogy a Bíróságok Napja július 15., amely a bíróságokon
munkaszüneti nap.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999.
(XII 25) BM rendelettel módosított 27/1996. (X.30)
BM rendelet 3-7. §-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – 2011. július 1-től december 31-ig
látják el dolgozóink. A társaságunk alkalmazásában
álló dolgozóink névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az Okmányiroda igazgatási szünet miatt július 11. és 23. között zárva tart. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalban nem lesz ügyfélfogadás,
a halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben ügyfélfogadási
napokon az ügyeletet ellátó munkatársunk elérhetőségéről a
portaszolgálat ad felvilágosítást, valamint ezeken a napokon
telefonos ügyelet áll az Önök rendelkezésére.
A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930
Megértésüket köszönjük!
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

2011. július

Városközpont fejlesztés – június
Júniusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú
Európai Uniós projekten a munkálatok kedvező időjárás mellett folytatódtak, az útépítéssel érintett közművek áthelyezésének, kiváltásának befejezésével. A vasút utca és a Kőrösi út
érintett szakaszán lakók közmű bekötései részben átépítésre
kerültek, illetve néhány lakónál folyamatban vannak. Az új
nyomvonalú Kőrösi út elkészült, a záró aszfaltréteg megépítésével. Július elején a Kőrösi út új nyomvonala csatlakoztatásra kerül a jelenlegi úthoz, aminek következtében a forgalom
átterelésre kerül az új nyomvonalra, és a jelenlegi Kőrösi út
munkaterületté válik, korlátozottan vehető majd igénybe a
közúti forgalom által.
Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ építésének, 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 piac kivitelezése június 20-án megkezdődött, várhatóan
július végére befejeződik, hétfőtől szombatig tartó munkavégzéssel, a vasárnapi piacok folyamatos megtartása mellett, törekedve arra, hogy a munkálatok minél kisebb mértékben zavarják a piac szokásos menetét. Az első kivitelezés alatti vasárnapi
piac zavartalanul lezajlott, a kivitelezés terv szerint zajlik. A
piac teljes területe térkő burkolattal kerül kiépítésre, valamint
a piac területén lévő út aszfalt burkolatot kap. A vízelvezetés
is megoldásra kerül a teljes területen, szikkasztóvezetékek, és
egy 60 m3-es vízgyűjtő tartály elhelyezésével, amely biztosítja
a szomszédos óvoda és iskola öntözővizét is, illetve új elárusító
asztalok kerülnek elhelyezésre. A piac kivitelezéséről készült
tájékoztató tábla kihelyezése folyamatban van.

Megalakult a Fővárosi Agglomeráció
Önkormányzati Társulás!
2011. június 15-én Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár épületében megalakult a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás. A tizenkilenc, a fővároshoz közvetlenül kapcsolódó település célja, hogy a Budapestet körülölelő agglomerációs települések szövetsége a Megyével összefogva képviselje közös
érdekeiket a Fővárosnál, a Minisztériumoknál és a Kormánynál.
A társulási megállapodás szerint „a Társulás alapvető célja az
érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben
Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében. A
legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a
közös gondolkodás és a tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése
[…] cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása,

valamint a pályázatok figyelése, pályázatok benyújtása, források
megszerzésére.”
Az összefogás ötletgazdája Pápai Mihály, városunk polgármestere volt, akit a szervezet tagjai az ülésen egyhangúlag választottak
meg elnökké. A FAÖT területi alapon négy alelnökkel kezdi meg a
munkát. A társulásban ezeket a pozíciókat Szabó József szigetszentmiklósi, T. Mészáros András érdi, Bencsik Mónika nagykovácsi, valamint Solymosi Sándor kistarcsai polgármester tölti be.
Pápai Mihály a FAÖT elnökeként mondott köszöntőjében kitért arra, hogy az egyik legfontosabb megoldásra váró probléma a
közlekedés, főként a közösségi közlekedés kérdése, így a társulás
megalapításától kezdve prioritásként tekint erre a kérdéskörre, hiszen ennek megoldása az összes, Budapesttel közvetlenül érintkező
település közös érdeke.
T.
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Pályázat cigány származású fiatalok részére!
Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak
be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak,
évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, a
pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00. A pályázónak a fentiek
mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell
eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) a rendészeti szakközépiskolába vagy a Rendőrtiszti Főiskolára való, a középfokú oktatási intézmény elvégzését követő
jelentkezés, a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati viszony vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének,
és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok
befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás
időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen, és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a
Rendőrség bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú
oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy
kollégiumi szállásköltség, és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével, vagy – a szerv választása szerint – étkezési
utalvány biztosítása;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb
25.000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök
esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és
személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a
tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeni juttatással:
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- 3,00-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
- 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
- 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap
összegben.

Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2011. július 31-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni. (1139. Budapest XIII., Teve
u. 4-6. vagy 1557 Budapest, Pf.: 20.)
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely, és a
büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó
egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos házi orvosi véleményt, a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulás, a személyes adatok kezeléséhez
történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és
a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők
alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések
alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás
időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére
is jogosult.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő
döntésre.
A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2011. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Némethné Fiel Gabriella Dabasi Rendőrkapitányság Humánigazgatási főelőadója.
- személyesen: PmRFK Dabasi Rendőrkapitányság, 2370. Dabas, Szent István tér 1/b., vagy
- telefonon: PmRFK Dabasi Rendőrkapitányság, 06-29/360-107.

2011. július

Tanköteles, korba lépett a Tulipán Óvoda

2011. június 11-én szombaton, ünnepeltük óvodánk fennállásának 5. évét, mely megrendezését a gyermeknap megünneplésével
kötöttük össze. Óvodánkban minden évben megrendezésre kerül
a családi nappal egybekötött gyermeknap. Ilyenkor az intézmény
dolgozói nagy lelkesedéssel készülnek, változatos programokkal, hiszen a gyerekek minden évben nagyon
várják ezt a napot. Ez idén sem történt másképp. Azonban mégiscsak különleges nap volt ez számunkra, hisz
5 évesek lettünk! E jeles alkalomból még színesebb, még
változatosabb programokkal kedveskedtünk a kicsiknek. Valamennyi munkatársunk szorgos készülődése
előzte meg az ünnepélyt. Óvodánk aulájában fotókiállítást rendeztünk, az elmúlt öt év eseményeiből életképeket mutattunk be. Kiállítottuk a hozzánk járó gyermekek kiemelkedő eredményeit, okleveleit, büszkeség
falunkon, valamint emlékfalra írhatták és rajzolhatták
le élményeiket kicsik és nagyok egyaránt.
Reggel fél kilenctől vártuk a gyerekeket. Meghívott
vendégeink között üdvözölhettük Pánczél Károly városunk alpolgármesterét és országgyűlési képviselőt, az Ady Endre
Általános Iskola igazgató asszonyát, Gazdikné Kasa Csillát, a gyáli
Nevelési Tanácsadó vezetőjét Tábit Saroltát, valamint a gyáli böl-

csőde és óvodák intézményvezetőit. Különös
öröm számunkra, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket Barth Károly és Mezőfi Mózer Ilona szobrászművész, akik egy háromtagú
bronzból készült őzike családot adományoztak
intézményünknek. Ezek felavatásával nyitottuk
meg, programunkat. Az ünnepélyes szoboravatás
befejeztével közös tortaevés következett, minden
gyermek és felnőtt tortával ünnepelhette e különleges alkalmat.
Ezután jöhetett a gyermekek számára az önfeledt szórakozás. Az óvoda udvarán három ugrálóvárat is felállítottunk a gyerekek nem kis örömére. Programjaink között szerepelt arcfestés,
különböző kézműves tevékenységek, ügyességi
játékok, vetélkedők, ovi-tánc, zseton szerzési lehetőségek és ezek
beváltása játékokra, valamint tűzoltó és mentőautó megtekintése.
11 órától a Kákics együttes színvonalas táncházas mulatsága következett, ami méltó zárása volt e csodálatos délelőttnek. Gyerekek-

felnőttek együtt táncoltak örömmel, önfeledten. Igyekeztünk olyan
tevékenységeket, szórakozási lehetőségeket biztosítani ahhoz, hogy
mindenki jól érezhesse magát, legyen kicsi, akár nagy. Örömmel
töltött el bennünket, hogy a délelőtt
folyamán csupa-csupa mosolygós
arccal, csillogó kis szempárral találkoztunk, akik önfeledten, boldogan
töltötték szabadidejüket egy tartalmas
nap keretében.
Ez úton is szeretnénk megköszönni
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületének, hogy biztosította rendezvényünk színesebbé tételéhez Gyál város
tűzoltó autóját, amit kicsik nagyok
egyaránt megnézhettek, kipróbálhattak. Köszönjük Molnár Györgynek,
hogy biztosította rendezvényünk idejére a mentőautót, amellyel kicsik és
nagyok egyaránt megismerkedhettek.
Beke Gézáné Zsuzsi néni
óvodapedagógus
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Ünnepeltek az
egészségügyisek
Az anyák megmentőjeként tisztelt kiváló orvos, Semmelweis Ignác születésének napja az
egészségügyben dolgozók ünnepe. Hagyományainkhoz híven, a jeles alkalomhoz kapcsolódva Gyálon az idén is összegyűltek az
orvosok, védőnők, a munkájukat segítők, valamint a bölcsőde és a szociális ellátás szakemberei. Munkájukat a június 24-én tartott
ünnepségen köszönték meg a város vezetői.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében tartott Semmelweis-napi ünnepségen adták át a Dr. Pusztai
Lajos Emlékdíjakat. Az idén Dr. Bérces Enikő
gyermekorvos és Márta Józsefné szakasszisztens részesült az elismerésben.
Bérces doktornő az eseményen nem tudott
részt venni, helyette édesanyja vette át a díjat.
Gyál Város Önkormányzata 1999-ben
alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj alapításáról. A településünk egykori
főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak
a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak
adományozható, aki a gyáli egészségügyi,
valamint a szociális ellátás területen kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi
és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő
munkát végzett.
A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat Pápai
Mihály, városunk polgármestere, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület
Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági
Bizottságának elnöke adta át. (A két kitüntetett méltatását lapunk következő számában
adjuk közre.)
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Városi pedagógusnapi ünnepség
Hagyományteremtő szándékkal szervezett pedagógusnapi ünnepséget június 3-án
Gyál Város Önkormányzata. A közösségi házban tartott rendezvényre minden, városunkban dolgozó pedagógus meghívást kapott. A rendszerváltás óta az idén először
történt meg, hogy a város vezetése együtt, egyszerre köszönte meg az oktatási intézményekben dolgozók munkáját, s ajándékkal is kedveskedett nekik.
Ünnepi köszöntőt Pápai Mihály, városunk polgármestere mondott, majd Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester méltatta az intézmények, intézményvezetők munkáját.
A rendezvényen adták át a Gyáli Közoktatásért Díjakat is. Asztalos Józsefné, a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatóhelyettese és Garasné Maxim Ildikó, a Kodály
Zoltán Zeneiskola zongora szakos tanára vehette át a kitüntetést Pápai Mihálytól,
Pánczél Károlytól és Gazdikné Kasa Csillától, a képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnökétől. (A kitüntetettek méltatását lapunk következő számában adjuk közre.)
Az ünnepséget Koltai Róbert Jászai-díjas színművész vidám műsora zárta.
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A nyár slágere: a fogfehérítés ! Nyáron is óvjuk fogainkat!
A fogfehérítés manapság kezd „trendivé” válni. Ebben a médiának igen nagy szerepe
van. A címlapokról, az óriásplakátokról, a képernyőről, a mozivászonról vakítóan fehér,
hibátlan fogsorok mosolyognak ránk. Így nem is csoda, hogy manapság mindenki hófehér fogakat szeretne.
Annak, hogy fogaink elvesztik szép fehér színüket, több oka is lehet. Külső elszíneződést okozhatnak a foggal gyakran érintkező anyagok: ételek, italok (kávé, tea, vörösbor), dohányzás, valamint a szájöblítő szerek. Belső elszíneződés alakulhat ki bizonyos
fejlődési rendellenességekben, fogfejlődés alatti túlzott fluorid bevitelkor, terhességben
vagy 12 éves kor alatti tetraciklin antibiotikum szedés miatt. Az életkorral elvékonyodó
zománcon átütő sötétebb színű dentin vagy a korábban amalgámmal tömött fog szürkés elszíneződése, illetve az elhalt, sérült vagy gyökérkezelt fogak beszürkülése is ezen
kategóriába sorolható.
A különböző esetek eltérő kezelést igényelnek. Ezért fontos, hogy a fogfehérítés előtt
megtaláljuk az elszíneződés okát, ily módon a megfelelő kezelést.
Fogfehérítés nem ajánlott a fehérítéssel kapcsolatos bármely anyaggal (peroxid, glicerin) szembeni allergia esetén, bizonyos fejlődési rendellenességekben (pl. amelogenesis-,
dentinogenesis imperfecta), terhes illetve szoptató anyáknál.
Fogfehérítés előtt szükséges a szuvas fogak, illetve rossz tömések ideiglenes ellátása,
a fogkő eltávolítása, amivel a fogak máris fehérebbnek tűnnek. (Ezután 1 hetet érdemes
várni a fogfehérítés megkezdésével.) Tudnunk kell, hogy a tömések, koronák nem fehéríthetők, csakis a saját fogak.
Fogfehérítés mechanizmusa: A fogak fehéredéséért a fogfehérítő anyagban lévő hidrogén-peroxid (H2O2) okozta oxidáció a felelős. A hidrogén-peroxid bejut a fogszövetbe,
ahol vízre és naszcens oxigénre bomlik. A képződő szabad gyökök a festékmolekulák
kettős kötéseivel reagálnak, így a fogak színe világosabbá válik. Ha már nincs több kettős kötés, és mégis tovább folytatjuk a fehérítést, a szerves molekulákban bekövetkező
változás miatt a fog elszürkül. E mechanizmusból válik érthetővé, hogy miért káros a
túlzásba vitt fehérítés, és hogy miért olyan fontos, hogy fogorvos felügyelete alatt történjen a beavatkozás.
Belső fogfehérítés: Az elhalt, kezeletlen fogakat a degenerálódott fogbél szövete elszínezheti. A gyökérkezelés során a koronából el nem távolított fogbél és a gyökértöméshez
használt paszta szintén elszíneződést okozhat. Ilyen esetekben belső fogfehérítést végzünk. A legelterjedtebb kezelési mód a „sétáló” fogfehérítés. Az elhalt, kezeletlen fogat
gyökérkezelik. A fogba egy kis lyukat fúrnak, kitisztítják, majd belehelyezik a fehérítő
anyagot, a fogba ideiglenes tömés kerül. A hatás 3-7 nap alatt érhető el anyagtól függően.
Ha szükséges, további fehérítés következik.
Külső fogfehérítés: Ennek két fajtája van: az otthoni és a rendelői.
A rendelői fehérítés során nagyobb koncentrációjú (35 % hidrogén-peroxid) anyaggal, rövidebb idő (kb. 1 óra) alatt érhető el a hatás.
Az otthoni fehérítésre kisebb koncentrációjú anyagot használunk (5%, 10%, 15 % hidrogén-peroxid), ami kb. 2 hét alatt hozza meg a kívánt eredményt. A rendelőben vett
lenyomat alapján egyedi fogfehérítő sín készül. A páciens a fogorvos utasítása alapján
megfelelő mennyiséget tesz a fehérítő anyagból a sínbe, majd felhelyezve napi 3-8 órát viseli. A fogak, egyéni adottságoktól függően, akár 1-2 árnyalattal is fehérebbé válhatnak.
Az eredmény tartósságát az étkezési szokások (tea, kávé, vörösbor fogyasztás gyakorisága) és az életmód (dohányzás) befolyásolja!
Bármely fogfehérítési módszerről legyen is szó, fontos, hogy a megfelelő eredmény elérése és a káros következmények elkerülése érdekében mindig fogorvosi felügyelet alatt,
az utasítások betartásával történjen.
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 67.
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu
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Különleges feladattal indultak neki a nyári szünidőnek
a Zrínyi Miklós Általános Iskola 2. évfolyam tanulói.
Az iskola-egészségügyi feladatok elvégzése során
világossá vált, hogy a diákok fogai sajnálatos módon
rossz állapotban vannak. Ezt a szomorú helyzetet nagyon sok tényező befolyásolja. A rossz szájhigiéniai
szokások, sok cukor és csokoládé, gyakori édes üdítők
fogyasztása is rontja a gyermekek fogainak állapotát.
Nem segíti őket az iskolai büfé kínálata sem. Pedig a
maradandó fogak védelme rendkívül fontos. A jó szokásokra lehetőleg minél fiatalabb gyermekeket szoktassuk rá, vonatkozik ez a fogápolásra is. Maradandó
fogaknál nagyon fontos tudatosítani, hogy ezekkel a
fogakkal kell gazdálkodni az életük végéig. Vigyázni kell rájuk. Ebben a kérdésben rengeteg tennivaló
akad.

A fogak védelmében – amit a Zrínyi Miklós Általános Iskolában elkezdtünk Juhász Ida igazgatónővel és
az osztályfőnökökkel – az csak csepp a tengerben, de
bízunk benne, hogy lelkes gyerekek hozzáállása meghozza majd a várt eredményt. A Ceumed Kft. nagylelkű felajánlása során minden 2. osztályos diák fogkefét
kapott, de nem örökbe. Fogápolásról szóló előadásom
után, azok a diákok, akik vállalták, hogy a nyári szünetben naponta legalább kétszer fogat fognak mosni,
az előadáson begyakorolt helyes, szabályos fogmosási
technikával, vidám színű fogkefét kaptak. A kezdeményezéshez minden diák örömmel csatlakozott. A
diákokkal megbeszéltük, hogy szeptemberben mindenki visszahozza a fogkeféjét, és megnézzük kinek
mennyire használódott el. A diákok vidáman, lelkesen
kezdtek hozzá a feladathoz, boldogan csomagolták a
fogkeféjüket, hogy este már a megbeszéltek szerint
nekikezdjenek a 3 hónapig tartó rendszeres minimum
napi kétszeri, alkalmanként 4 percig tartó fogápolásnak. Ettől még a táplálkozási szokások, cukros üdítők
fogyasztása nem fog változni, viszont remélhetőleg a
gyerekek felismerték, hogy védeni kell, amijük van.
Nagyon bízom benne, hogy a 2011/2012-es tanévben
is kapunk anyagi segítséget a fogápolási program folytatásához.
Antalyné Földi Katalin
védőnő
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„V. Gyál Kupa” amatőr mix strandröplabda torna
2011. június 25-én,
szombaton
került
ötödször
megrendezésre a GYBKSE
röplabda szakosztályának hagyományos
nyári versenye a városi sportpályán. Most
már
elmondható,
hogy a reneszánszát
élő röplabda meghonosodott városunkban is. Egyre többen
játsszák teremben és
a sporttelepen kialakított strandröplabda
pályán. Ősztől tavaszig az Ady Endre Általános Iskola ad otthont a Zergék csapatának,
a jó idő beköszöntével pedig a szabadban tartjuk az edzéseket hetente háromszor. A röplabdakedvelők weboldalán, (www.mozgok.
hu) tájékozódhatnak az edzések időpontjáról és helyszínéről, akik
szeretnének csatlakozni az egyre nagyobb létszámú röplabdázók
táborához.
Köszönet Gyál Város Önkormányzatának, az Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökének, Vinnai Tibornak, akik támogatták a röplabda szakosztályt idén is az amatőr versenyeken való indulásban és a
kupa megrendezésében. Külön köszönet Cseszkó Tibor önkormányzati képviselőnek, a szakosztály főszponzorának, aki a versenyre
sátrat biztosított, hogy zavartalan legyen a torna lebonyolítása és a
versenyzők a változékony időben ott megpihenhessenek. Köszönet
Zsuzsának, aki a büfében gondoskodott éhségünk csillapításáról és
finom gulyást készített a versenyzők nagy örömére.
I-VIII. helyezésig a csapatok oklevéldíjazásban részesültek,
az I-III. helyezett csapat érmet kapott, I. helyezett csapat elnyerte a „Gyál Kupa” serleget, különdíjat kapott a „Legjobb női játékos” – Weissenauer Brigitta (Fakupa) és „Legjobb férfi játékos” –
Balogh István (Helló csajok). Sajnos a kupa idén Budapestre vándorolt, mivel ’Helló csajok’ elhódították az első helyet. A hazai csapatok a harmadik és negyedik helyen végeztek. A díjakat átadta az
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Vinnai Tibor.
A verseny kiírásának utolsó sorát idézem: „Abszolút győztes lesz
az a csapat, aki legjobban érzi magát a versenyen.” Nyolc abszolút
győztes csapat tért késő este haza. Tíz és fél óra játék után megszületett az eredmény és az időjárástól függetlenül (idén erős szél
zavarta a játék menetét) minden csapat jól érezte magát. Jövőre is
várjuk az érdeklődő fiatalokat és az örökifjú röplabdázókat az „VI.
Gyál Kupa” strandröplabda tornánkra!
A verseny végeredménye: 1. Helló csajok, 2. Forever, 3. Puhos
Gyuri és a Pannon Pumák, 4. Zergék, 5. Fakupa, 6. Szabi Team,
7. Parkosok, 8. Fova.
Juhász Katalin
szervező
A versenyről és hangulatáról csapattársam Tamási György értekezését olvashatják.

Tulajdonképpen tényleg igaz: sokszor minden csak nézőpont kérdése. Azaz, másként fogalmazva: sokszor minden a lehetséges legalkalmasabb főszponzor leggondosabb kiválasztásán múlhat. Ebben kell
majd még fejlődni. Mert ha azt mondom: “V. Gyál Kupa” - tárgyszerű, szikár megnevezés ugyan, de...még nem az igazi. Ezzel szemben,
ha azt lehetne mondani, hogy (mondjuk) “V. ‘Mindörökké Taft’ Gyál
Kupa”, az mindjárt jobban hangzik, emellett a megszokott minőségi gulyás mellé a hajrögzítés nagyon fontos frontján is biztosíthat
ingyenes termékmintákat, amiről (mármint a hajrögzítés frontjáról)
a torna időjárás történetét jól ismerők egészen pontosan tudhatják
már, hogy mennyire fontos front. Képzeljük el Heidi Klum mára már
klasszikus mondatait (“Hamburg reggel 8:30, esik. A Taft tökéletesen
tartja a hajam. Megállás Münchenben, fúj a szél. A Tafttal a hajam
tökéletesen áll. Tovább Rómába, tűz a nap. A Taft a tökéletes védelem.”) egy (khm) újraértelmezett formában: Nyári Virág (2x magyar
teremröplabda bajnok, 6x magyar strandröplabda bajnok, 1x francia
teremröplabda bajnok - aki nem mellesleg a torna versenybizottsága elnökének (mert nekünk is van ilyen! - sőt: pont nekünk ne lenne ilyen!?...köszi, Pircsi!) nővére is egyben) mondhatná el a frissen
elkészült, egészen speciális fogyasztói kört megcélzó reklámfilmben:
”2009, Gyál, délután fél 5: az évtized vihara már ideért - a Taft tökéletesen tartja a hajam, még menekülés közben is. 2010, Gyál, fél 10, fél
1, fél 4 vagy fél 7 - végül is teljesen mindegy, kitartóan türelmes, szomorkásan nyálkás eső: a Tafttal a hajam tökéletesen áll. 2011, Gyál,
8:30-18.30, igény szerint bármikor, szikrázó napsütés + állandó 4 Bft
erősségű szél: a Taft a tökéletes védelem.” Tegyük hozzá, Virág haját
2011-ben valóban tökéletesen védhette volna a termék (és nem csak
a reklámspot forgatása során), mivel idén valóban játszott is a tornán - ahol amatőr és időnként nyúlszívű alkalmi csapattársai (Puhos
Gyuri és a másik 2db Pannon Puma) néha hathatós segítsége ellenére
igazán lelkiismeretes fémgyűjtőként végül mégis sikerült legalább egy
bronzérmet megszereznie. De az igazi lényeg mégiscsak az, hogy aki
itt volt, az már régóta tudhatja, hogy (Copy Con „Tordas”-ából lopva):
függetlenül attól, hogy a napfény helyett-mellett épp viharban, esőben
vagy szélben fürdik-e az egész vidék, egy iciri-piciri világban a gyáli
pályán valójában mindig kék az ég, a Laci-patak (vagy épp csak a helyi
Laci) pedig úgy csobog, ahogy itt élnek, nyu-god-tan...nyu-god-tan! És
csak ez a fontos.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Nyári tanácsok állattartóknak
Bár az idei nyári időjárás sokszor inkább a tavaszt és az őszt idézte, tekintsük át, mire kell vigyázni ebben az időszakban.
Kánikula esetén fokozottan figyeljünk állataink folyamatos ivóvíz-ellátására és arra, hogy árnyékba tudjanak húzódni. Hőgutára különösen
érzékenyek a nyúl és a rágcsálók közül a csincsilla, ha ketrecben vannak,
nem szabad tűző napon hagyni őket még rövid időre sem.
A kutyafajták közül a bulldogok, a boxer, a mopsz, a palotapincsi, a
csau-csau és a shar-pei, valamint a nagytestű, hosszú szőrű fajták: az
újfoundlandi, a bernáthegyi a legérzékenyebbek a magas hőmérsékletre.
30-35 °C–ban, főként ha valamilyen terhelés éri ezeket az állatokat (pl.
szállítás, futtatás, stressz, kutyakozmetika), előfordulhat, hogy légzési
és keringési elégtelenség lép fel. Ilyenkor azt látjuk, hogy az állat a fokozódó lihegés ellenére fulladozik, esetleg hörög, nyelve lilásan elszíneződik, majd ájulás, kezelés nélkül akár elhullás is bekövetkezhet. A gazdi
teendője ilyenkor, hogy mielőbb elkezdje hűteni az állatot, a végtagokra,
nyakra helyezett vizes borogatással és azonnal juttassa állatorvoshoz.
Ha a kutya elhúzódóan, visszatérően köhécsel, főként ha ez fokozódik
izgalom hatására, esetleg fulladozik is, a légcső szűkülete okozhatja a
panaszt. Ezeknél a kutyáknál (a fent említett fajták mellett a kistestű
terrierek, a tacskó, törpe uszkár hajlamos fokozottan) szintén fennáll
meleg időben a légzési elégtelenség veszélye. E betegség kivizsgálása
szintén állatorvosi segítséget igényel, megfelelő kezeléssel megelőzhető
az állapot romlása.
Időjárás-változás, fronthatások, mennydörgés, nyári viharok alkalmával addig egészségesnek tűnő kutyákban, ritkán macskában is kialakulhat epilepsziás roham. Ez a nagyon riasztó és súlyos idegrendszeri
betegség általában öröklött hajlam miatt jelentkezik, esetleg anyagcsere-zavar (pl. máj- vagy vesekárosodás), az idegrendszert megtámadó
vírusfertőzés (pl. szopornyica) vagy időskori agykárosodás lehet a hátterében. Tipikus megjelenésekor az egész testre kiterjedő rángógörcsöt,
a száj rángatózását, oldalra dőlést, akaratlan vizelet- és székletürítést,
nyálzást, hányást lehet tapasztalni. Ilyenkor az állat nincs tudatánál,
szájába nyúlni nem szabad, mert akaratlanul is súlyos sérülést okozhat.
A betegség megjelenésekor mindenképp szükséges állatorvoshoz fordulni, kezelés nélkül ugyanis a rohamok egyre sűrűbben jelentkezhetnek,
akár kezelhetetlenné is válhatnak. Az esetek többségében gyógyszeres
kezeléssel vagy alternatív módszerekkel (pl. homeopátiával) tartós tünetmentességet lehet elérni.
A nyári viharok, valamint a tűzijátékok sok kutyánál olyan pánikreakciót váltanak ki, amely elvesztésükhöz, szökésükhöz vezethet. Ha
tudjuk, hogy kutyánk fél a dörgéstől, ajánlott állatorvosi segítséget
kérni, hogy nyugtató hatású készítményekkel enyhíteni tudjuk az állat
rettegését. Másrészt az elszökés esetén nagy segítség, ha a kutya rendelkezik mikrochippel, mert a gazdihoz való visszajuttatása így egyszerűvé
válik.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük
van, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu
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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 Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telefonszámán kaphat 06-29-340-134.
4-5 év körüli bernipásztor kan kutyus
2011. március 23-án
találtuk az Árpád
utcában. Gondozott,
jó fizikai állapotban került a telepre.
Szegény az első napokban az ennivalót
sem fogadta el, félő
volt, hogy nem fogja megszokni a bezártságot. Mostanra úgy
tűnik megbékélt sorsával, de nagyon vágyik egy új szerető
gazdára.
5-6 hónap körüli, fehér, közepes termetű szuka kölyök
kutyus 2011. március 31-én
a telep elé kihelyezett ketrecben találtuk. A három
hónap alatt sokat nőtt, szegény hozzászokott a telepi
élethez. Nagyon játékos, barátságos kutyus. Ő is nagyon
szeretné, ha valaki magához
venné!

2011. július

„Kertet építünk” sorozatunk második részében elkezdjük kertünk
kivitelezési munkáit.
Miután kertünk terveit papírra vetettük és eldöntöttük annak leendő stílusát, megkezdjük gyakorlati munkánkat, a kert építését.

Ha a már meglévő kertet szeretnénk felújítani, átalakítani, és akkor is, ha teljesen új kert készül, mérjük fel az
ott lévő növényanyagot, és az oda nem kívánatos növényeket tövestől vágjuk ki és távolítsuk el a területről. A terület
megtisztítása után az első legfontosabb lépés a durva tereprendezés és a terepszintek kialakítása.
Durva tereprendezésen a meglévő kertünk átalakításakor a régi gyep feltörését, míg új kert létesítésekor az építés
során építőanyagokkal szennyeződött talaj 10-20 cm mélyen történő eltávolítását értjük, valamint a megálmodott
kerthez szükséges terepszintvonalak kialakítását.
Az egyszerűbb, akár általunk is elvégezhető tereprendezési munkálatokhoz kéziszerszámokra (csákány, lapát,
ásó, talicska stb.) van szükségünk. A gyep feltöréséhez
nélkülözhetetlen egy rotációs kapa. Nehezebb tereprendezési munkákhoz mindenképpen bérmunkagép szükséges,
mellyel a nagyobb volumenű földmunkák elvégezhetőek.
Minden esetben szükséges a kikerülő, fel nem használható föld és
egyéb hulladékanyag elszállításáról gondoskodni konténerbe helyezéssel vagy teherautóval lerakóhelyre történő szállítással.
Ha kertünk durva tereprendezési munkáin túljutottunk és a terepszinteket is kialakítottuk, jöhet a kertépítés következő fázisa, a
kert épített elemeinek kivitelezése (burkolatok, lépcsők, támfalak
stb.). A legfontosabb munkákhoz tartozik az ún. kitűzések elvégzése. Kitűzéshez cölöpöket, karókat és zsinórt használjunk. Ennek
során adjuk meg az építendő utak méretét, vonalát, magasságát, a

lépcsőfokok számát, nagyságát, valamint a támfalak nyomvonalát.
Ugyancsak ekkor határozzuk meg az esetlegesen építendő szanetlik vagy kerti dísztavak helyét is. Az épített elemek magasságpontjainak kitűzéséhez célszerű kertépítő szakember tanácsát kérni,
hiszen ez legegyszerűbben szintezőműszer segítségével kivitelezhető. Természetesen ha elég kreatívak vagyunk, ezeket a
magassági pontokat egy hosszabb vízmértékkel mi is kijelölhetjük.
Kerti utak és járdák építésekor a legfontosabb, hogy
ezeknek az épített elemeknek oldalirányban 2 %-os,
hosszirányban 1 %-os esést adjunk, hogy a burkolt felületekről a vizet mindig a kertre, és ne az épületre vezessük. Kerti
lépcsők kitűzésekor fontos a méretezés. A jól használható
kerti lépcső, fellépő magassága 12-14 cm, a belépő hossza
32-35 cm legyen. Nagyobb terepszintek esetén, ahová sok
lépcsőfokkal kell feljutni, célszerű pihenők kialakítása is.
A kitűzések után, mihelyt a kerti műtárgyak helyét meghatároztuk, végezzük el a szükséges kőműves munkákat.
Ide tartozik a kerti szegélyek lerakása, kerti lépcsők megépítése betonágyba, a szanetlik faszerkezetének felállítása,
illetve a kerti tó építésének munkái. A kerti utak esetében
a szegély lerakása után következik az ágyazat készítése,

melyre a burkolóanyagok kerülnek. Ágyazatra ún. falimurvát vagy
durva sódert használjunk. Ezt hengerezéssel vagy lapvibrátorral
alaposan tömörítsük.
Sorozatunk következő részében fogjuk befejezni kertünk építését.
Kertészeti, növényvédelmi kérdéseikre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu.
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Családi nap
a horgásztónál
Május 18-án a Tátika Óvoda Klapka épületébe járó óvodások és
szüleik, valamint az óvoda dolgozói benépesítették a Peremvárosi
horgásztó partját, kellemes környezetét.
Kilenc órától különbusszal, autókkal érkeztünk a tópartra, örültünk, hogy idén a jó idő kedvez a rendezvény megtartásához. Mind
a hat csoport készült mozgásos ügyességi játékkal, a szülők pedig
az ebédfőzésről gondoskodtak. Egy óriási piknik vette kezdetét, pléden heverészéssel, nassolással kezdve-, vidám hangulatban, később pergő programokkal folytatva.
Légvárral örvendeztettük meg a gyerekeket, aztán a csoportok által felkínált
változatos és derűs játéklehetőségekkel próbálkozhattak a gyerekek szüleikkel együtt a
Kihívás Napja szellemében.
Volt zsákban futás, kötélhúzás, „lóverseny”, célba dobás, alagúton átbújás, majd
meghívott bűvész szórakoztatta a gyereksereget. Nagyokat nevettünk játék közben és
lelkesen bíztattuk egymást versenyzéskor.
Az összes „állomás” játékos feladatát teljesítve végül minden kisgyerek egy buborékfújót kapott ajándékba, aminek nagyon
örültek.
Közben a szülők egy része a kijelölt
főzőhelyeken csoportonként más és más
finom étel elkészítésével volt elfoglalva,
a többiek a gyerekek felügyeletében segítettek. Készült pörkölt, paprikás krumpli,
grillezett hús, virsli, stb. Az étel akkor esik
igazán jól, amikor a természetben vagyunk,
közösen készítjük és fogyasztjuk el. Öröm volt nézni az egy asztalnál ülő, jó étvággyal evő gyerekeket, felnőtteket együtt! Az ebéd
befejeztével megkezdődött az összepakolás, rendrakás.
Mivel óvodás gyerekekről van szó, ezért csak fél napra terveztük
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Kitüntetések a Zrínyiben
Ebben a tanévben nemcsak tanulóink, hanem nevelőink is sikereket értek el.
Gratulálunk az alábbi kitüntetésekhez:
Stadlerné Hidi Mária, tanár - Miniszteri Dicséret
Galgand Gáborné, tanító - Miniszteri Dicséret
Micsik Antalné nyugdíjba vonulása alkalmából 40 éves Szolgálati Érdemérem
Asztalos Józsefné, igazgató-helyettes - Gyál Közoktatásért Díj
Juhász Ida
igazgató

a családi napot. Kellemesen elfáradva szedtük a sátorfánkat két óra
felé és tértünk vissza az óvodába, vagy ki-ki haza a gyerekekkel.
Nem tudott mindenki részt venni a programunkon, de úgy láttuk, hogy aki eljött, jól érezte magát ezen a családi napon.
Köszönettel tartozunk a Peremvárosi Horgász Egyesületnek, Siklósi Bélának, hogy idén is lehetőséget adtak a rendezvény lebonyolításához, minden szükséges dolgot biztosítottak számunkra, amit csak lehetett: a tűzifától a bográcsig.
Köszönjük a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-nek, aki a padok, edények, plédek, játékok és
minden „piknik kellék” kiszállításában segédkeztek.
Köszönet illeti Cseszkó Tibor képviselő urat, aki sátrakat,
sörpadokat, asztalokat bocsátott rendelkezésünkre.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a kedves szülőknek, hogy lelkesen, jókedvvel, aktívan vettek részt a családi
napon. Az együtt eltöltött programok, élmények az óvodacsalád kapcsolatát erősítik, amelyet nagyon fontosnak tartunk.
A gyermekeknek és nekünk is felejthetetlen élményt jelentett ez a nap!
Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodapedagógus

2011. július

Te szedd 2011
A házaló árusokról…
– önkéntesen és sikeresen Gyálon
Örömmel adunk hírt arról, hogy a 2011.
május 21-i országot Te szedd! szemétszedő akcióhoz Gyálon a szemétszedő
délelőttünkön körülbelül 50-en csatlakoztunk. (Ez az 50 fő bár fele sincs a
tavalyi önkéntes munka résztvevőinak,
bizony mégis sikernek számít, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az
áprilisban szervezett Föld napi takarítás sokak munkakedvét már
kimerítette. Valljuk be, ez kemény dolog.) A májusi szombat délelőttön velünk dolgoztak gyerekek és tanárok, közterületes, önkormányzati és .A.S.A. dolgozók, a FEGY ifjúsági tagozata, de akadtak
ott szervezeten kívül megjelent anyukák és apukák gyermekeikkel,
fiatalok párjukkal. Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, hogy
munkájával hozzájárult ahhoz, hogy városunk tisztább legyen.
Több helyszínen is zajlottak az események, melynek eredményeképpen a Erdősor utcai erdősávban, a Fácános dűlő és az Egressy
utcai elszórt, illetve illegálisan lerakott hulladékkal együtt összesen
csaknem 10 tonna szemetet sikerült eltávolítanunk a természetből,
a közterületekről. Folytatása következik.

Városunkban mindig is jelen voltak az úgynevezett házaló árusok,
akik elsősorban tűzifával, továbbá paplannal, illetve késkészletekkel kereskednek. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ez a
tevékenység sok veszélyforrást rejt magában, ezért fokozottan kérjük Önöket, hogy ne álljanak szóba velük, ne vásároljanak tőlük, és
semmi esetre se engedjék be őket ingatlanuk területére.
Az általuk folytatott tevékenység illegális. Tapasztalataink szerint a forgalmazott áru mennyiségével/minőségével becsapják a
hiszékeny vásárlókat. Emellett a vásárlás jó ürügyet szolgáltat számukra az úgynevezett „terepszemlére”, így már többször előfordult, hogy a vásárlóhoz néhány nap elteltével betörtek, vagy azonnal meglopták.
Az eddigiekben e tevékenység miatt intézkedés alá vont személyekről elmondható, hogy kivétel nélkül nem gyáli lakosok, az ország keleti részéről származnak, és tevékenységüket összehangoltan, szervezetten végzik.
Kérjük, hogy amennyiben ilyen illegális árusokkal találkoznak,
jelenteni szíveskedjenek azt a 06-29-540-930-as, vagy a 06-20-4242858-as telefonszámon.
Együttműködésüket köszönjük!
Közterület-felügyelet

A FEGY naplójából

gása volt a feladat. Két körözött személyt
sikerült elfogni.

Július 12-én a déli órákban életét vesztette
az a motoros, aki frontálisan ütközött öszsze egy kisteherautóval a Felsőpakony felé
vezető úton a Jóbarátok Vendéglője után.
Tűzoltóink a könnyű műszaki mentő gépjárművel vonultak a helyszínre és a sérült
járműveket áramtalanították. Polgárőreink az út zárását végezték, valamint a helikopteren érkezett mentőknek nyújtottak
segítséget a sérült ellátásában, akinek a sérülései sajnos olyan súlyosak voltak, hogy
a gondos ellátás ellenére is életét vesztette.

Június 23-án az orvosi ügyelet kért segítséget polgárőreinktől, mert egy általuk ismert, elmebeteg ember szétverte a rendelő
ajtaját. Szolgálatunk a dühöngő beteget lecsillapította, majd a kiérkező mentőknek
átadta. Személyi sérülés nem történt.

Június 18-án polgárőr ifjúsági tagozatosok
jelezték, hogy az új temetőnél két, szemetet
lerakó személyt feltartóztattak és a közterület-felügyelők segítségét kérik. Szolgálatunk és a közterület-felügyelők azonnal
a helyszínre vonultak és az eljárást megkezdték a szemetet lerakók ellen, akik nem
voltak ismeretlenek a hatóság szemében.
Köszönet illeti leendő polgárőreinket!
(Egy nappal később ifjúsági tagozatos tagtársunk ismét jelezte, hogy a tegnapi szemetelő újból szemetet rak le a temetőnél.)

Nemzetközi siker! Július 11-én az IPA,
a Nemzetközi Rendőrszövetség, Pünkösd Királya Nemzetközi Főzőversenyén
vettünk részt Gödöllőn. Egyesületünk
három étel elkészítésével indult a versenyen. Mangalicapörkölt (ez volt a kötelező feladat), majd batyus halászlé és
töltött káposzta készült. A kilenc órakor
kezdődő és délután két óráig tartó versenyen a hazai versenyzőkön kívül részt
vettek még Románia, Szlovákia, és Bulgáriai versenyzői is. Szakácsainknak ismét sikerült nagyot alkotniuk, ugyanis a
batyus halászlével az egyéb kategóriában
az első helyen végeztek! A díj átadásával

Június 22-én, a rendőrséggel végrehajtott
közös akcióban körözött személyek elfo-

Június 27-én, a reggeli órákban lángra
lobbant egy családi ház a Pozsonyi utcában. Tűzoltóink egy embert légzőkészülékben kimentettek az égő épületből és a
mentőknek átadták.

egy időben, igen nagy megtiszteltetésként
a Szabadtűzi Lovagrend tiszteletbeli lovagokká ütötte szakácsainkat. Akik ismét
elismerést szereztek egyesületünknek:
Romfa Mihály, Szebeni Zsolt (Cipó), Fodor
Bertold, Kozma Csaba. A zsűri különdíjjal
jutalmazta Szebeni Zsoltnét, emléklappal
pedig Romfa Mihálynét és Tarrné Lollok
Zsuzsannát. Ők különböző süteményeket
sütöttek. Köszönjük nekik! Szintén köszönjük tagtársainknak, a feleségeknek,
gyerekeknek a rengeteg segítséget! Nélkülük nem nyertünk volna!
Elindult a polgárőr rádió a www.radiop.hu
címen! OPSZ információk és egyebek. 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 06-70-332-1589
Hajdu Attila
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Zöldhulladékgyűjtés áprilistól novemberig

Számokban az .A.S.A.-ról

Szezonális szolgáltatásunkat a kerti munkák idején, vagyis áprilistól november 30-ig vehetik igénybe az alábbiak szerint:
Zöld zsák: április elejétől kapható. A zöldhulladék gyűjtéséhez zöld
zsákokat kell használni, amelyek a háztartási hulladékokhoz hasonlóan
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.
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
A zöld zsák ára, a szürke .A.S.A. zsákhoz hasonlóan, tartalmazza nem
csak a zsák beszerzési árát, hanem az elszállítás és a kezelés költségeit is.
Így a zöldhulladékgyűjtés kapcsán semmilyen plusz költség nem kerül a
negyedéves számlájukra: aki megveszi a zöld zsákot, az már meg is térítette a szolgáltatás árát. A 60 liter hulladék befogadására alkalmas zsákok
ára 152,- Ft + áfa, vagyis 190 forint lesz.

13 ezer óra 48 millióért Ennyi oktatási órán kell részt venniük
az .A.S.A. munkatársainak az EU és a magyar állam által ekkora összeggel támogatott képzések során.
5 alkalom – 225 fő Az idén ötödik alkalommal került megrendezésre az .A.S.A. Családi Nap, amelyen a dolgozók és családtagjaik összesen 225-en vettek részt.

Mit tegyünk bele?
A zöldhulladékgyűjtés során kizárólag kerti zöldhulladékot gyűjtenek
az autók, amelyeket az alábbi módon kérünk
kihelyezni:
- az apró kerti hulladékot (faleveleket,
avart, fűnyesedéket) az erre rendszeresített
zöld zsákban,
- a metszésből, sövénynyírásból származó
nagyobb gallyakat fél méteresnél nem nagyobb darabokra vágva és kötegelve szíveskedjenek kihelyezni.
A gyűjtési naptár
Kérjük, keressék ki utcájukat az utcalistából, és a megfelelő színnel jelölt napon reggel
6 óráig helyezzék ki a zöldhulladékot az ingatlanok elé, mert aznap fog érkezni Önökhöz a
gyűjtőautó.
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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.
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.:
20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47

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
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló
és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű
szolgáltatás! Hívjon bizalommal! Tel.:
06-70/505-1177
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház
szeretettel várja meglévő és leendő
ügyfeleit. Biztosítások kötése, kárbejelentés, befektetési tanácsadás. Vinnai
Mátyásné, Gyál, Erdősor utca 16. Tel.:
06-20/964-5616, 06-29/343-185
Eladó gázüzemű forróvíz tároló, 80 literes, üzemképes. Irányár: 20.000 Ft. Tel.:
06-30/417-2317
Villanybojlerek vízkőtelenítése, villanyszerelés, háztartási gépek javítása,
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Tel.: 06-30/417-2317
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál,
Damjanich u. 2, Tel.: 0670/206-4914
MATEMATIKA Általános és középiskolások korrepetálását, felkészítését pótvizsgára - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952- 3720
Gyermekfelügyeletet és idősgondozást vállalok. Győrfi Bernadette Tel.:
06-20/316-5054
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Hirdetésekkel kapcsolatos
információk:
Telefon:

06 (29) 541-644
e-mail:

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

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!

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

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