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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Bittera Lászlóné és Ambrus
György kapta a Kiváló Gyáli
Sportoló Díjat
3. oldal

Városi ünnepség augusztus
20-án

Gyimesi Istvánt
városunk
díszpolgárává
avatták
Augusztus 20-án, az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban, bensőséges ünnepségen adta át a díszpolgári címet Pápai
Mihály, városunk polgármestere és Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester Gyimesi Istvánnak, Gyál nyugalmazott polgármesterének.
Tudósításunk a 4-5. oldalon.

4. oldal

Jubilál a Gyáli Kaleidoszkóp
Színpad
Ebben az évben lett 10 éves az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban és annak támogatásával működő Kaleidoszkóp Színpad, előző nevén Gyáli Műkedvelők
Színtársulata.
Kedves Gyáliak! Kedves Közönségünk! Mindenkit szeretettel meghívunk az évforduló alkalmából a közházba, szeptember 23-án 19 órára,
a Vidámság és romantika című kétfelvonásos, valóban vidám és romantikus előadásra!

14. oldal

Megalakult a GYÍK, azaz a
Gyáli Ifjúsági Klub
15. oldal

Városunk vezetõi is gyeplõt ragadtak

Fogathajtó fesztivál és utcabál
Az idei, augusztus 26-27-én megrendezett VII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál mérföldkő volt a
gyáli verseny történetében. Az önkormányzat és más támogatók segítségével igazi családi
programmá vált az esemény.
A nagy sikerrel zárult kétnapos fesztiválra minden eddiginél többen voltak kíváncsiak,
a két nap alatt a látogatók száma meghaladta a háromezret.
Augusztus 27-én, a születésnapi utcabálon a KFT zenekar gondoskodott a remek hangulatról, s ismét maradandó élményt adott a tűzijáték is.
Beszámolóink a 12. és a 13. oldalon.
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Tisztelt Gyáli Lakosok!
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011.
október 1-jén 0.00 órakor fennálló állapot alapul vételével népszámlálást kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök
együttműködését. Az adatfelvételre 2011. október 1. és október 31. között a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb
lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és minden személyről,
aki ott életvitelszerűen él (függetlenül a bejelentett lakcímétől). A kérdőív kitölthető önállóan, interneten, valamint a számlálóbiztosoknak
válaszolva. Az internetes és a papíralapú önkitöltésre 2011. október 1.
és október 16. között van lehetőség (az internetes kitöltéssel, és a népszámlálás egészével kapcsolatosan segítséget a www.nepszamlalas.hu
oldalon kaphatnak, illetve az alábbi, ingyenesen hívható telefonszámok valamelyikén: 06-80/200-014, és 06-80/200-224).
A kérdőívek kitöltése név nélkül történik, és a válaszadás kötelező
(kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket). Aki a kérdőívek kitöltését megtagadja, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.)
Korm. rendelet értelmében 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
amely nem mentesít az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal
együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek
minősülnek. Javasoljuk, hogy minden esetben kérjék a számlálóbiztosok igazolványának felmutatását a maguk, és ingatlanaik védelme
céljából.
A számlálóbiztosok munkájának segítése érdekében kérjük, hogy az
esetleg hiányzó házszámot, ajtószámot szíveskedjenek látható helyen
feltüntetni (ajtó, postaláda). Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a postaládájukban talált „népszámlálás” feliratú boríték nem reklám vagy
szóróanyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait
tartalmazza.
Együttműködésüket köszönjük, feleljen Ön is a jövőért!
Polgármesteri Hivatal

Közlemény

2012. évre ez év szeptember 30-ig
igényelhető a nagycsaládosok részére
gázárkedvezmény
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban– kedvezményes áron vehetik igénybe
a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket
2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve
tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése
érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül
annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a kincstár postai úton megküldte az érintett
családoknak, valamint letölthető a kincstár honlapjáról (www.
allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center
(06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-8819535) munkatársai rendelkezésére állnak.
Magyar Államkincstár

Felhívás

Gumiabroncs begyűjtése újrahasznosításra
Tisztelt Lakótársak!
2011. szeptember 22 -én csütörtökön

Lomtalanítás

a használt gumiabroncsokat

reggel 8.00 órától délután 14.00 óráig
díjmentesen lehet leadni a

Városunkban szeptember 24-én (az orvosi rendelő oldalán)
és szeptember 25-én (a Spar felőli oldalon) lomtalanítás lesz.
A lomtalanítás napjain reggel 6 óráig lehet kirakni a lomot,
amely nem vonatkozik a veszélyes anyagokra (pl. akkumulátor, autógumi, stb.). Ezt követően kérjük tisztítsák meg és
tegyék rendbe az utcafrontot az ingatlanuk előtt!

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Dobó K. u. 51. szám alatt.
Az összegyűlt gumiabroncsok újrahasznosításra kerülnek. Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
Polgármesteri Hivatal
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Bittera Lászlóné és Ambrus György kapta a Kiváló
Gyáli Sportoló Díjat
A Kiváló Gyáli Sportolói Díjat városunk képviselő-testülete 2003-ban alapította a kiemelkedő
sportteljesítményt elérők elismerésére. A díj azon
személyeknek adományozható, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.
A képviselő-testület 2011-ben Bittera Lászlónét,
a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Mazsorett Csoportjának vezetőjét és Ambrus Györgyöt, a Sanbon
Kyokushin Karate Sportegyesületet elnökét, edzőjét
részesítette az elismerésben.
Bittera Lászlóné augusztus 20-án, a városi ünnepség előtt, Ambrus György pedig augusztus 27-én, a
városi utcabálon vette át a kitüntetést Pápai Mihály
polgármestertől és Vinnai Tibortól, a képviselő-testület Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottságának elnökétől.

Bittera Lászlóné

Gyálon született, de iskolás
éveit már Budapesten kezdte, majd 13 évvel ezelőtt tért
vissza férjével és két gyermekével városunkba. A Testnevelési Egyetemen végzett
ritmikus sportgimnasztika
edzőként, társastánc, majd
Jazz tánc oktatói képesítést
szerzett. 2001 óta foglalkozik mazsorettekkel. A gyáli
csoport 6 éve kezdett versenyezni a Pest Megyei Szövetségben. Ma már a régiós
versenyeken a gyakorlatok mindegyike dobogós
helyen végez. 2010-ben és 2011-ben már magyar
bajnokai is voltak a csapatnak. A tavalyi Európabajnokságon 4. helyezést értek el. Az országos
összesítésben idén 3. hellyel büszkélkedhetnek.
Bittera Lászlóné ma már Gyál meghatározó,
közismert sportszakembere, vezetője. A semmiből indított el Gyálon egy Magyarországon is új
sportágat. Fiúkat is be tudott vonni a csoportba,
Magyarországon csak Gyálon van fiú mazsorett
csapat. Sajátos koreográfiáit mindenhol elismerik, szeretik. Nem olvad bele a szokásos, megszokott hétköznapiságba, mindig egyediségre, a
különlegességre törekszik.
2010-ben Makón az Országos bajnokságon
a legnagyobb szakmai elismerést, az Országos
Mazsorett Szövetség „Szakmai Külön Díját”
kapta.

Ambrus György

1985. november 9-én született. Általános iskolai tanulmányait Gyálon, a Kossuth
Lajos Általános Iskolában
végezte, középiskolába a
Bródy Imre Gimnázium
sport tagozatára járt. Majd
a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán (TF) szerzett
testnevelő-edző diplomát.
Hét éves kora óta karatézik,
a sportág szerelmese, annak
tevékeny
népszerűsítője.
Aktív versenyző korában hazai és nemzetközi szinten 12 arany-, 8
ezüst- és 8 bronzérmet szerzett. Emellett kétszeres ifjúsági Kyokushin Karate magyar bajnok. Tizennyolc éves kora óta vezeti a Sanbon Kyokushin Karate Sportegyesületet Gyálon, melynek elnöke és
edzője is egyben. Az egyesületben, fennállása óta több százan megfordultak már és ismerkedtek meg a karate sportággal, ami Gyálon
nagyon népszerű. A klubot hazai szinten széles elismertség övezi.



Gyimesi Istvánt

Városi ünnepség augusztus 20-án
A Schmidt József vezetésével működő Gyál Városi Fúvószenekar térzenéjével és a
Gyáli Mazsorett Csoport bemutatójával kezdődött a program augusztus 20-án, a
Templom téren.
A városi ünnepség megkezdése előtt vette át a Kiváló Gyáli Sportoló Díjat Bittera
Lászlóné, a mazsorett csoport vezetője.
Részt vett az eseményen Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester, s Rozgonyi Erik címzetes főjegyző is.
A Szent István napi városi ünnepségen Pánczél Károly mondott beszédet, a kenyérszentelés szolgálatát Hefler Gábor atya, városunk római katolikus lelkipásztora
látta el, az ünnepi műsor közreműködője volt Lukács Sándor Jászai Mari- és Príma
Primisszima-díjas színművész, érdemes művész is.
Az ünnepség végén, hagyományaink szerint városunk polgármestere és alpolgármestere szegte meg az új kenyeret.



Augusztus 20-án, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, bensőséges ünnepségen
adta át a díszpolgári címet Pápai
Mihály, városunk polgármestere
és Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester Gyimesi Istvánnak, Gyál nyugalmazott
polgármesterének.
Gyimesi István, a Gyál fejlődésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett városvezető közösségünkért végzett munkáját Pánczél
Károly méltatta, majd Pápai Mihály idézte fel a közös munka évtizedeinek néhány emlékét.
Az ünnepség részeként Lukács
Sándor Jászai Mari- és Príma Primissima-díjas színművész, érdemes művész verssel köszöntötte
városunk díszpolgárát.
Gyimesi István 1950-től, születésétől Gyálon él. Közgazdasági technikumot végzett,
képesített könyvelő, vállalati tervező, tervező statisztikus.
Középvezetőként egy évtizedig dolgozott
az ERDÉRT -nél, majd egy évtizedig a FŐTAXI-nál.
1989-ben a Vállalkozók Pártja országos
vezetőségének tagjává választották.
1994-98 között a Pest Megyei Közgyűlés
tagja, a Területfejlesztési és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke volt.
1998-2002 között a FIDESZ
országgyűlési képviselője, az
Önkormányzati és Rendészeti
Bizottság tagja.
Elnöke volt a Főváros környéki
Agglomerációs Önkormányzati
Társulásnak, a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács tagja, az Operatív Fejlesztési Bizottság elnöke, és a Kertváros Gyáli
Kistérség Önkormányzati Társulás elnökeként is dolgozott.
A Dabas és Környéke Gyermek- és Üdülőtábor Alapítvány
titkáraként személyes érdeme,
hogy 1990-ben a tábort nem
értékesítették, megmaradt 15
település közös tulajdonában és
üzemeltetésében, így biztosítva nyaranta több ezer gyermek
révfülöpi üdültetését.
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városunk díszpolgárává avatták
Akik a sor elején jártak

Gyimesi István 1990-től, a rendszerváltástól volt Gyál polgármestere. 20 éven
keresztül közmegelégedésre végezte munkáját, a településen szeretet és tisztelet
övezi.
A rossz hírű nagyközségből, az alvó településből egy élhető kertváros született
munkásságának időszakában.
Nagy szerepe volt abban is, hogy a település 1997-ben városi címet kapott.
Öt cikluson át tartó vezetése alatt kiépült a város helyi infrastruktúrája, vízés csatornahálózat, telefon- és szélessávú
internet lehetőség, teljes úthálózat. Az
óvodai, iskolai nevelés és oktatás feltételei
is folyamatosan feljlődtek.
A BKV-val kötött
szerződés alapján
fejlődött a tömegközlekedés a településen, önálló rendőrőrs létrejöttével és
a polgárőrség megalakulásával javult a
közbiztonság.
Munkáját
elismerve
2010-ben
Schmitt Pál Köztársasági Elnök, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta
Gyimesi Istvánnak.

Gyál történetének íve igencsak kanyargós görbével rajzolható
fel. Néptelen puszta, a homoki szőlőtermesztés nagy-magyarországi Mekkája, gazdag hagyományokkal rendelkező, egészségesen működő falu, az itt élőket kiszolgálni korlátozottan képes
szürke alvóváros – hogy csak néhányat említsünk a történelmi
léptékkel mérve nagyon rövid idő alatt megjárt stációk közül.
Szűkebb pátriánk mára jól élhető, szerethető középvárossá
fejlődött.
Városunk kudarcokból és sikerekből, könnyekből, verítékből
és mosolyokból, temérdek munkából, erőfeszítésből, akaratból,
hitből épült.
Közösen építettük.
De vannak, akik helyzetükből adódóan, képességeiket a közösség szolgálatába állítva, elhivatottságuktól, hitüktől vezérelve a sor elején jártak. Épületeket emeltek, életminőséget javítottak, lelkiséget, közösséget építettek.
Mély főhajtással tisztelgünk a Gyál fejlődésében kimagasló
érdemeket szerzett lokálpatrióták tevékenysége előtt. Köszönet
áldozatos munkájukért!
A köszönet egyik kifejezése a díszpolgári cím is.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007ben, a városi cím elnyerésének 10. évfordulóján alkotott rendeletet a díszpolgári cím alapításáról.
Tette ezt abból a célból, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen- és az utókor elé.
Az eddigi díjazottak 2007-ben Szűts Szabó Istvánné, 2008ban Dr. Nagy Árpád, 2010-ben pedig Főtiszteletű Takaró Károly voltak.
Városunk történetében negyedik alkalommal került sor a
díszpolgári cím adományozására.
2011 augusztus 20-án egy olyan ember vette át közösségünk
legmagasabb elismerését, akinek neve, tevékenysége korszakot
fémjelez, Gyál történetének egyik legsikeresebb időszakát!
Nagy tisztelettel gratulálunk Gyimesi István nyugalmazott
polgármester úrnak, a városépítőnek!
gi



Új

Gyáli Újság

Lezárult a legszebb utcarészlet-pályázat!
2011 júliusában tettük közzé felhívásunkat, amelyben Gyál legszebb
utcarészletét kerestük. A felhívásra az alábbi paraméterek szerint lehetett jelentkezni: - legalább 100-150 méteres útszakasz;
		
- legalább 5 ingatlantulajdonos összefogása;
		
- a kerítések és az úttest közötti terület tisztán
		
tartása, virágossá, széppé tétele.
A felhívásunkra beérkezett pályázatok közül a győzelmet, és így
a telkenként 5000 forintos vásárlási utalványt, valamint az egy-egy
vesszőseprűt a Nyár utca és a Piroska utca sarkán elterülő öt ingatlan
nyerte Zsák Béláné vezetésével. A győztesek tehát: Piroska utca 2425-26-28-28/a.
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük az összes résztvevő pályázatát, és reméljük, hogy jövőre Önök is kedvet kapnak, hogy részt vegyenek a Gyál legszebb utcarészlete pályázaton!

Tájékoztató
a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő változásairól
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptember 1-től átalakul a lakásfenntartási támogatás. A jogosultságot biztosító jövedelemhatár emelése
lehetővé teszi, hogy a korábbi energiatámogatási rendszer jogosultjainak nagy
része továbbra is kaphasson támogatást.
Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant.
A jövedelemigazolásokat az állami adóhatóság, a vagyonnyilatkozatot az
ingatlan nyilvántartás és a gépjármű nyilvántartás útján ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal.
A kérelemhez mellékelendő dokumentumok:
- A háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások,
a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj,
családi pótlék, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról.
Fontos, hogy a lakásban bejelentett lakcímmel rendelkező minden személy
jövedelmét igazolni kell!
- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.
- Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről
nyilatkozni kell.
- Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható.
- A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat.
- Bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként
használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely
alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.
- A lakásnak a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó közüzemi
számlái.
Fontos tudni, hogy a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, amit a Magyar Államkincstártól kell igényelni.
Polgármesteri Hivatal


Némediszőlő, Újvilág utca
felújítása, portalanítása
2011. augusztus 29-én megkezdődött Gyál-Némediszőlő, Újvilág utca útstabilizációja, melynek
kivitelezője a közbeszerzési eljáráson nyertesként
kihirdetett Vitép’95 Kft. A kivitelezési munkálatok előreláthatólag 2011. szeptember 28-ig tartanak.
A lakosságnak a munkálatok ideje alatt sajnos
kisebb fennakadásokra kell számítani a közlekedésben az érintett szakaszon. Bár a kivitelező
folyamatosan biztosítja majd az ingatlanok megközelítését a munkálatok ideje alatt is, mindenképpen szükség lesz az ott lakók türelmére és
megértésére, hiszen ilyen munkálatok a forgalom
zavarása nélkül elképzelhetetlenek.
A kivitelezéssel kapcsolatos műszaki adatok:
A pályaszerkezethez szükséges földkitermelést
követően, tükörkészítés és tömörítés után, zúzalék terítésére kerül sor, valamint ezt követően martaszfalt terítésre finisher munkagéppel,
hozzávetőleg 1700 fm hosszan és 4 m szélesen,
a meglévő negyven db aknafedlap szintbe helyezésével, illetve egyoldali szikkasztó árok létesítésével.
A fenti munkálatok pormentes, szilárd burkolatot eredményeznek az esős időben korábban sajnos
néha rendkívül nehezen járható úton, a folyamatosan tisztán tartott árok pedig biztosítja majd az
újonnan épült burkolatról a víz elvezetését, hogy
megfelelő használat mellett sokáig jó állapotban
biztosíthassa kedvezőtlen időjárási körülmények
között is az utcában található ingatlanok megközelítését.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Gyál Város Önkormányzata 2011. augusztus 25-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.
Az ülés kezdetén Pápai Mihály polgármester beszámolt a város
költségvetésének első félévi alakulásáról. Ezt követően a testület a
gázár támogatás megszüntetése miatt módosította a szociális rendeletet, majd döntött az úgynevezett „Környezetvédelmi Alap” létrehozásáról. Az Alap bevételeit kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, így a védett természeti értékek megőrzésére,
eredeti állapotuk helyreállítására, a levegőtisztaság védelmére, zajés rezgésvédelemre, vízvédelemre, talajvédelemre, zöldfelületek
védelmére, mérések végzésére, környezetvédelmi koncepciók készítésére és környezetvédelmi információs rendszer létrehozására,
annak működtetésére.
Közoktatási intézményeket érintő költségvetési módosítások és
Alapító Okiratokat érintő változtatások elfogadása után közbeszer-

zési kérdéseket érintő döntések születtek. A „Városközpont építése”
beruházás tájépítészének kiválasztásához, a Bartók konyha átépítésének tervezéséhez és a városi Sportcsarnok tervei elkészítéséhez
szükséges tervpályázati eljárás lebonyolításához a Perfectus Kft.
közbeszerzési szakértelmét veszi igénybe az Önkormányzat. A „Városközpont építése” beruházás belsőépítészeti vázlatterveit a HA
Építésziroda Kft. készíti el bruttó 5.500.000,-Ft-ért.
Végül a testület döntést hozott arról, hogy Gyál városa pályázatot nyújt be az Európai Bizottság kiírása alapján Európa a Polgárokért Program 2007-2013 – Aktív Polgárokat Európának nevű
alprogram keretében testvérvárosi program címmel.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves munkarend szerinti soros képviselő-testületi ülését 2011. szeptember
29-én 18 órakor tartja.

Hogy halad a városközpont építése?
Augusztusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009- ajánlatai beérkeztek, jelenleg a legkedve- alkalmazkodó megoldás kerüljön kivitele0005 azonosítószámú Európai uniós pro- zőbb ajánlatot tevő cég kiválasztása van zésre, várhatóan a jövő év tavaszán.
jekten a munkálatok különösen meleg folyamatban.
A felújított piac területén nagy érdekidőjárás mellett folytatódtak, a burkoA Somogyi Béla és József Attila utcákban lődés mellett, sikeresen lezajlott a városi
latépítések megkezdődésével a Kőrösi út létesítendő parkolók terveinek átalakítása ünnepség augusztus 26-27-én, így sokan élrégi nyomvonalán. Ez elkerülhetetlenül folyamatban van, hogy az évekkel korábbi vezhették a szépen felújított térkő burkolat
akadályozta, és akadályozza továbbra is tervek módosításával az azóta megváltozott előnyeit, amely remekül „vizsgázott” a szoszeptember folyamán a közlekedést ezen forgalmi viszonyokhoz, helyzethez jobban katlanul nagy forgalom mellett is.
a szakaszon, annak ellenére, hogy
a kivitelező feladata ennek minimalizálása. A közműkiváltások
utolsó fázisaként a gázvezeték
kiváltások is megkezdődtek, és
várhatóan szeptemberben be is
fejeződnek.
A Pesti út jelentős forgalma,
A Kőrösi út - Bacsó Béla utcai
csomópontban fontos forgalmi
valamint a szabálytalankodó
változás, hogy a balra kanyarodási
gyorshajtók miatt a gyalogolehetőség megszűnik mind a Kősok, az úton átkelve csak narösi útról, mind a Bacsó Béla útról
gyon nehezen, sokszor veszéérkező autósok részére. Erre a vállyesen tudták megközelíteni a
tozásra a vasúti átjáró miatti forgaTulipán óvodát.
lom visszatorlódás elkerülése miatt
Gyál Város Önkormányzata döntésének megfelelően, a
volt szükség, mert a közút kezelője
csak azzal a feltétellel járult hozzá
gyalogos átkelés megkönnyítéaz útépítési munkákhoz, hogy a
sének érdekében kijelölt gyalogos-átkelőhely épült a Pesti úton, a Tulipán utca kereszteződésében. Ahhoz, hogy a kivitelezés
korábban gyakran tapasztalható
visszatorlódás lehetőségét meg kell
megfeleljen minden jogszabálynak és műszaki előírásnak, a buszmegállók áthelyezésére és
szüntetni, a balesetek elkerülésékisebb járda- és útépítési munkálatokra volt szükség.
Az építkezés határidőre befejeződött, így az óvoda szeptemberi kezdésére már biztosított
nek érdekében.
Az újonnan létesülő Kistérségi
volt a gyalogosok számára a biztonságos átkelés lehetősége.
Szolgáltató Központ építésének
A megváltozott körülmény és forgalmi rend miatt a közlekedőktől fokozott figyelmet kémunkálataihoz a kivitelező kiváZsigovits Gábor
rünk.
					
lasztására közbeszerzési eljárás
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
keretében kerül sor. A kivitelezők

Kijelölt gyalogos-átkelőhely épült a
Pesti úton
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Folyamatos változások az építésügyi hatósági munkában
2011. szeptember 05-től az építtető(k) igazgatási szolgáltatási díjat köteles(ek) fizetni egyes építésügyi hatósági eljárások során.
Az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához kapcsolódó jogszabályok folyamatosan - sajnos egyre gyakrabban - változnak. Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény - a jelenlegi jogalkotási gyakorlatot figyelembe véve
– talán már nem számít fiatalnak, de a hatályba lépése óta folyamatosan módosítják, formálják, faragják...
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet igazán nem régi, de ma már szinte csak a melléklete hatályos. Helyette, mellette van az építésügyi
hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló
193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, amit hatályba lépése óta szintén
többször módosítottak. Az a kormányzati szándék, hogy ezek az
eljárások gyorsuljanak, egyszerűsödjenek - finoman szólva - nem
mindig realizálódik. Előzőek alapján szükségesnek látjuk a Tisztelt
lakótársaink folyamatos tájékoztatását az építésügyi hatósági munkát érintő lényeges változásokról.
Ezek közül a legújabb az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási
és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII.21.) BM rendelet, amely 2011. szeptember 5-én lép hatályba.

Napjaink fejlett elektronikájának köszönhetően a felsorolt jogszabályoknak, közöttük az utolsóként említett BM rendeletnek
sokan utána tudnak nézni, ezért nem a jogszabályok felsorolása,
ismertetése a célunk, hanem városunk lakosságára gyakorolt hatásának bemutatása.
Az építési munkák végzése döntő többségében építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött. A bejelentéshez kötött
építési munkákat is meg kell terveztetni az arra jogosult tervezővel
és azt a szükséges mellékletekkel együtt be kell nyújtani (jelenteni)
az elsőfokú építésügyi hatósághoz.
Nem kell viszont illetékbélyeget vásárolni és azt a bejelentésre
ráragasztani. Az eljárás azonban nem ingyenes, az illeték helyett
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke a rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:
az építési és használatbavételi bejelentés esetén 10 000 forint
a bontási bejelentés esetén 5 000 forint.
Ezt a díjat a kérelem benyújtásakor Gyál Város Önkormányzatának az erre a célra létrehozott „Az építéshatósági igazgatási és szolgáltatási díj bevétel” számlára kell fizetni, melynek számlaszáma:
11600006-00000000-50169108.
A díjat az építtető átutalással vagy az erre a célra kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím
megjelöléssel köteles megfizetni.
Ugyanerre a számlára kell befizetni az építésügyi hatóság szakhatóságként való eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat,
amely általában 20 000 forint, a telekalakítási eljárásban pedig
érintett telkenként 5000 forint.
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák viszont továbbra is illetékkötelesek, ennek mértékét az illetékről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCIII. törvény XV. fejezetének 1. bekezdése szabályozza.
Előzőek alapján kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az építésügyi hatósághoz címzett kérelmük, bejelentésük benyújtása előtt
szíveskedjenek tájékoztatást kérni munkatársainktól az igazgatási
szolgáltatási díj, valamint az illeték mértékéről.
Gyál Város Önkormányzatának
Köszönettel: 		
Polgármesteri Hivatala
Építéshatósági Iroda

Augusztus 28-án a déli órákban érkezett a közterület-felügyelet felé a bejelentés, melynek értelmében ismeretlenek
nagy mennyiségű szemetet borítottak le a Fundy-tó közelében. A szemét átvizsgálása során kiderült, hogy a halom
veszélyes anyagokat is tartalmaz. Bizonyító erejű tárgyak,
eszközök kerültek elő, amelyek alapján beazonosítható volt
a tulajdonos. Az ügyet kiemelten kezeljük, a Polgármesteri Hivatal szabálysértési eljárást indított, az elkövető akár
100.000 forintos bírságra is számíthat.
A gyors bejelentést tehát gyors tettek követték a közterület-felügyelet részéről. Kérjük, hogy amennyiben hasonló
esettel találkoznak, azonnal jelezzék a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, az éjjel-nappal hívható 06-29-540930-as telefonszámon.
Közterület-felügyelet
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Nyári napközi az Ady iskolában
Az idei tanévben az Ady Endre Általános Iskola adott otthont a
nyári napközinek. Örömmel és némi meglepődéssel tapasztaltuk,
hogy nagyon sok gyermek jelentkezett Gyál összes iskolájából. Voltak olyan hetek, amikor 80 fő felett volt a létszám, ekkor három csoportban is üzemeltünk, de 40-nél kevesebben egyszer sem voltunk.
Nyilvánvaló, hogy a családot nem pótolhatjuk, és nem szállhatunk
versenybe egy vidéki nagyinál töltött programmal, de kollégáimmal
igyekeztünk minél színesebb, változatosabb programokat összeállítani, hogy a nálunk töltött idő élménydús, vidám legyen azok számára, akik minket választottak. A nyári napközi idején a kézműves
foglalkozások és sportjátékok széles repertoárját tártuk a gyerekek
elé. Készítettünk hűtőmágnest, írószertartót, hawaii nyakláncot,
vasaltunk gyöngyöt is – amit még a fiúk is nagy lelkesedéssel készítettek –, és szebbnél-szebb figurák születtek. Volt még aszfaltrajzverseny, homokvárépítő-verseny, papírrepülő szépség- illetve
röptető verseny.
Első héten a lelkes
pedagóg usaink
K i–M it–Tud?-ot
szerveztek és vezettek le, aminek
olyan nagy sikere

volt, hogy ettől kezdve minden pénteken produkciók tömkelegét
élvezhette és értékelhette az éppen aktuális zsűri. Sportjátékok
közül kedvenc a foci és a kidobó volt, de volt még futó- és kosárlabdaverseny, számháború, „hajófutó” verseny. Nagyon kedvelték
a gyerekek az Activityt és a csendes pihenők alatti meseolvasást is.
Az utolsó három héten, ahogy a létszám „lecsökkent” 50 főre, már
kirándulni is mentünk a gyerekek nagy örömére. Jártunk Székesfehérváron (bár sajnos az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk),
Budapesten a Rendőrség-történeti Múzeumban és csúszdáztunk a
Gellért-hegyen.
Sokak szerint egy nagyon jó hangulatú, vidám, programokban
gazdag nyári napközit bonyolítottunk le, köszönhetően tanítóink
lelkiismeretes, lelkes munkájának. Engedjék meg, hogy végezetül
megosszam Önökkel egy hálás anyuka kedves sorait: ”Ezúton szeretném megköszönni ezt a pár heti munkájukat. Fiam minden nap
új élményekkel jött haza, és nagyon tetszett neki az „új”
iskolában. További jó munkát és pihenést erre a kis nyári
szünetre, ami még hátra van!”
Önnek pedig mi köszönjük, kedves Anyuka, az elismerő sorokat, hisz a gyerekek szeretete mellett az ilyen
visszajelzések tartanak minket a pedagógus pályán.
Oláhné Sápi Edit
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Gyál város első
horgásztábora
Idén tavasszal született egy álom. Mi lenne, ha idén nyáron pár
napig közel ötven vakációzó 9-14 év közötti gyáli csemete nem
az utcát róná unalmában vagy „kockulna” a számítógép előtt,
hanem pár szakértő felnőtt kíséretében csodás kalandban lenne
részük.
Köszönet ezért az álomért Szilvási Károlynak. Kezdeményezése Soós István személyében komoly támogatásra talált, aki a
Gyáli Horgász Egyesület elnöke. Neki köszönhetjük az ingyenes
tóhasználatot. Úgy gondolták, ha a mindig érdeklődő csemetéket elinvitálják egy ötnapos horgásztáborba, többszörösen is jót
tesznek. Nem csellengenek a gyerekek céltalanul az utcán, kedvet
kaphatnak a horgászathoz akik eddig még nem hódoltak ennek
a szenvedélynek, azzal tölthetik a szabadidejüket amit szeretnek
akik régóta magukénak mondhatják ezt a sportot, azok a gyerekek akik valamilyen oknál fogva idén nem voltak nyaralni, itt
helyben ingyenesen részt vehetnek egy kalandban. A jelentkezési
lapok szinte órák alatt elfogytak.
Az önkormányzat 100.000.-forinttal támogatta az eseményt,
így mind a 48 gyermek térítésmentesen élvezhette a táborozást.
Jutott belőle innivalóra, ajándékokra, jutalmakra és az útiköltségre.
Július 11-től öt napon át minden reggel 8 órakor volt gyülekező
a közösségi háznál és irány a Fundy-tó a KHT buszával. Szilvási
Károlynak és Soós Istvánnak még öt szakértő felnőtt segítője volt

a horgász egyesülettől. Nagy hozzáértéssel, türelemmel
tanítgatták a csemetéket a horgászat fortélyaira. Észrevétlenül ültették a résztvevő
gyerekekbe a tudatos, elkötelezett környezetvédők első magvait.
Megtanulták, hogy kell viselkedni a horgásztársaikkal, hogyan
védjék, óvják a környezetüket, de ami a legfontosabb, a szabályos
horgászatra oktatták őket. Roboám a fiam is részt vett a táborozáson ő már „régi motoros” a sportban, de mégis minden nap
mikor élménybeszámolóját tartotta itthon egy-két új fortéllyal,
szabállyal mindig gazdagabb lett.
A táborozás utolsó napja volt a tetőpont. Horgászverseny a tónál és egy elméleti vetélkedő a jó hűs közösségi házban. Hihetetlen lelkesek voltak a gyerekek. Senki nem ment haza üres kézzel.
Mikor 15-én kora délután véget ért az egy hetes kaland, Roboám
csak annyit mondott: Egy baj van anya! Hogy máris vége lett.
DE! Fel a fejjel csemeték! Amikor a tábor összefoglaló értekezlete volt 24-én, a táborvezetők egyöntetűen egyetértettek abban,
hogy ez az álom most valóság lett és ebből a valóságból viszont
legyen hagyomány.
Úgyhogy jövőre is tervezik, hogy hasonló paraméterekkel,
esetleg hasznos és vidám kiegészítésekkel ismét kapuját nyitja a
tábor!
Köszönetet szeretnék mondani jómagam és minden szülő illetve gyermek nevében Szilvási Károlynak, Soós Istvánnak, a HE
minden segéderejének, valamint minden lelkes szülőnek akik finom csemegéikkel kényeztették az embert próbáló kánikulában
is hősiesen kitartó horgászcsemetéket.
KÖSZÖNJÜK! JÖVŐRE! UGYANITT!
Kisné Reinhardt Krisztina

A Gyáli Horgász Egyesület szeptember 24-én szombaton
horgászversenyt rendez a Fundy-tavon 10-14 éves gyerekeknek. Részletek és jelentkezési lap a Zsuzsi horgászboltban vagy a 70/333-6244-es telefonszámon.
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Külföldi nyári szakmai tanulmányút

Uniós pályázaton nyertek támogatást
Az Európai Unió Egész Életen át tartó Tanulás Programja (angolul LLP) szakképzést támogató pályázataival számos hazai intézmény ér el sikereket, és
a pályázaton nyert anyagi támogatás nyújtotta előnyöket a diákok érdekében hasznosítják. Az Eötvös
József Szakközépiskola és a Tempus Közalapítvány
által létrejött támogatási szerződés tette lehetővé a
külföldi nyári szakmai gyakorlatot, amelyet hosszú
szervezőmunka, a pályázatban résztvevő projektcsapat felkészülése, munkatervek előztek meg, szoros
együttműködésben az iskola vezetőségével.
Immár 2007-óta harmadik alkalommal kiírt Leonardo da Vinci Mobilitási Pályázaton elnyerhető támogatásban részesült az intézmény négy hallgatója,
akik augusztus 8-án érkeztek haza 4 hetes külföldi
szakmai gyakorlati útjukról.
A dél-németországi Biberach körzethez tartozó
8.000 fős Ochsenhausen kisvárosban 4 különböző cégnél dolgoztak 2011. július 10. és augusztus 8.
között heti 40 órás munkaidőben, a kijelölt szakmai gyakorlatvezető irányítása mellett. A munkavégzéshez támogatást nyertek a
nappali tagozatos felsőfokú szakképesítést - Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Szakügyintéző szakon – jövő év júniusában diplomázó három diákja: Hamar Alexandra, Mátyus Brigitta,
Revák Kitti és a további tanulmányokra pályázó Burján Tibor. Miután 2011 május közepén megvalósításra érdemesnek bírálták el a
pályázatot, elkezdődött a jelentkezés, a motivált diákok részletes
tájékoztatása. Érzelmileg is fontos jelentőségű volt az iskolavezetés
és a projektvezető június elején szülői értekezleten nyújtott tájékoztatása: megbeszélve a diákok és az iskola által szerződésben vállalt
feltételeket, elvárásokat, a szakmai úttal járó előnyöket. Nem elhanyagolható szempont, hogy szakmai fejlődésükhöz nélkülözhetetlen manapság egy idegen nyelvtudás és nyelvvizsga-bizonyítvány.
Ennek érdekében vállalták a részvételi feltételeket, miközben a jú-

nius végéig tartó vizsgaidőszak követelményeire fordították minden erejüket. A közeli kiutazást egy hét intenzív, 5 napos felkészítés
előzte meg a teljes ráhangolódás örömeinek izgalmaival.
Az élelmiszeripari, építőanyag-forgalmazó, elektronikai, és útépítő vállalkozásnál a fiatalok a betervezett szakmai munkaprogramot megvalósították, ottlétünket nagy érdeklődés és figyelem
kísérte. Projektvezető feladatként kapcsolatot tartottam a cégvezetőkkel és munkatársakkal, akik aktív szerepvállalásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a diákjaink nagyon tartalmasnak és eredményesnek ítélték a szakmai programot. A helyi német újságban
megjelenő cikk beszámolt a EU által támogatott lelkes magyar diákokról és kísérőjükről.
A munkatervek, kötelező munkanapló vezetése mellett jutott idő
kultúrára és kirándulásokra - Biberach-ban a történelmi felvonulást, a bajor királyi kastélyokat láttuk, egyórás idegenvezetés mellett az 1000 éves Ochsenhausen-i kolostorban jártunk.
A jelentős idegenforgalommal rendelkező Baden-Württemberg régióban a rengeteg kulturális és turisztikai
látnivaló közül alig tudtunk választani.
Az egyik hétvégi kirándulás színhelye az alpesi panorámával büszkélkedő Bódeni-tó és környéke volt.
Lindau és Meersburg, városnézés több mint egy órányi
hajózással a tavon. Másik alkalommal az osztrák Voralberg régió Bregenz tartományi fővárosa volt az úticél, ahol felvonóval a part közeli 1064 méteres Pfänder
csúcsra hat perc alatt jutottunk fel, lélegzetelállító panorámában gyönyörködve.
Az iskola az elmúlt évekhez hasonlóan vállalja a pályázati feltételek biztosítását a jövőben is, támogatásáról
biztosítva a tanulmányaikban színvonalas, jó teljesítményeket elért diákokat. A cégvezetők sem zárkóznak
el további szoros együttműködéstől, ami biztatóan ígéretes a jövőre nézve.
Kurinszky Ildikó
projektvezető
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Születésnapi utcabál

Gyál várossá avatásának 14. évfordulóját
ünnepeltük augusztus 27-én a megszépült
piactéren rendezett utcabálon. Ez az esemény idén először összefonódott a fogathajtó fesztivállal, így a szórakozni vágyó
közönség már pénteken este elkezdhette az
ünneplést.
Délután a fiatal tehetségeké volt a színpad,
fellépett a Szuszpenzor, a Pilvax Kávéház, a
Perfect Crime, a Fade Away és a Folkfunk
Superstars, bemutatkozott a nemrég alakult
Gyáli Ifjúsági Klub, majd pedig fölcsendültek a régi nagy slágerek a KFT zenekar előadásában.
Hagyomány, hogy az esti főprodukció
előtt a színpadon történik a sportdíjak ünnepélyes átadása is, melyről külön cikkben
számolunk be.
Az est fénypontja idén is a tűzijáték volt,
mely sokak szerint évről-évre nagyobb élményt nyújt, mint budapesti megfelelője.
A jó hangulathoz természetesen számos
kísérőprogram is hozzájárult, ugrálóvár,
trambulin, pónilovaglás a kicsiknek, sörsátor, büfé, sültkolbász pedig a nagyoknak.

Olvasónk írta
Újabb fél év elmúlt! Ugye ezzel együtt a kötelező programok is meg lettek tartva! És mint minden évben idén is
meg lett tartva a nagy Gyáli Utcabál! És rendszerint tökéletesre sikeredett! Az idősek és fiatalok által egyaránt
kedvelt KFT együtes csodálatos dolgot produkált! Na de hát kezdjük is az elején! Reggel 10 óra. Ébredés, reggeli
stb. Mi is az első, amit ilyenkor az ember megtesz? Hát persze, hogy felhívja a barátait! A lányok fodrásznál, a
fiúk pedig ugyan úgy készülnek az estre! Délután 5 óra! Egyre nagyobb az izgalom! Kimegyek a piactérre! Álljunk meg egy pillanatra! Piactér! Senkinek se jut eszébe valami a piactérről? A mai este a csodálatosan felújított
Piactéren volt! Tehát kimentem és a leghátsó sorban megpillantottam a barátaim. Nem volt nehéz! Alig voltak
emberek! Pontosan, csak voltak! Gondoltam magamban, hogy mi történt? Általában ilyenkor még le sem lehet
ülni! Na mindegy körül is néztünk, hangosító pult, színpad, árusok, stb. a szokásos. És az emberek csak jöttek,
jöttek és jöttek! 1 óra sem kellett és már nem lehetett se lufit, se világítós karkötőt kapni! Na és jött a KFT koncert!
Emlékszem milyen jó volt végig üvölteni azt, hogy Ó Ó Ó AFRIKA! És egyszer azon kaptam magam, hogy háromnegyed 10 van! Egyszerre elhakult a zene! Egész Gyál az égre szegezte a figyelmét! Pár perces csönd és megható
dolog történt! Kilőtték az első tűzijátékot! Csodálatos érzés volt látni, hogy milyen gyönyörűen összehozta az
embereket! Mit ne mondjak, Gyál most aztán nagyon kitett magáért! Ez a nap összehozta az embereket! Csodálatosan telt augusztus 20-a! Remélem jövőre is egy ilyen csodálatos és igényes, koncertet és tűzijátékot láthatunk!
									
Eikel Roland
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VII. Gy

A lovassport gyáli szerelmesei 2005 őszén rendezték meg
az I. Gyáli Fogathajtó Fesztivált, ahol világ- és Európabajnok fogathajtók mellett a Gyálon élő lovas sportolók is
bemutatkoztak a város közönségének.
A rendezvény várakozáson felüli sikerrel zárult, azóta
minden évben sor kerül rá.
Az idei, augusztus 26-27-én megrendezett VII. Gyáli
Fogathajtó Fesztivál mérföldkő volt a gyáli verseny történetében.

vezetõi is gyeplõt ragadtak

Gyáli Fogathajtó Fesztivál
Gyál Város Önkormányzata eddig is támogatta az eseményt, de az idén a városi rendezvények rangjára emelte, s
átvállalta a költségek oroszlánrészét is.
Az önkormányzat és más támogatók segítségével igazi
családi programmá vált az esemény. Nagy sikert aratott,
legalább kétezer nézőt vonzott a péntek esti, országosan
is egyedülálló attrakció, a villanyfényes akadályhajtás.
Szombaton délelőtt póni és félvér fogatok álltak rajthoz
akadályhajtásban, délután pedig mobilakadályokkal nehezített pályán, bravúrhajtásban mérkőztek meg a rutinos
sportolók, köztük Juhász László, négyesfogathajtó világbajnok.
Új elem volt a rendezvényen a nívós nép- és iparművészeti bemutatókat is felvonultató kirakodóvásári kavalkád,
az idén sem maradt el a malacfogó és a szekértoló verseny,
de a legnagyobb sikert talán a lőerők versenye aratta. Városunkhoz kötődő hírességek, olimpikonok, művészek,
közéleti szereplők, politikusok mérték össze tudásukat,
ügyességüket két műfajban is. Előbb kettesfogattal, majd
személygépkocsival teljesítették a pályát. Rajthoz állt Pápai Mihály, városunk polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Farkas Ágnes és
Horváth Attila olimpikon kézilabdázók, Bácsi Péter olimpikon birkózó, Orosz László zenész, zeneszerző és Kovács
Péter, a monori Toyota Kovács Autóház tulajdonosa is.
A nagy sikerrel zárult kétnapos fesztiválra minden eddiginél többen voltak kíváncsiak, a két nap alatt a látogatók száma meghaladta a háromezret.

Eredmények
Akadályhajtás
póni kettesfogatok:
I. Pőcze György
félvér egyesfogatok:
I. Pergel Imre
II. Meskó István
III. Meskóné Orosz Mária
félvér kettesfogatok:
I. Simon Tamás
II. Bodnár Csaba
III. Velkei József

Bravúrhajtás
félvér egyesfogatok
I. Meskóné Orosz Mária
II. Meskó István
félvér kettesfogatok
I. Neisz Gábor
II. Csáki Gyula
III. Láng Zoltán
félvér négyesfogatok
I. Váczi Csaba
II. Újházi Attila
III. Juhász László

Lóerők versenye
I. Kovács Péter
II. Horváth Attila
III. Farkas Ágnes
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10 éves a Gyáli Kaleidoszkóp Színpad!
Kedves Gyáliak!
Kedves Közönségünk!
Ebben az évben lett 10 éves az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban és annak támogatásával működő Kaleidoszkóp Színpad, előző nevén Gyáli Műkedvelők Színtársulata.
Ez egy nagyon vidám, tehetséges fiatalokból álló, nyitott társaság, ahol jó kedvű próbákon fejlesztjük a színjátszáshoz szükséges
képességeket (beszéd, színpadi mozgás, testbeszéd, jellemábrázolás, tánc…stb.) Így születnek az előadások, melyekben mindenkinek jut szerep!
Nagyon hosszú lenne fölsorolni azt a sok mindent, ami a tíz év
alatt történt: sok helyi fellépés, ünnepségek, fesztiválok, kistérségi
és távolabbi szereplések, vidéki és helyi színjátszó táborok, nehéz
munka, tanulás, vidámság, sikerek, beugrások, a szülők, rokonok
csillogó szeme, a közönség tapsa…
Itt szeretnénk köszönetet mondani az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatójának Gazdik Istvánnak és a ház
minden dolgozójának, akiknek támogatásával és segítségével működhetünk!
Kedves Gyáliak! Kedves Közönségünk! Mindenkit szeretettel
meghívunk az évforduló alkalmából a közösségi házba szeptember
23-án 19 órára Vidámság és romantika című két felvonásos, valóban vidám és romantikus előadásra!
Érdemes valamivel előbb érkezni, mert a civil teremben a 10 év
történetéből színes, kedves kiállítás tekinthető meg.
Kedves Gyáliak és Nem Csak Gyáliak! Kedves Közönségünk!
Kérjük jöjjenek el minél többen, ígérjük jól fognak szórakozni!
Reméljük, ezután is figyelemmel kísérik munkánkat és szívükbe
fogadják előadásainkat. Bízunk benne még sokáig szórakoztathatjuk Önöket!
Tisztelettel és szeretettel:
A Kaleidoszkóp Színpad Társulata
és vezetőjük,
Farkas Évi
A társulat jelenlegi tagjai:
Csőszi Alexandra, Dobó Ivett, Hegyesi
Richárd, Jáger Beáta, Kárpáti Balázs,
Kékesi Attila, Kékesi Tibor, Kovács
Zora, Krasnyánszky Bianka, Molnár
A 26 éves Gyál Városi Népdalkör felvételt hirdet.
Dávid, Nagy Enikő, Nagy Veronika,
A több mint negyed évszázad alatt igen sok minden történt az egyesülettel. Részt
Szalai Zsuzsanna, Szélyes Mónika.
vett megmérettetéseken, szép díjjakkal zárta a versenyeket. Hanghordozókat adott ki
– egy lemez és videó kiadása most is folyamatban van –, részt vett televíziós és rádiós
felvételeken. 2008 -ban KÓTA Országos minősítésen a csoport arany fokozatot kapott, majd ezt megismételte 2010 –ben is.
Hagyományosan megrendezzük a Népdalkörök Tavaszi Találkozóját, idén már hatodik alkalommal került rá sor. Örömmel lépünk fel rendezvényeken, lehetőségeinkhez mérten minden meghívásnak, feladatnak eleget teszünk. Célunk a hagyományok
ápolása és megismertetése a jövő nemzedékével.
Próbáinkat minden csütörtökön 17-19 óra között tartjuk.
Jelentkezni lehet szeptember 1 és október 27 között az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy csütörtökönként 16-17 óra között az Arany János Közösségi Házban.
E-mail: dancserika@t-online.hu, telefon: 30-607-75-99, fax: 29-342-209.
Dancs Erika

Tisztelt Lakosság !
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Megalakult a GYÍK, azaz a Gyáli Ifjúsági Klub
Városunkban civil kezdeményezésként megalakult a Gyáli Ifjúsági Klub, mely igazi hiánypótló, hiszen azt a 14-30 éves
korosztályt célozza meg, akit a legnehezebb megszólítani,
de ezzel egyetemben a társadalom legaktívabb tagjaivá
tehető. Az első közös klubülésre május elején került sor,
ahol az összegyűlt húsz fiatal nagy lelkesedéssel fogadta a
klub létrehozásának közös ötletét. Ezen ülésen a tagok elhatározták azt is, hogy a tagság egyelőre zártkörű, melyhez a
későbbiekben is csak ajánlással lehet csatlakozni, azonban
természetesen a rendezvények többsége a gyáli fiatalság egésze számára szervezett. A közösség megalakításának ötletét
négy segítő-koordináló fiatal adta, akik már évek óta tevékenyen
vesznek részt a város pedagógiai és közművelődési életében. A klub
szervezeti formában való támogatását a Zenergia Multimédia Modern Szakkörökkel a Fiatalokért Közhasznú Egyesület vállalta fel.
A klub elsődleges céljai között a közösségfejlesztés és a szabadidő
hasznos eltöltése szerepel, mely tevékenységek megvalósítását Gyál
önkormányzatával és közösségi házával szoros, szerves együttműködésben kívánja megvalósítani. A
másodlagos cél olyan
közösségi projektek
kitalálása és megvalósítása,
melyek
elősegítik a fiatalok
és fiatal felnőttek
társadalmi
aktivizálását, és önkéntes,
társadalmi munkájuk révén segíthetik
Gyál és vonzáskörzete lakosságát. A klub
további céljai közé tartoznak a különböző, fiatalok
számára rendezett programok, mint a különböző
tanfolyamok (nyelvtanfolyam, DJ és zeneszerkesztő szakkör, videoszerkesztő szakkör), sportfoglalkozások, közös kirándulások.

Az eddigi közös klubüléseken túl a fiatalok
részt vehettek egy közösségépítő napon,
melyre a Peremvárosi Horgásztónál
került sor, és egy Bringanapon is,
melynek keretében egy 45 km-es
kerékpáros teljesítménytúra alkalmával ellátogathattak a Gyömrői
Tófürdőhöz. Önkéntes társadalmi munkaként, pedig részt vettünk a „TeSzedd” 2011es hulladékgyűjtő akciójában. Jelenleg futó
projektek közé tartozik a klubot jelképező
logó és arculat kialakítása, illetve az információszolgáltatást segítő honlap kialakítása.
A célcsoport erős közösséggé fejlesztése a fő
cél, ennek érdekében augusztusban közös számítógépes játékest
(LAN-party), és a Városnapon való részvétel, kerékpáros felvonulás
szerepelt. A célok megvalósítása közös érdek lehet, ehhez szívesen
vesszük segítők, önkéntesek csatlakozását, akik véleményükkel,
munkájukkal sokban hozzájárulhatnak a további sikerekhez. Ezen véleményeket, hozzászólásokat szívesen várja Czékmán Balázs, a
(30) 98 65 069-es telefonszámon vagy a czekman.balazs@zenergia.hu e-mail címen.
Czékmán Balázs
elnök
Zenergia Multimédia Egyesület
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Augusztus 22-én becsengettek az időseknek
Ősz fejjel az iskolapadban, biztonságos internet használat tanítás volt a Zrínyi iskolában a nyugdíjasoknak. 2 x 11 fős csoportban ült az iskolapadba 22 nyugdíjas klubtag
a számítógép elé (3 nyugdíjas klubból),
hogy elmélyüljön az internet világában. Tanáruk Zsigovits Gábor úr, villamosmérnök,
mérnöktanár.
Gábor, a kedves fiatalember, szabadidejéből ajánlotta fel az ingyenes oktatást, hogy
az internet használatát, lehetőségeit, apró
fogásait megtanítsa az ősz „kisdiákoknak”,
ezzel segítve a gyáli civileket.
Sokan próbálgatják az internetet nyugdíjasként, szabadidejükben, kedvtelésből,
kapcsolattartásból, információszerzésből,
vagy, hogy ne maradjanak le az unokától,
aki így is többet tud a nagyiknál. Eddig

szakmai segítség nélkül el-elakadtak és ettől
kedvüket vesztették - főleg, ha
a család nem ért
rá segíteni -, de
ezzel a kis tanfolyammal sikerült
előbbre
lépni.
„Ebben a pár
órában többet tanultam, mint a másfél év
alatt egyedül. Átláthatóbbá vált a káosz.”–
jelezték a tanulók. Ezután többen, bátran
élnek az internet által nyújtott lehetőséggel,
kihasználva annak információ tárát.
Köszönetünket fejezzük ki Zsigovits Gábor úrnak a felajánlásért, hogy szabadidejében, igyekezett minél
többet megtanítani az internet
használatról és annak veszélyeiről, ezzel segítve, megbecsülve a
nyugdíjasainkat. Észrevette, hol
is kél el segítség, hogy tud tenni
az idősekért. Ő a tudását, szabadidejét adva tette ezt meg a gyáli
emberekért. Köszönet a nyugdíjas tanulóknak, hogy éltek ezzel
az önzetlen felajánlással és a hőségben is tanultak –„mint a jó pap”.
Tavaly ismertem
meg Gábort, akkor
kértem segítséget az
Egyesület számítóIdősek Világnapja október 1.
gépével kapcsolatban
– a sajátom tönkre
Városunkban évről-évre ünnepséggel kedveskedünk a
ment pályázat írás
nyugdíjasoknak, időseknek és a Jubiláló házaspárokat is
kellős közepén –,
akkor is önzetlenül,
ekkor köszöntjük az Arany János Közösségi Ház és
Könyvtár színháztermében.
azonnal segített.

Meghívó

A műsorból:
köszöntők, vers, zene
Fellép Pásztorka Sándor nótaénekes és
Balogh Tünde cigánydalénekes, élő zenekari kísérettel.
A rendezvény kezdési időpontja 15 óra.
Szeretettel várjuk minden nyugdíjas és idős társunkat.
Kérjük jelentkezzenek szeptember 25-ig az idén jubiláló
házaspárok , akik 50, 60, és ennél több jubiláló évet együtt
töltik az idei évben.
Kérjük a családtagok segítségét is, vegyék fel a szervezővel a
kapcsolatot! (Telefon: 29-263-261)
Kiss Jánosné
Nyugdíjasok H. K.Kh.Egyesülete
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A kedves, segítőkész fiatalember
itt él Gyálon a családjával, felesége
tanító, egy gyermekük van, aki
idén kezdi meg az
első osztályt.
Gábor jelenleg a
Városüzemeltetés
alkalmazásában
dolgozik, aki nyitott szemmel jár, becsüli és
segíti az időseket, Gyáliakat, így is lehet…
Köszönjük!
Továbbá szeretnénk megköszönni a Zrínyi Iskola igazgatójának, Juhász Ida igazgató asszonynak, hogy most is segítséget

nyújtott azzal, hogy helyet adott és rendelkezésünkre bocsátotta a számítógépeket és
az iskola termet.
Jó volna az oktatás folytatása, mert a
tanulók érdeklődnek a számítástechnika
„még homályos területeinek” irányába is.
Szívesen megszervezzük az oktatást az
internet használatról más civileknek is, ha
igénylik és lesz elég jelentkező. T.: 263-261
Kiss Jánosné
Nyugdíjasok Helyi Közhasznú Egyesülete

2011. szeptember

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A mérgezésekrõl általában
Modern korunkban igen elterjedt a különböző
vegyszerek: növényvédő, rovarirtó szerek és
egyéb kémiai anyagok használata. Ezek nem
megfelelő tárolása és felhasználása esetén
előfordulhat haszon- és társállataink balesetszerű, véletlen mérgezése. Mit tegyünk ilyen
esetekben?
Ha észlelte valaki, hogy az állat érintkezett
a méreggel, esetleg el is fogyasztotta azt, legjobb, ha haladéktalanul állatorvoshoz juttatja.
Fontos, hogy a méreg csomagolását, ami tartalmazza a szer nevét, hatóanyagát, lehetőleg
vigyék magukkal. Ha erre nincs mód, legalább
a szer típusa (mire használják?), neve szükséges ahhoz, hogy hatékonyan lehessen a beteget kezelni (van-e ismert ellenszere). Az állat
sorsát nagyban befolyásolja, hogy a méreg felvételétől minél kevesebb idő teljen el, ugyanis
a testfelületről, illetve a gyomorból a még fel
nem szívódott mérgező anyag eltávolítása
életmentő lehet. Ha az állat szőrzetén, bőrén
vegyszer-szennyeződés van, azt a tulajdonos
mielőbb kezdje megtisztítani, lehetőleg gumikesztyűben. Vízben oldódó és maró anyagokat
(savak, lúgok): vízzel való lemosással; zsírban
oldódó anyagokat, kőolaj-származékokat: étolaj vagy szappan segítségével lehet eltávolítani. Legjobb, ha ezek után legalább telefonon
rögtön állatorvosi segítséget kér az állattartó,
mivel sokat árthat a különböző „házi praktikák” alkalmazása. Például a tej itatása nem
mindig segít, zsíroldékony mérgek felszívódását még gyorsíthatja is. A mielőbbi szakszerű
ellátás (hánytatás, gyomormosás, intenzív terápia stb.) nem halasztható, főként, ha a mérgezés tünetei már kezdenek jelentkezni.
Ha nem láttuk a méreg felvételét, a következő tüneteknél lehet mérgezésre gyanakodni:
hirtelen (órákon belül) jelentkező levertség,
tompultság, szédelgő mozgás vagy elfekvés;
nyálzás, ismétlődő öklendezés, hányás, hasmenés; szapora vagy rendellenes légzés; izomremegés, rángó- vagy merevgörcs, tudatzavar,
eszméletvesztés. Ezek súlyossága és a tünetek
kombinációja együtt határozzák meg a beteg
gyógyulási kilátásait, ennek megítélése a szakember feladata. A laikus állattartó, különösen,
ha pánikba esik, nem tudja reálisan felmérni
az esélyt. Nem szabad lemondani az állatról
csak azért, mert hirtelen került esetleg súlyos
állapotba, de a késlekedés, halogatás mindenképp rossz megoldás.

higgadt érvelés, a meggyőzés marad: az állat
ugyanis nem tehet semmiről…
Ha ebben vagy más állatorvosi témában
kérdése van, szívesen válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
Honlap: www.allatorvosgyal.hu

A közismerten mérgező vegyszerek mellett
érdemes tudni arról, hogy sok kerti és szobai
dísznövény is okozhat súlyos mérgezést, főként macskák, kisebb testű kutyák esetében,
ha megrágják azokat. Beszerzéskor a kertészetben, a virágárudában érdemes tájékozódni
szakembertől, és ha veszélyesnek minősül, célszerű
a növényt magasabban
elhelyezni.
„Ő a barátod, a társad,
Nem ritkák azok az esea testőröd, a kutyád.
tek, amikor a tulajdonos
Te pedig az élete, a szerelme,
gyanakszik mérgezésre, a
a falkavezére vagy.
tünetek hirtelen megjeleA tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
nése és súlyos volta miatt.
szívének utolsó dobbanásáig.
Ilyenkor az állatorvos a
Tartozol neki annyival,
szükséges vizsgálatok (elhogy méltónak találtass
sősorban vér labor) alapján
feltétlen szeretetére.”
tudja megerősíteni vagy
kizárni a gyanút. Tehát:
Városunkban 2011. június 14-től a gyepmesteri feladatokat
nem minden mérgezés,
Szabolcsi László látja el. A gyepmester elérhetőségei így teleami annak látszik!
fonszáma is változatlan: 06-70/334-6094. Ezzel egyidejűleg
Végül fontos szót ejteni
a telepen a szűkös anyagi keret ellenére egy kisebb felújítást
a szándékos mérgezésekvégeztünk. Kijavítottuk a tönkrement kenneleket, elkészítetről. Azt gondolom, hogy
tük a régóta tervezett kifutót. Ide 3-4 kutyát tudunk egyszerre
állatokhoz való viszonya
kirakni, ezzel is megkönnyítve a telepen eltöltött napokat.
minősíti az embert. Aki
Gazdikereső rovatunkat folytatjuk, most is két kutyust mutaképes egy állatnak szándétunk be akik nagyon várják szerető új gazdájuk jelentkezését.
kosan szenvedést okozni,
úgy, hogy az bele is halhat,
Fekete, 1-2 éves kistestű
annak viselnie kell tettékan kutyus, nagyon banek súlyát jogi és erkölcsi
rátságos, játékos. Pórázon
értelemben egyaránt. Praszépen sétál, nyugodt,
xisomban rendszeresen, és
ezért kisgyerek vagy idős
az utóbbi hetekben sajnos
ember mellé is ajánljuk.
több olyan esettel találkoz(2-es kennel)
tam, ahol a tünetek és az
előzmények alapján valószínűsíteni lehet a szándékos mérgezést. Nem tudok
elfogadni olyan indokot,
ami magyarázhat és menthet egy ilyen tettet. Sajnos,
Fekete, 2-3 éves, kistestű
az esetek egy részében egyszuka. Lassan 2 hónapja van
értelműen bűnözői szána telepen, nagyon nehezen
dék (pl. betörési kísérlet)
tűri a bezártságot. Embeáll a háttérben, ilyenkor
rekkel és más kutyákkal is
mindenképp a rendőrség
kedves, barátságos. Kis terjogosult eljárni. Amikor
mete miatt akár lakásban
viszont „egyszerű” emberi
tartásra is ajánljuk. (16-os
gonoszság, szomszéd-vita
kennel)
a motiváció, csak a józan,

Gazdit keresünk
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Gyakran feltett
fogászati kérdések
Mi a teendő foghúzás után? A sebet nem szabad szívogatni, öblögetni.
A foghúzás napján tartózkodni kell a dohányzástól, alkohol fogyasztástól, mert az késlelteti a gyógyulást, illetve utóvérzést okozhat. Lehetőleg
tejterméket, magvas ételeket ne fogyasszunk. Amíg tart a zsibbadás, ne
együnk, csak folyadékot igyunk. Hideg borogatással (pl: törölközőbe
csavart fagyasztott borsó) megelőzhető az arc feldagadása.
Mit tegyünk, ha kiütötték a fogunkat? Ez általában gyerekeknél fordul elő a játék hevében. Ha a fog teljes egészében kiesett, lehetőség van a
visszaültetésre. Ennek az esélye annál nagyobb, minél kevesebb időt van
a fog a fogmedren kívül. Óvatosan vízzel öblítsük le a fogról a szennyeződést, de NE dörzsöljük! A legjobb lenne fiziológiás sóoldatban tárolni
a fogat, hogy ki ne száradjon. (külföldön bevett gyakorlat az erre a célra
a szülőknél lévő fiziológiás oldatot tartalmazó doboz) Ennek hiányában
a legjobb, ha a kiesett fogat a szülő a szájában tartja, amíg a fogorvoshoz
érnek.
Terhes vagyok. Kaphatok-e injekciót? Igen. Sok kismama fél, hogy
a kezelés nem árt-e a babájának. A fogászati beavatkozások egyike sem
káros a magzatnak. Egyedül röntgen felvétel nem készíthető. A fogfehérítés megkezdésével is tanácsos várni a baba megérkezéséig.
Miért kell leszedni a fogkövet? A fogkő a fogak felszínére erősen tapad, fogkefével nem távolítható el. Felszínén rengeteg baktérium nyüzsög, melyek fogínygyulladást okoznak és fogágybetegséghez vezetnek.
Emellett a fogak elszíneződését és kellemetlen szájszagot okozhatnak.
Milyen gyakran érdemes fogorvoshoz menni? Fogászati ellenőrzésre fél évente célszerű járni. Ilyenkor a fogorvos felméri a fogak állapotát,
és ha szükséges leszedi a fogköveket.
Amióta várandós vagyok fogmosáskor vérzik az ínyem. Normális
ez? Igen. A terhesség során bekövetkező hormonális változások miatt az
íny vérbővé, sérülékenyebbé válik. Már kisebb behatásra is (fogmosás)
vérezni kezd. Akár íny duzzanat is kialakulhat (terhességi granuloma).
Ezeket az elváltozásokat a nem megfelelő szájhigiéne tovább ronthatja,
ezért is fontos a lepedék, fogkő eltávolítása. Szülés után a tünetek rendeződnek.
Károsítja-e a fogfehérítés a fogakat? A napjainkban használt fogfehérítő anyagok a használati utasítások betartása mellett nem károsítják
a fogzománc.
Mi az a fogékszer? A fogékszer egy apró csiszolt kristály, drágakő
vagy arany ékszer, melyet egy speciális eljárással a fogra ragasztanak.
Napjainkban egyre divatosabb viselet a hölgyek körében. Különféle
színben és mintázatban készül. 10 perc alatt felhelyezhető a fog károsítása nélkül, és bármikor eltávolítható. Teljesen fájdalommentes eljárás.
Akár fél évig is a fogon marad, de ez a fog megterhelésétől függően változhat.
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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A kertésznaptár szeptember havi számában a levelükkel díszítő muskátlikat mutatjuk be.
A jól ismert álló és futó muskátlik mellett a terasznövények palettáját színesíthetjük az ún. levéldísz muskátlikkal, melyek gyakran
illatos levéllel is rendelkeznek.
Ezen növények ősei Dél-Afrikából származnak. Két faj hibridjei
terjedtek el a termesztésben: az egyik a citrommuskátli, a másik
pedig a rózsamuskátli. A nemesítők különböző klónok előállításával rendkívül változatos levélmintázatú növényeket hoznak létre.
Leveleik pozsgás jellegűek, karéjozottak, a színük pedig fehér-, sárga-tarka vagy vörösen pettyezett lehet. A virágaik jóval kisebbek
és jelentéktelenebbek a hagyományos muskátlikénál. Több fajtájuk
magas illóolaj tartalommal rendelkezik. Ha levelülket elmorzsoljuk, kellemes citrom- vagy ánizsillatot érzünk. Ha hozzájutunk
ezekhez a változatokhoz, neveljük a kertben félrányékban, de legjobb helyük mégis jól benapozott teraszon vagy erkélyen van.

Ültetésre kissé savanyú, tőzegalapú talajkeveréket használjunk.
Tavasztól őszig bőven öntözzük őket. Szaporításuk ideje szeptemberben van. Hajtásdugvánnyal, vegetatív úton jól szaporíthatók.
A kifejlett tövekről 5-6 cm nagyságú, 2-3 levéllel rendelkező dugványt vágjunk. A megvágott dugványokat néhány napig szárítsuk,
ezt követően nedves perlitbe vagy homokba ültessük. Három hét
alatt meggyökeresednek, ezt követően pedig a felnőtt növényekhez
hasonlóan neveljük őket.
Télen ezek a muskátlik is 5-10 oC-os világos helyen, szárazon
történő teletetést kívánnak. Februárban ültessük át őket, vágjuk
vissza felére, és kezdjük el öntözni. Így a tavaszi fagyok elmúltával ismét megerősödött töveket
helyezhetünk el a teraszra vagy
a kertbe.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő
szakmérnök
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Őszi lomtalanítás
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az őszi
lomtalanítást Gyálon az alábbiak szerint végezzük.
- 2011. szeptember 24-én szombaton reggel
6 órától a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
- 2011. szeptember 25-én vasárnap reggel 6
órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli oldala
(Spar élelmiszerbolt, Bartók Iskola)
Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé
kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása
miatt ne maradjon hulladék az utcán.
Mi a lom? A háztartásokban keletkező nagy
darabos hulladék, amely mérete miatt nem
férne el egy kukában, azonban nem sorolandó más hulladék kategóriába, azaz nem
háztartási szemét, nem építési törmelék vagy
veszélyes hulladék. Lom például: bútor, kerti
műanyag bútor, régi edények, törött gyerekbicikli, játékok (hinta, hintaló) stb.
A lomtalanítás során nem szállíthatunk
el: kommunális hulladékot, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot,
egész üvegtáblás ablakot vagy nagy darabos
vashulladékot (balesetveszély miatt).
Kérjük, mielőtt kiteszi elszállításra az Ön
számára feleslegessé vált tárgyakat, nézzen
körül ismeretségi körében, hátha más még
örömmel hasznát venné ezeknek.

Nyári tábor Kétbodonyban
A Tátika Óvoda Pillangó csoportjával
2011. június 20-24 -ig felejthetetlen öt
napot töltöttünk el Kétbodonyban. Tíz
kisgyermeket Winkler Edit, Mátyók Péterné Jutka néni, Nagyné Nyíri Mária
óvodapedagógusok kísérték el, másfél
napig velünk volt Németh Istvánné óvodavezető is. Kétbodony nyugat Nógrád
megyében, a Cserhát hegység lábánál terül el. A szállásunk festői környezetben

volt: kettő tornácos parasztház dombos
udvarrésszel, szemben vele az Öreghegy, melynek csodálatos panorámájában mindennap gyönyörködhettünk,
valamint a negyedik napon meg is másztunk. A festői környezet mellett emelt
színvonalú szolgáltatásokban részesültünk. A helyi mini állatkertet látogattuk
meg, a vezető, János bácsi, ízes beszédé-

A LEGEA-Gyál BKSE mérkőzései a 2011/2012. évi bajnokság,
Pest megyei I/B. osztály Déli csoportjában – 2011. ősz
		
Nagykáta SE – LEGEA-Gyál BKSE
2011.09.17. Szombat
LEGEA-Gyál BKSE – Újhartyán ISE
2011.09.25. Vasárnap
Pereg SE - LEGEA-Gyál BKSE
2011.10.02. Vasárnap
LEGEA-Gyál BKSE – Ráckeve VAFC
2011.10.09. Vasárnap
Hernád SE - LEGEA-Gyál BKSE
2011.10.16. Vasárnap
LEGEA-Gyál BKSE – Tápiómetáll TSE
2011.10.22. Szombat
Halásztelek FC - LEGEA-Gyál BKSE
2011.10.29. Szombat
LEGEA-Gyál BKSE – Szentmártonkáta SE
2011.11.06. Vasárnap
Délegyháza KSE - LEGEA-Gyál BKSE
2011.11.12. Szombat
LEGEA-Gyál BKSE – Dömsödi SE
2011.11.20. Vasárnap
Fer-Al-Ko Kiskunlacháza SE - LEGEA-Gyál BKSE 2011.11.26. Szombat

GYÁLI BARÁTI KÖR SPORTEGYESÜLET
www.facebook.com/Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
2360 Gyál, Ady Endre utcai sporttelep.
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vel még élményszerűbbé tette a látottakat, Imre bácsival hintókáztunk és közben a faluval ismerkedtünk, süteményt,
pipiskét, sütöttünk Jolánka nénivel, a
gyerekek kis köténykékben lelkesen készítették a kelt tésztából a kismadarakat,
amit jóízűen el is fogyasztottunk. A közeli játszóteret is felfedeztük, ahol egy
nagy cseresznyefa is volt, melyről finom
cseresznyét szedtünk, Jutka néni még a
fára is felmászott
az érettebb gyümölcsökért.
A
helyi bognárműhelyt látogattuk
meg, ahol minden gyermeknek
faforgót vásároltunk. Palóc viseletbe öltözött
Márti néni öt
hosszú palóc népmesét mondott el
a gyermekeknek.
A 110 hektáron
elterülő Nógrádi
Vadasparkba mentünk kirándulni, melyen traktorral vittek bennünket körül,
ahol vadterelést is láttunk, közben két
hűséges kísérőnk is volt, az egyik Rudi
vaddisznó, a másik Pistike szarvas. Fürödtünk a tábor medencéjében, csuhébábokat készítettünk Márti nénivel, az
esti zenés tábortűz hangulata magával
ragadott mindannyiunkat, ezt Guszti
bácsinak köszönthetjük, majd ezt
követte az esti zseblámpás „kalandtúra” az udvaron. Az Öreg hegyet
Guszti bácsival fedeztük fel, sok
okos dolgot tanultunk meg közben,
valamint magaslesre másztunk és
gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Lovagoltunk Sirkánon,
a pónilovon, megkóstoltuk a helyben főzött finom fagyit, kirakodóvásárba ajándékokat vásároltunk.
Pénteken délelőtt újra kimentünk
a játszótérre, majd ebéd után hazaindultunk. A buszon egészen
hazáig tábori énekeket énekeltünk.
Nagy volt az öröm mikor a gyerekek meglátták a szülőket, de szinte
mindenki úgy köszönt el tőlünk,
hogy jönnek táborozni jövőre is.
Nagyné Nyíri Mária
óvodapedagógus
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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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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 Védőoltások
 Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás
 Műtétek, ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

Év végéig a
védőoltások 2010-es árakon!
Nagycsaládosoknak 10% kedvezmény!
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást, motor
ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Telefon: 06-20/4016810, 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.

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.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
Gyáli büfébe gépkocsival rendelkező alkalmazottat keresünk. Tel.: 20/572-5991.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, felkészítését pótvizsgára
- több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon: 0630/952- 3720.
HITELEK INTÉZÉSE Lakossági és céges
ügyfelek részére. Ingyenes tanácsadás.
Megbízható, gyors ügyintézés. Barta és
Tsa. 06-20/569-1250, 06-70/748-2038.

Kedves Együttérző
Barátok!

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
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Szeretném itt is megköszönni Nektek, hogy
a szomorú búcsúzásban mellettem álltatok,
fájdalmamban osztoztatok!
Hálás köszönettel:
Kardos Imréné Marika

Fűtés átvizsgálás, BESZABÁLYOZÁS.
Biztos energia megtakarítás. Hivatalos
műszeres Gáz Biztonsági Felülvizsgálat.
Víz-gáz-fűtés szerelés. Ingyenes tanácsadás. Lakosság és közület számára. 0620/933-9844.
Villanybojlerek vízkőtelenítése, villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor
javítás és ingyenes állapotfelmérés. Tel.:
06-30/417-2317.

Eladó gázüzemű forróvíz tároló, 80 literes,
üzemképes. Irányár: 20.000 Ft. Tel.: 0630/417-2317.
Targoncavezetőket, komissiózókat keresünk gyáli munkavégzéssel többműszakos
munkarendben. Elvárásaink: Középfokú
végzettség, Targoncavezetői engedély,
Rugalmasság, önállóság és határozottság.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a pozíció megjelölésével a csakvari.beatrix@
profield.hu email címen keresztül lehet.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:
Telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu

CSONTKOVÁCS
THAI MASSZŐR
YUMEIHO TERAPEUTA
Prevenciós és gyógyítási céllal.

Bejelentkezés: 06-20317-4661
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
GYÁL, KÕRÖSI ÚT 118-120.

Gyemekeknek
Kicsiknek (1-4 éves)
Pöttöm torna
Péntek 10.00-10.45
500 Ft/alkalom
Vezető: Ecsődi Beatrix
0620-429-1572
Baba-mama klub
Csütörtök 8.00-10.00
A részvétel díjtalan!
Vezető: Dóczi Jánosné
0670-503-7798
Kézműves foglalkozás
Szerdán 9.00-9.45
600 Ft/alk.
Vezető: Murányi Krisztina
0670-335-3127
Első alk.: október 5., szerda
Csiri-biri
Szerda 10.00-11.00
600 Ft/alk.
Vezető: Murányi Krisztina
0670-335-3127
Első alk.: október 5., szerda

Tanfolyamok, klubok, szakkörök
Ovisok
Mozgásfejlesztő- és tartásjavító gimnasztika (Berczik
Sára módszere alapján)
Hétfőn 16.15-17.00
Szerdán 16:15-17:00
5600 Ft/8 alkalom
Edző: Kocsis Krisztina
0630-900-4500
Ovis roki
Szerda 16.00-17.00
2000 Ft/4 alkalom
Vezető: Bakó Emese
0670-366-0463
Iskolások
Erica C. Dance School
Hétfő 17.00-19.00
Heti 1x2 alkalom.
6.000 Ft/hó
Oktató: Hermann Berti
0630-594-6561
Kezdő akrobatikus rock and roll
Kedd 16.00-17.00
Péntek 16.00-17.00
4.400 Ft/hó
Vezető: Pál Ági
0630-407-5842

Meghívó
BÁTKY ANDRÁS és
BOGNÁR SZILVIA
interaktív
– Egyesült Meseművek –
programjára

Bátky András meseíró – Pipogya a budapesti
medve című könyv szerzője – vezetésével egy
új alakuló mese szereplőivé válhattok,
Bognár Szilvia népdalénekesnő pedig zenei
oldalról segíti a mesélést.

2011. október 7. péntek, 13 óra
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120., Tel.: 29/541-646

UltraPop tánciskola
Hip-hop
Kedd 17.00-18.00
Péntek 17.00-18.00
Vezető: Kárpáti Zsolt
0620-999-0101
Musical Stúdió
Szombaton 15.00-18.00
5.000 Ft/hó
Tanárok: Deák Fruzsina, Naszvagyi Tamás és Endrődy Zsófia
Jelentkezés a közházban.
Felnőtteknek
Callanetics
Szerda 19.00-20.00
Részvételi díj: 1200 Ft/alk.
6000 Ft/6 alkalom
Oktató: Herman Gabriella,
diplomás callanetics oktató
0630-586-8549

Latin kondi
Kezdő: Szombat 10.00-11.00
Haladó: Szerda 18.00-19.00
Szombat 11.00-12.00
5000 Ft/hó
Oktató: Nagy Anita
0670-702-2478
Női torna
Kedd 18.30-19.30
Péntek 18.30-19.30
3.800 Ft/10 alk.
V.: Záborszkyné Kovács Edit
0620-982-3179
Idős torna
Csütörtök 10.00-11.00
1.300 Ft/8 alkalom
650 Ft/4 alkalom
V.: Záborszkyné Kovács Edit
0620-982-3179
Sakk klub
Csütörtök 16.00-21.00
A részvétel ingyenes!
Vezető: Szabó János
0620-231-2489

FOTÓPÁLYÁZAT

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár amatőr fotópályázatot hirdet „LENCSEVÉGEN GYÁL” címmel.
A pályázat célja: a fotósok művészi alkotásain keresztül megörökíteni Gyál jelenlegi arculatát. A képek a gyarapodó helytörténeti gyűjteménybe kerülnek megőrzésre.
Pályázati feltételek:
– a képek 2011-ben készüljenek
– a pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat
– nevezni két kategóriában maximum 5 képpel lehet:
– gyáli utcarészletek, közterek, szobrok
– gyáli életképek
– beküldés formája: az alkotásokat elektronikus és papírkép
formában is kérjük beküldeni a gyalifotok@gmail.com e-mail
címre, valamint a Városi Könyvtárba lezárt borítékban leadni.
Mindkét esetben kérjük feltüntetni a kép címét, pályázó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az elektronikusan
beküldendő képek JPEG vagy JPG formátumúak legyenek.
A nyertes alkotásokat a Közösségi Ház weboldalán és az Új
Gyáli Újságban fogjuk megjelentetni. A beérkezett képekből
kiállítást rendezünk a Közösségi Házban. A beküldött alkotások elkészítésével, vagy azok nyilvános bemutatásával okozott
személyiségi- és szerzői jog sértésekért minden felelősség a
beküldőt (alkotót) terheli!
Leadási határidő: 2011. november 12., szombat
Eredményhirdetés: 2011. november 25. péntek 17 óra
A nyertesek könyvjutalomban részesülnek!

Bővebb felvilágosítás: Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118/120. Tel.: 06-29-541-646

