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Mátyás király utca - döntött a 
bíróság!
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A hétköznapok költője
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Az Új Gyáli Újság szerkesztősége

            Áldott, békés karácsonyt
             és sikerekben gazdag, boldog 
                 új esztendőt kívánunk!

Ünnepek előtt Pápai Mihálynál, 
városunk polgármesterénél

Azt hiszem, hogy az egészség, boldogság és az anyagi gyarapodás az a három felté-
tel, aminek teljesülése esetén minőségi életet tudunk élni. Mindenkinek azt kívánom, 
hogy teljesüljenek ezek a feltételek, békében, boldogságban teljenek az ünnepek, s leg-
alább ezeken a napokon a gondok helyett az öröm és a mosoly legyen a meghatározó! 
– mondja Pápai Mihály, városuk polgármestere.

Interjúnk a 3. oldalon.

Lakos Péterné Arany János 
Pedagógiai Díjat kapott

11. oldal

Ifjú szívekben élek – Adysok 
Ady nyomában 

12-13. oldal

FAÖT–ülés a közösségi  
házban
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Mátyás király utca 
– döntött a bíróság!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Mátyás király utcai telkek 
kártérítési pere tárgyában, másodfokon a Fővárosi Bíróság 
előtt 56.Pf.636257/2011 számon bírósági per folyt. A 2011. 11. 
18-án megtartott másodfokú tárgyaláson a bíróság jogerő-
sen elutasította a felperesek kártérítési igényének jogalapját, 
kimondta, hogy az önkormányzat nem járt el jogellenesen, 
amikor a Mátyás király utcát kiszélesítette és leaszfaltozta, és 
jogellenesség hiányában nem állhat meg az önkormányzattal 
szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény, és nem való-
sult meg olyan környezetkárosítás sem, amely megalapozna 
kártérítési igényt. 

A lakók kérésére fokozott ellenőrzések folynak a súlykor-
látozás betartására, valamint a Pesti úti kereszteződésnél a 
fekvőrendőrök átszerelésre kerültek. Az áthaladás során így 
kisebb zajt okoznak a járművek. 

Kérjük a továbbiakban is a forgalomlassító fekvőrendőrö-
kön történő körültekintő áthaladást!

Az Urbura Kft. környezetszennyező 
tevékenységének megtiltása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Urbura Kft. XXIII. ke-
rület Péteri major területén végzett hulladékkezelési tevékenysége 
ellen a gyáli lakosok panaszait képviselve, a hatásterület hatósága-
ként benyújtott kifogásunk végre eredménnyel járt.

A KTVF 10275-17/2011 sz. 2011. 11. 14-én hozott (még nem jog-
erős) határozatával a korábban az Urbura Kft-nek kiadott KTVF: 
9953/2007 működési engedély módosítására irányuló kérelmet el-
utasította és a területen végzett valamennyi hulladékkezelési tevé-
kenységét megtiltotta, valamint kötelezte a céget a még kihelyezés-
re váró hulladék 2012. 03. 31-ig történő elszállítására.

2003 óta folyamatosan érkeztek bejelentések a lakosság részéről 
az időnként érezhető és elviselhetetlen bűz miatt. Az önkormány-
zat folyamatosan eljárt és évente kereste meg az érintett szerveze-
teket, azonban a hatóságok mindent a kiadott engedély szerintinek 
és szabályszerűnek találtak, továbbá a szaghatást is elfogadhatónak 
ítélték, ezért is fordultunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
tériumhoz, akik a Főfelügyelőséggel vizsgáltatták ki az ügyet.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fő-
felügyelőség 2008. szeptember 4-én kelt levelében a következő olvas-
ható: „Az ellenőrzés a telep üzemeltetési körülményeit megfelelőnek 
találta, az érvényes engedélyekben foglaltaktól eltérő tevékenységet 
nem tapasztaltak. A kft. érvényes környezetvédelmi működési enge-
déllyel, hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik, a hulladék begyűj-
tési és hasznosítási engedély kiadására irányuló eljárás folyamatban 
van. Az ellenőrzés során megállapított körülményekre figyelemmel 
az üzemeltetővel szemben levegőtisztaság-védelmi, illetve hulladék-
gazdálkodási szempontból hatósági eljárást kellően megalapozó in-
tézkedésre okot adó körülmény jelenleg nem áll fenn.”

Így önkormányzatunk már csak a működési engedély meghosszab-
bítása iránt beadott kérelemmel szemben tudott hatékonyan fellépni. 
A kérelem elbírálására a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség alapos és körültekintő vizs-
gálatokat végzett, amelyek eredményeként a talajfúrások során a ta-
lajvíz minta négyszeres bór és kétszeres nikkel szennyezettségét és a 
monitoring kutakból a határértéket meghaladó nitrát és ammónium 
vízkémiai komponenseket mutattak ki. Tekintettel a talajvíz áramlási 
viszonyaira a mért értékek erősen veszélyeztetik a Bitó-halom nevű 
lápterületet, mely védett és fokozottan védett fajok élőhelye. Ugyan-
akkor megállapításra került az is, hogy az ott alkalmazott technológia 
nem az előírásoknak megfelelő volt és ezáltal súlyosan veszélyeztette 
a környezetet. Korábban ugyanez a hatóság 4 esetben azt állapította 
meg, hogy az Urbura Kft. tevékenységét az engedélyeknek megfelelő-
en végzi és szaghatás csak a helyszínen érezhető.

Végre eredményt értünk el az ügyben! A lakosság érdeke érvé-
nyesült, végre megszabadulunk ettől a lassan egy évtizede húzódó 
problémától.

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a lakosság érdekének 
képviseletében hatékonyan közreműködtek.
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Ünnepek előtt Pápai Mihálynál, 
városunk polgármesterénél
December a várakozás és a 
számvetés időszaka is. Pápai 
Mihályt, városunk polgármes-
terét a 2011-es év fontosabb tör-
ténéseinek összegzésére kértük.

– Polgármester úr! Hogyan 
telt polgármesterségének első 
teljes éve?

– Ha visszagondolok erre az 
évre, van bennem némi kettős-
ség. Bár húsz éve tevékenykedek 
a képviselő-testületben, s ebből 
négy évet alpolgármesterként is 
dolgoztam, ismertem a várost, 
az önkormányzat működését, 
mégsem volt könnyű időszak. 
Az első hónapokat az ismerke-
désre szántam. Külön, szemé-
lyesen beszélgettem minden 
önkormányzati képviselővel, 
intézményvezetővel, s a hivatal 
dolgozóival is. 

– Mi volt a célja ezeknek a be-
szélgetéseknek?

– Határozott, kidolgozott terveim voltak és vannak arról, hogy 
mit és hogyan kellene tenni, de meg akartam ismerni a város éle-
tének alakításában szerepet vállalók véleményét is. Arra kértem 
őket, hogy fogalmazzák meg elvárásaikat, javaslataikat. Kaptam 
útravalót rendesen. Mindenkinek persze nem tudok megfelelni, de 
igyekszem. 

– Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie?

– Szép és magasztos dolog egy város életét irányítani, csak tud-
ják, amikor ki kell állni, például beszédet mondani, nagy felelősség, 
hogy mit és hogyan mondunk. Ilyenkor remeg az ember keze-lába. 
Ami a gazdasági kérdéseket illeti, ilyen, egyre romló és gyorsan 
változó körülmények között nem egyszerű irányítani. Az itt élők 
joggal várják, hogy fejlődjünk, gyarapodjunk. Meg kell próbál-
nunk megfelelni ezeknek az igényeknek. Ennek érdekében min-
dent meg is teszünk. Ahogy az elmúlt húsz évben mindig, az idén is 
az intézmények zavartalan működésének biztosítása volt az egyik 
legfontosabb szempont. Nem volt fennakadás, a lehetőségekhez 
mérten biztosítottuk a forrásokat. Ha szétnézünk az országban, lát-
juk, hogy ez már önmagában is nagy vívmánynak számít! Nálunk 
még átlag egyhavi jutalmat is sikerült biztosítanunk a közszférában 
dolgozóknak, ami munkájuk elismerése mellett magánéletükben is 
jelentett némi segítséget. 

– A szinten tartás mellett fejlesztésekre is futotta?

– Igen. Gondoljunk csak a járdaépítésekre, vagy a hatalmas be-
ruházásra, a városközpont építésére. Ennek jeleit mindenki láthat-
ja, hiszen megújult a zöldségpiac, s megszépült a Kőrösi út érintett 
szakasza is. Személy szerint is nagy büszkeséget érzek, amikor pél-
dául más településen élő, de vonattal Gyálon nap mint nap átutazó 
ismerőseimtől hallom, hogy csodálják azt, amit a vonatablakból 
látnak.

– Beszéljünk a jövőről is!

– A városközpont-beruházás folytatása, az új rendőrségi épület 
megépítése, s sorolhatnám, mind olyan tervek, amelyek tovább ja-
vítják majd az itt élők életminőségét, de most, ünnepek előtt, a jö-
vőbe tekintve van valami, ami ennél is fontosabb! Azt hiszem, hogy 
az egészség, boldogság és az anyagi gyarapodás az a három feltétel, 
aminek teljesülése esetén minőségi életet tudunk élni. Minden-
kinek azt kívánom, hogy teljesüljenek ezek a feltételek, békében, 
boldogságban teljenek az ünnepek, s legalább ezeken a napokon a 
gondok helyett az öröm és a mosoly legyen a meghatározó!

Városunk minden lakójának békés, szeretetben töltött karácso-
nyi ünnepeket és boldog, eredményes új évet kívánok!

-i kis-
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Népszámlálási tapasztalatok Gyálon
A KSH által szervezett népszámlálás sta-
tisztikai célú, a 2011. október elsejei eszmei 
időpontra vonatkozó személy- és lakás-
összeírás, amely alapvető jelentőségű ada-

tokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demog-
ráfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és a 
családok összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.

Az összeírás ennek megfelelően 2011. október 1. és 2011. október 
31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. 
között történt. 

Az összeírás végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése jól si-
került a számlálóbiztosi és felülvizsgálói szervezet hatékony mun-
kájára alapozva. A 75 körzet feladatait 65 számlálóbiztos látta el 
és 13 felülvizsgáló dolgozta be az erre szolgáló monitoring rend-
szerbe.

Összesen 9077 cím ellenőrzése történt meg. Ebből 8092 címen 
találtunk lakókat.

A számlálóbiztosok 6439 lakáskérdőívet vettek fel és 18045 sze-
mélyi kérdőívet töltöttek ki. Az adatokat 1653 címről interneten 
szolgáltatták, ami arányaiban 19,1 %-os volt. 

A számlálóbiztosok által jelzett problémás hely 48 címen volt, 
ahol együttes erővel, meggyőzéssel sikerült a megtagadásokat el-
hárítani.

A pótösszeírás lebonyolítása non–stop ügyelettel működött és 22 
címről még 53 személyt írtunk össze, akik kimaradtak, mert példá-
ul albérlők voltak vagy más címükön nem lettek összeírva stb.

Népszámlálási tapasztalataink:
A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy 

az eszmei időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a 
számlálókörzet címállományának teljességét, és a számlálókörze-
tébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa 
az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.

Úgy láttuk, hogy kevesebb feladata lett volna a számlálóbizto-
soknak, ha a körzetállomány pontosítását a KSH átvezeti. Az adat-

szolgáltatói csomagokat pedig nem találtuk jó ötletnek, ez inkább 
hátráltatta, mint segítette a munkát, az emberek pedig nem értették 
miért nincs kellő számú személyi lap a borítékban.

Elég lett volna csak egy internetes kódot kapnia a lakosságnak.

Újdonság volt az is, hogy a lakosság az adatszolgáltatási kötele-
zettségét három módon teljesíthette.

A kérdések megválaszolhatóak voltak az interneten keresztül. 
Ezt sokan rosszul értelmezték és nem minden családtagot jelentet-
tek be, vagy éppen az albérlőket hagyták ki.

A kérdések internetes megválaszolására 2011. október 1. és 16. 
között volt lehetőség. 16-át követően1 hétig a monitoring rendszer 
sok helyen nem jelezte, hogy interneten leadták az adatokat és ez 
sok vita forrása volt. A számlálóbiztos kérte az adatszolgáltatást, a 
lakosság pedig állította, hogy interneten már feladta.

Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatta a borítékban 
lévő kérdőívek kitöltésével. A papír alapú önkitöltésre a felvétel első 
két hetében, 2011. október 1. és 16. között volt lehetőség. Ez a lehe-
tőség szintén sok felesleges munkát okozott, hiszen oda-vissza kel-
lett járkálnia a számlálóbiztosoknak a kellő számú kérdőív miatt, 
másrészt pedig nagyon sok, rosszul kitöltött kérdőívet kellett átmá-
solni, mert használhatatlan, összefirkált, és rosszul kódolt anyag 
érkezett be, amit pedig a KSH nem fogadott el.

A KSH-val való kapcsolattartás egyébként megfelelő volt. A te-
rületi felelőssel napi kapcsolatban álltunk. 10-12 %-kal megelőztük 
előrehaladásban a megyei és az országos átlagot.

Adatszolgáltatás megtagadása miatt szabálysértési eljárás meg-
indítására városunkban nem került sor.

Köszönetem fejezem ki valamennyi résztvevőnek a gyors és pon-
tos munkavégzésért és megköszönöm a lakosság türelmét és segítő 
közreműködését.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

népszámlálási felelős

Beszámoló a november 24-i képviselő-testületi ülésről
2011. november 24-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.

Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos mó-
don beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről 
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a 
testület döntést hozott arról, hogy 2012. január 1-től mentességet 
kíván bevezetni a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj meg-
fizetése alól azon 75. életévüket betöltött egyedül vagy házastár-
sukkal együtt élő gyáli lakosok számára, akik előfizetői a közszol-
gáltatásnak.

E döntést követően határozat született a hulladékszállítás, illetve 
az ivóvíz és a csatorna használatáért fizetendő díjak emelkedéséről. 
A határozat értelmében a szolgáltatások díja az infláció mértékénél 
csekélyebb arányban nő városunkban a 2012. évben.

Elfogadásra került a város 2012. évi költségvetési koncepciója, 

melyben prioritást fognak élvezni az önkormányzat által kötelező-
en ellátandó feladatok, valamint az Intézmények és a Polgármesteri 
Hivatal működőképességének biztosítása. Mindezek mellett a kon-
cepcióban fedezetet biztosítottak a 2012. évi beruházások és felújí-
tások finanszírozására is.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy megindítja „Gyál kistérsé-
gi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú 
projekt részeként Kistérségi Szolgáltató Központ építéséhez a Bel-
sőépítészeti kiviteli tervek tárgyú közbeszerzési eljárását, és felkéri 
a legkedvezőbb árajánlatot adó EDICTUM Bt.-t a Városközpont 
pályázat Kistérségi Szolgáltató Központ keretén belül a Belsőépíté-
szeti kiviteli tervek tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására. 

Döntés született továbbá az „Advent Gyálon” rendezvénysorozat 
finanszírozásáról, valamint a képviselő-testület 2012. évi munka-
tervéről. Ezt követően két forgalomszabályozási intézkedésről dön-
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Városközpont fejlesztés – november

Novemberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-
0005 azonosítószámú Európai uniós pro-
jekten a városközponthoz kapcsolódó mun-
kálatok őszi, téliesre forduló időjárás mellett 
folytatódtak a tájépítészeti munkálatokkal, 
amik első ütemben a meglévő humusz terí-
tésével, majd november köze-
pétől növénytelepítéssel, fák 
és cserjék ültetésével, füvesí-
téssel folytatódtak, amelyek 
az időjárás függvényében 
kerültek ütemezésre.

Az első ütemben közel há-
romszáz különböző méretű, 
nagy számban többször isko-
lázott fa, közel tízezer cserje 
és kétezer évelő növény ke-
rült elültetésre. Közel tizenötezer négyzetméter felület 
kerül füvesítésre, ebből több mint háromezer négy-
zetméter gyepszőnyeg terítésével történik. Ezúton is 
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra a tényre, 
hogy az elültetett növények komoly értéket képvisel-
nek, és mindannyiunk közös érdeke ennek megőrzése, 
az újonnan elkészült zöldfelület szép állapotban tartá-
sa. Ez viszont csak az azt használók együttműködésé-
vel, vigyázó törődésével lehetséges. Sajnálatos, hogy a 
kiültetett fák közül már az első napokban ismeretlenek 
egyet kirángattak, egyet pedig eltulajdonítottak.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ 
építésének munkálataihoz a kivitelező kiválasztására 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, 
amely november elején megkezdődött. A közbeszerzés 
a szakkivitelező cégek élénk érdeklődése közepette zaj-
lik. A dokumentációt számos cég vásárolta meg, és egy 
kivételével mindegyikük be is adta ajánlatát. Jelenleg az 
ajánlatok kiértékelése, az azokban fellelt hiányosságok 
pótoltatása zajlik, hogy a szükséges törvényi előírások, 
határidők figyelembe vételével mihamarabb kiválasztás-
ra kerülhessen az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó, nyertes kivitelező.

töttek. A Kisfaludy utca Erdősor utca – Juhász Gyula utca közötti 
szakaszán, mindkét irányban vasárnap reggel 6 órától délután 15 
óráig tartó időszakra szóló „Megállni tilos”, valamint a megállni ti-
los jelzőtábla alá útpadkán történő megállási tilalomra utaló kiegé-
szítő jelzőtáblák kihelyezését rendelték el. Erre azért volt szükség, 
mert a vasárnapi piac ideje alatt az autók az utcán parkolnak, ezzel 
a Kisfaludy utcát egysávosra csökkentve. Ez jelentősen akadályozza 
a forgalmat és balesetveszélyes állapotokat idéz elő. Emellett az Ady 
Endre utcában az iskola melletti parkoló Pesti út felőli bejáratánál 

„Egyirányú forgalmi út”, valamint a Kőrösi út felé eső bejáratánál 
„Behajtani tilos” jelzőtáblák kihelyezését rendelték el a további bal-
esetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

Az ülés végén a testület zárt ülés keretében döntött a 2011. évi 
Közművelődési díj díjazottjairól, valamint a Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tag-
jairól. 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthe-
tők a www.gyal.hu honlapon.
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Készüljünk a télre!
A következőkben a rövidesen bekövetkező hó és sí-
kosság elleni védekezésről, valamint a köztisztaság-
ról kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot. Az 
említett feladatokat a köztisztaság fenntartásának 
rendjéről szóló többször módosított 6/2000. (IV.3.) 
ÖK számú rendelet szabályozza, amelyből az alábbi 
részeket emelném ki:

4.§ (1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni véde-
kezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel hatá-
ros ingatlanok tulajdonosai, használói (a továbbiakban tulajdonos), 
parkok, terek egyéb közterületek tekintetében az önkormányzat 
köteles gondoskodni.

5.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy mé-

ter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő terület) tisztántartásáról, hulladékeltávolításáról. 
Ez a kötelezettség a bekerített, a be nem kerített üres, illetve a hasz-
nálaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed,

b) az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, 
továbbá a kapubejárók tisztántartásáról, 

c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, 
illetve a hó lecsúszásnak megakadályozásáról,

d) az utcai sorfák és a gyalogos járdára kinyúló ágak, bokrok 
megfelelő nyeséséről, a lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda, va-
lamint az úttest között felburjánzó esetleges gaz eltávolításáról. Az 
utcai sorfák és az ingatlanról kihajló fák, bokrok ágai nem lehetnek 
2 m-nél alacsonyabbak.

9.§ (3) Az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jég-
képződés esetén – naponta reggel 07- ig a hótól és a jégtől meg kell 
tisztítani.

(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a 
gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles terület maradjon.

(5) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és 

közérdekű létesítmények, illetve ezek köré (vízelzáró csap, szemét-
tároló edény stb),

b) útkereszteződésben, úttorkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubehajtó előtt, annak szélességében.
(6) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlá-

tozás nélkül végezhető.
16.§ (1) Aki a rendelet előírásait megszegi – és a cselekmény nem 

minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – szabály-
sértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Bí-
zom benne, hogy a fent leírtak birtokában még többen csatlakoznak 
azokhoz a példás lakókhoz, akik nagy mértékben hozzájárulnak 
Gyál város környezetének szebbé tételéhez és gondoskodnak az in-
gatlanuk előtti biztonságos és kényelmes gyalogos közlekedésről.

Zsigovits Gábor
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

műszaki vezető

Tájékoztató vezetékjog 
bejegyzéséről 

Sok gyáli ingatlantulajdonos az utóbbi időben földhiva-
tali határozattal értesült arról, hogy ingatlanára – évek-
kel korábban megépült (Soroksári alállomás Gyömrő-
TESCO elnevezésű 20 kV) elektromos hálózat miatt 
– vezetékjogot jegyeztek be az ELMŰ Hálózati Kft. ja-
vára.

A vezetékjog bejegyzéssel kapcsolatban az alábbi tá-
jékoztatást adjuk:

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatóságának megkeresésére, mely-
nek alapja az ELMŰ Hálózati Kft. kérelme, a földhiva-
talok hatáskörükben és illetékességük szerint eljárva 
hozták meg határozatukat.

A közérdekű használati jogok bejegyzése az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végre-
hajtására kiadott 109/1999 (XII. 29.) FVM rendeletben 
foglaltak szerint történik. Hivatkozott törvényhely 
szerint: „Az állandó jellegű földmérési jelek, földminő-
sítési mintaterek, a villamos berendezések elhelyezését 
biztosító használati jogot, továbbá vezetékjogot, a vízve-
zetési és bányaszolgalmi jogot, valamint törvény rendel-
kezésén alapuló közérdekű szolgalmakat és használati 
jogokat egész ingatlanra, illetőleg annak természetben 
vagy területi mértékben meghatározott részére lehet be-
jegyezni az ezek gyakorlására jogosult szerv javára”.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő tárgyi témájú interpellációjára 
az alábbi választ adta:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény (Vet.) 172.§ (3) bek. értelmében: „a vezetékjog meg-
állapítása, illetve annak utólagos bejegyzése az ingat-
lannal kapcsolatban többletjogokat és kötelezettségeket 
nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalaní-
tási igény érvényesítésére sem… Tekintettel arra, hogy a 
vezetékjog megalapítása a Vet.-ben biztosított lehetőség 
alapján történik, ezáltal az ingatlanban bekövetkezett 
értékcsökkenés (kár) nem tekinthető jogellenesnek.” A 
válasz teljes terjedelemben olvasható a www.gyal.hu/
dokumentumok/vezetekjog.pdf internetcímen.

A fentiek értelmében tehát jelen esetekben egy koráb-
ban elmaradt cselekmény pótlása történik, ami az ingat-
lanok tulajdoni jogállását, beépíthetőségét nem befolyá-
solja, hiszen az elektromos berendezések védőtávolságát 
az építéshatóság az építési engedélyezési eljárás során 
már korábban is figyelembe vette.

További kérdéseikkel keressék az ELMŰ Hálózati 
Kft.-t a  06-40/383-838-as telefonszámon vagy a bejegy-
zést végző Körzeti Földhivatalt (Dabas, 29/361-134). 

További információt kaphatnak az alábbi honlapon: 
http://halozat.elmu.hu/vezetekjog.
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Közmeghallgatás a 
közházban

Lapzártánk után, december 2-án, az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtárban tartott közmeghallgatást 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az 
eseményről lapunk januári számában részletesen is beszá-
molunk.

FAÖT-ülés a közösségi házban
2011. november 18-án a 
Pápai Mihály, Gyál város 
polgármestere elnökleté-
vel működő Fővárosi Agg-
lomeráció Önkormány-
zati Társulás (FAÖT) 
megtartotta soros ülését 
az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár 
épületében. 

A 17 település elöljáróiból ala-
kult Társulás kiemelt kérdés-
ként tekint a közösségi köz-
lekedés helyzetére, így ülésük 
vendégelőadója ez alkalom-
mal Vitézy Dávid, a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 
vezérigazgatója volt. Ő prezen-
tációjában a BKK, valamint a 
fővárosi tömegközlekedés hely-
zetének bemutatását követően 
kitért az elővárosi közösségi 
közlekedésre. Hangsúlyozta, 
hogy a BKV 30 agglomerációs 
települést szolgál ki 37 nap-

pali, 8 éjszakai autóbusz viszonylattal, valamint 4 HÉV vo-
nallal. Emellett a MÁV-START 11 elővárosi vasútvonallal 
rendelkezik, ebből 4 egyvágányú, 2 nem villamosított, míg 
a VOLÁNBUSZ 27 bevezető útvonalon nyújt szolgáltatást. 
Kiemelte városunk kedvező helyzetét tömegközlekedési 
szempontból, utalva ezzel autóbuszvonalainkra és a gyáli sí-
neken is közlekedő modern, csendes vonatokra. Előadásának 
summázata az volt, hogy a főváros a tömegközlekedés prob-
lémáinak megoldását nem tudja másképp elképzelni, csak az 
agglomerációs településekkel összefogva.

A következő előadó Dr. Gordos Tamás, a Pro Régió Ügy-
nökség munkatársa volt, aki a FAÖT-höz hasonló társulások-
ról tartott előadást. Francia, lengyel és svájci példákon ke-
resztül érzékeltette az agglomerációs települések problémáit, 
és a közös érdekképviselet, a közös fellépés fontosságát.

Ezt követően a FAÖT jelen lévő tagjai döntöttek a Közle-
kedési Munkacsoport, valamint a Vízgazdálkodási és Hulla-
dékgazdálkodási Munkacsoport létrehozásáról.

A tagtelepülések végül elfogadták az idén június 15-én 
létrejött Társulás Cselekvési Programját, melynek leglénye-
gesebb gondolata, hogy a Társulás alapvető célja az érintett 
települések közös fellépése – bizonyos ügyekben Budapesttel 
együtt – az agglomerációs települések érdekében. A legfon-
tosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a 
közös gondolkodás, és a tapasztalatcsere a mindannyiunkat 
érintő problémás területekkel kapcsolatban. 
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Az Ady Endre Általános Iskolában minden 
évben megrendezzük a névadóhoz kapcso-

lódó hagyományos program-
sorozatot. Az Ady-napok a 

költő születésnapján, 
november 22-én kez-
dődnek. Faliújságot 
állítunk össze gye-
rekek által készített 
tablókból; ünnepi 
irodalmi műsor ke-
retében emlékezünk 
meg iskolánk névadó-
járól, majd az osztá-
lyok diák-önkormányzati képviselői 
megkoszorúzzák az iskola előtt álló 
Ady-szobrot. November folyamán a 
nyolcadikos osztályok ellátogatnak az 

Ady Emlékmúzeumba, és koszorút helyeznek 
el a költő sírjánál a Fiumei úti Sírkertben. 

A legjelesebb eseménye ezeknek a napok-
nak a városi szavalóverseny. 

Városi szavalóverseny

Tizennyolc éve él Gyálon Prohászka László (Máté). 
Élete kalandos, regényes?

Nem, mert soha nem szerette a feltűnést. Min-
dig tette a dolgát, amit sorsa rendelt számára. Volt 
segédmunkás, öntő, műszaki tisztviselő, Nívódíjas 
újságíró, lapszerkesztő. Korkedvezménnyel 1990-
ben ment nyugdíjba. Néhány hónapig Gyálon két 
újságot is szerkesztett.

Évek óta, fiatal korában is a vers, az irodalom 
rögös útjain kereste a boldogulását. Utóbbi öt év-
ben négy verseskötete jelent meg. Az ötödik, Kese-
rű örökség, és a hatodik, válogatott versei, nyom-
dakész.

A tehetség búvó patak. Van, akinél gyorsan, for-
ró gejzírként tör fel a lélekmélységből. Másoknál, 
ez a ritkább, kanyarog a láthatatlan sötétben, föld 
alatt, hegy gyomrában. Prohászka búvópatakja, 
szép kezdés után, mintha elapadt volna, évtize-
dekig alig publikált. Végül, mégis kínlódva, de fel-
színre tört.

Két könyvét, a Szegények boldogságát és az Ál-
mok városát Simor András költő, műfordító adta 
ki. Néhány sor a méltatásból:

„Prohászka László Máté könyvével, könyve 
legjobb verseivel hazai költészetünk maradandó 
költői életművel gyarapodott. Pontos képekben 
gazdag szabadverseket ír.”

Mikor a fűrészgé-
pek a madarak nyel-
vét kivágták című 
harmadik könyvének 
előszavában Benke 
László költő, A Hét 
Krajcár Kiadó igaz-
gatója, így értékel:

„Nagyon jó, hogy 
Simor András is 
meghallotta ezt az 
értékes költői han-
got. Prohászka László Máté verseiben nagy az igaz-
ságszeretet, erős a szociális érzékenység, gazdag a 
lélek jósága és szépsége.”

Fény a Nap felé, negyedik kötetéről Kárpáty Ka-
mill költőt, a Stádium Könyvkiadóját idézzük:

„A költő számára Pesterzsébet mézelő kaptár 
volt, s maradt azután is, hogy mostoha paradicso-
mára már a pestimrei bozótos erdőn túlról emlék-
szik vissza.”

Ízelítőül szóljon a szerző maga. S ítélkezzen a 
Kedves Olvasó.

(Prohászka László Máté kötetei az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban megvásárol-
hatók.)

A hétköznapok
költõje
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Idén november 30-án tartottuk meg a 
négy korcsoportban. A diákok és felkészítő 
tanárok igényes munkájának köszönhetően 
az elmúlt évek során ez a megmérettetés a 
versmondók színvonalas találkozójává lett. 
A zsűri tagjai a város mindhárom iskolájából 
tanítók és tanárok, elnöknek pedig mindig 
külső, pártatlan szakembert kérünk fel. Eb-
ben az évben az 1-2. évfolyamon Kápolnási-
né Sági Andrea a Tulipán, a 3-4. évfolyamon 
Ritecz Istvánné a Liliom Óvoda vezetője, az 
5-6. évfolyamon Farkas Éva színművész, a 
gyáli Kaleidoszkóp Színpad művészeti irá-
nyítója, 7-8. évfolyamon Deák Fruzsina a 
gyáli Musical Stúdió színésztanára és Gaz-
dik István, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár igazgatója vállalták a zsűri 
elnök feladatait. 

Az eredmények
1-2. évfolyam
 I. Majoros Máté Miklós 2.o. Ady
 II. Beri-Záboji László 2.o. Ady
  Molnár Kevin 2.o. Zrínyi
 III. Deák Molli 1.o. Ady
 IV. Bodnár Ákos 1.o. Zrínyi
 V. Kovács Laura 2.o. Bartók
 VI. Bechea Vanessa 2.o. Bartók
3-4. évfolyam
 I. Kis Bálint 4.o. Ady
 II. Implom Viktor 4.o. Zrínyi
 III. Oláh Anna Barbara 4.o. Ady
  Fábián Luca Sára 3.o. Ady
 IV. Zente Edina 4.o.  Zrínyi
5-6. évfolyam
 I. Szabó Boglárka 5.o. Bartók
 II. Dóka Bence 5.o. Ady
 III. Szováti Renáta Eleonóra 5.o. Ady

 IV. Tamás Zalán 5.o. Ady
 V. Horváth László 6.o. Bartók
 VI. Szabó Melinda 5.o. Zrínyi
7-8. évfolyam
 I. Szabó Sarolta 8.o. Zrínyi
 II. Herman Abigél 8.o. Bartók
  Horváth Gergő 8.o. Ady
 III. Vitéz Tibor 8.o. Zrínyi
 IV. Kemenczei Flóra 7.o. Ady
 V. Revóczi Bettina 8.o. Ady 
Gratulálunk a szép eredményekhez!
A zsűri döntése alatt a versenyzőket a tea 
és a szendvicsek mellett a Pellegrini Pékség 
felajánlásaként illatozó sajtos pogácsák vár-
ták. Mindenki jól érezte magát, a helyezettek 
büszkén mutogatták jutalomkönyveiket és 
okleveleiket kísérőiknek.

Diószegi Zoltánné
igazgatóhelyettes

A tél fehér zongorája

Néma a tél fehér zongorája.
Nincs senki, aki játszana rajta.
A fehér billentyűk megfagyott
fehér galambok.
Magasba szárnyalni,
emberi üzeneteket hozni, vinni,
már soha nem fognak.

A fekete billentyűk
száraz faágon gubbasztó
fekete varjak.
Károgásuk nem zene,
dilettáns, önsajnálkozó,
zavaros klapancia.

Holdanyó rokkája

Surrog a holdanyó rokkája.
Közel a tél, 
éjszakánként, hogy teljen az idõ,
felhõ gyapját gombolyítja,
hogy sálat, kesztyût,
pulóvert kössön belõle.

Pedig magányos,
se gyereke, se unokája,
rokonsága rég szétporladt
az universumban.
Gondoskodás,
adakozás vágya élteti.

Karácsonyfa nélkül,
a földön hány vacogó,
rászoruló ember,
gyerek viselné ajándékát?
Nem tudom,
számon tartja-e valaki?

Kegyes tél

A tél, azt mondják kegyetlen,
pedig úgy tesz,
mintha érző szíve volna.

Falu végi házacskában,
kihűlt vaskályha mellett,
magányos öregasszony,
bekéredzkedett hontalan széllel,
viseltes kendője alatt didereg.

Az utolsó szál lemorzsolt
kukorica csutka, góré is elégett.
A csorba bögrébe befagyott
vízben, a megszáradt tea levél,
borostyánba zárt őskori lelet.

Körme helyén jégcsapok,
elromlott orgona sípok.
Bennük rekedt az Istenhez
fohászkodó toccata és fúga.

Feküdj vackodra.
Hunyd be szemed,
mert az sincs, aki lefogja.
A „gondoskodó” társadalom
rég lemondott a hozzád hasonlókról.

S ha jönne is a tavasz,
durva lábbal széttiporná,
elhervasztaná 
papnélküli ravatalodon
a tél liliomfehér jégvirágait.

Pedig most kellene a zene,
hogy dallamára,
gejzír csobogása
megolvassza a tetszhalott világ
jégbezárt hegyeit,
búvópatak ereiben
a halált hozó vérrögöket.

Mint gyászolók nélküli
ravatalozóban
ottfelejtett koporsó,
néma a tél fehér zongorája.
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Alapítványi bál a Tátika Óvodában
Rendkívül jól és szépen megszervezett bál volt, amely 
2011. november 26-án este került megrendezésre. A gye-
rekek fellépése fantasztikusra sikerült, mint ahogy a töb-
bi produkció és előadás is.

A Tátika Óvoda dolgozóinak a gyermekek iránti sze-
retete, és kitűnő szakmai tudása tükröződött ezekben a 
műsorszámokban.Nagyon megható volt ezt látni, és örü-
lök, hogy részt vehettem ezen az estén.

A műsor a következők szerint alakult:
- Pillangó csoport műsora
- Latin Kondi műsora
- Süni csoport műsora
- Tátika Óvoda Modern Tánc csoportjának műsora
- Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület műsora
- Akrobatikus Rock and Roll bemutató
- Óvónénik meglepetés műsora

A későbbiek folyamán szépen megterített asztaloknál 
felszolgálták a finom vacsorát. Természetesen a táncos 
mulatság is fergeteges volt és tartott egész hajnalig.

Sokan nem csak élményekben-, hanem tombola nye-
reményekben is gazdagon térhettek haza, mert rengeteg 
tombola nyeremény talált gazdára.

Remélem a többi szülő nevében is, hogy a kellemes 
szórakozás mellett az alapítvány működését, az óvoda 
fejlesztését is segíteni tudtuk.

Ariné Daragó Tímea
                                                                    szülő

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Kedves Szü-
lőknek, Vendégeinknek, hogy a bálon való részvéte-
lükkel, felajánlásaikkal, sok segítséggel, támogatással 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, az ala-
pítványunk támogatásához. 

Köszönjük kedves munkatársainknak is a lelkes, fáradha-
tatlan szervezőmunkát, a rendezvény zökkenőmentes lebo-
nyolítását.

 Köszönjük az Arany János Közösségi Ház dolgozóinak az 
együttműködést, segítőkészséget, türelmet. Külső támogató-
inknak is köszönettel tartozunk, akik értékes tombolatárgyak 
felajánlásával támogatták bálunkat, és az alapítványunkat.
Támogatóink a következők voltak:
Ajándék Ötletház – Gyál
Animona Üzletház – Gyál
Arti Plusz Kft. – Gyál
Badics Ferenc – Gyál
Blondy Női Divat – Gyál
Bokréta Virágbolt  - Gyál
Bora Bora Szolárium – Gyál
Brill Szépségszalon – Gyál
Csokibirodalom Édességbolt – Gyál
Démoni Fodrászkellék – Gyál
Dominó Játékbolt – Gyál

Éden Park Étterem és Pizzéria – Gyál
Eni-Hungária Kft. – Monor
Gábor József ötvös mester - Gyál 
Goods Market 100 Ft-os Bolt  - Gyál
Grüner József
Kheopsz Szolárium – Gyál
Kincses Plus Kft.
Kozma Cukrászda – Gyál
Napvirág Kozmetika – Gyál
Női- Férfi Fehérnemű Üzlet – Gyál
Nyomtatvány bolt – Gyál (Kőrösi út – Vecsési út)
Papír- Írószer Bolt – Gyál (Kolozsvári utca)
Pánczél Károly
Pintér Zoltán
Pribék Ferenc
Profibolt.hu Műszaki Outlet
Timi Virágbolt – Gyál
Végh Tibor
Vezúv Tűzijáték – Gyál

Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodavezető-helyettes
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Lakos Péterné Arany János Pedagógiai Díjat vehetett át

Ünnepség a Pesti Vármegyeházán
December 2-án, a Pesti Vármegyeházán tartotta 
megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormányza-
ta. A hagyományok szerint díjak, kitüntetések át-
adására is sor került a rendezvényen. Városunkból 
Arany János Pedagógiai Díjat kapott Lakos Péterné, 
az Ady Endre Általános Iskola tanára. A kitüntetést 
Wentzel Ferenc, Pest Megye Közgyűlésének alelnö-
ke és Gazdikné Kasa Csilla, a megyegyűlés Oktatási, 
Kulturális és Műemlékvédelmi Bizottságának elnö-
ke adta át.

Lakos Péterné, Kiss Klára 1952. 
május 5-én született Pásztón. 
Általános iskolai tanulmányait 
Szurdokpüspökiben végezte. 
Pásztón érettségizett a Mik-
száth Kálmán Gimnázium-
ban. 1974-ben végzett nappali 
tagozaton az egri tanárképző 
főiskola magyar-orosz szakán. 
Még ugyanebben az évben elhe-
lyezkedett Gyálon az Ady Endre 
Általános Iskolában, ahol azóta 
is, 37 éve dolgozik.

Meghatározó egyénisége az 
Adynak. Magabiztos, de soha-

sem hivalkodó, higgadt stílusával és humanitásával alakítja kör-
nyezetének viselkedéskultúráját is. Generációkat nevelt jó modor-
ra, kitartó, tisztességes munkára. 

1987-91 között a körzeti magyar munkaközösség vezetőjeként 
tevékenykedett. Magyartanárként szívügye volt a hagyományos 
magyar kultúra megismertetése és megőrzése az utókor számá-
ra. Szakszerű, jól tervezett órái mellett 
hagyományőrző verseny összeállításával 
gazdagította az iskola életét. A városi sza-
valóversenyeken tanítványai kiemelkedő 
eredményeket értek el. 

1987-88-ban az ELTE magyar nyelv és 
irodalom szakán megújította diplomáját.

1990-ben pedagógiai munkája elismeré-
seként Miniszteri Dicséretet kapott.

2000-ben német nyelvtanári diplomát 
szerzett a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának levelező tagozatán. 
Némettanárként oszlopos tagja az iskola 
fő profilját adó nyelvi munkaközösségnek; 
nyelvvizsgára készítette föl tanítványait, 
részt vett az ausztriai nyelvi tábor szerve-
zésében.

1995 óta folyamatosan irányítja az Ady Endre Általános Iskolá-
ban az osztályfőnöki munkaközösség munkáját. Naprakész isme-
retekkel, gyakorlatias tanácsokkal támogatja a nevelők szakmai 
munkáját. Az iskola minőségirányítási munkájának meghatározó 

tagja: türelemmel, megértően, mégis biztos kézzel hangolja össze 
kollégái munkáját.

Korrekt, megbízható kollégaként erősíti az „adys” közösséget, s 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy mára az 
Ady név fogalommá vált a városban. Pon-
tosságával, elhivatott pedagógiai munká-
jával mindig követendő példát mutatott 
tantestületünk számára. Biztos pont az 
életünkben, hiszen bölcsességére, tapaszta-
lataira mindig számíthatunk.

2007-ben a gyáli képviselő-testület a 
„Közoktatásért” díjjal ismerte el a sok éve 
végzett, kiemelkedő munkáját a gyermekek 
harmonikus személyiségformálásában, a 
színvonalas nevelő-oktató munkában.

Férjével Gyálon élnek, három felnőtt 
gyermekük és három unokájuk van. Csa-
ládanyaként maximálisan igyekezett az 
iskola és a család érdekeit összeegyeztetni. 
Szakmai elhivatottsága családjában is kö-

vetőkre talált, hiszen mindkét lánya pedagógiai végzettséggel ren-
delkezik - egyikük iskolánk tantestületét erősíti. Klárika gondos-
kodó anyaként ma is meghitt és biztonságos családi hátteret nyújt 
felnőtt lányai és fia számára.

Pest Megye Közgyűlésének vonatkozó 
rendelete értelmében Arany János Pe-
dagógiai Díj adományozható azoknak 
a személyeknek, akik kiemelkedő ered-
ményeket értek el az óvodai, iskolai és 
intézeti nevelő-oktató munkában, a te-
hetséggondozás területén, magas fokú 
pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű és haté-
kony pedagógiai módszerek kidolgozá-
sában és alkalmazásában, példamutató 
magatartást tanúsítanak a közösségi és 
magánéletben.

Fotó: Pest Megye Önkormányzata

Fotó: Somogyváry Vilmos
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Ifjú szívekben élek – Adysok Ady nyomában
Az Országgyűlés a polgári kormány javasla-
tára még 2010. október végén döntött az is-
kolai nemzeti összetartozás napja bevezeté-
séről, a magyarországi és a külhoni magyar 
fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és 
erősítéséről a közoktatásban, valamint a 
Magyarország határain kívül élő magyarság 
bemutatásáról. Ennek egyik formája a szom-
szédos országokba irányuló iskolai tanulmá-
nyi kirándulások támogatása pályázati úton, 
a HATÁRTALANUL! program keretében.

Az Ady Endre Általános Iskola is pályá-
zott. Pályázatunk egyik lelkes támogatója 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
városunk alpolgármestere volt, akinek itt 
is külön köszönjük a segítséget! Fő célként 
tűztük ki, hogy iskolánk névadója, Ady End-
re nyomdokain járva felkeressük a költő éle-
tének jelentős helyszíneit, ezzel a tantárgyi ismereteket is erősítsük, 
s a hetedik évfolyam közösségét is építsük. A pályázatokat kezelő 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közel másfélmillió forint támoga-
tást ítélt meg programunk megvalósításához, így 67 hetedikes diá-
kunk 2011. november 11. és november 13. között Romániában járt 
tanulmányi kiránduláson. 

 
Ez az alkalom az egész iskolát megmozgatta már az előkészületek 

idején is. A tanév első két hónapjában diákok, szüleik és a tanárok 
is folyamatosan gyűjtötték, válogatták, csomagolták nagy szere-
tettel azokat az ajándékokat, amelyeket a hetedikesek adhattak át 
az Erdélyben élő magyaroknak. Voltak köztük cipősdobozokban 
gyerekeknek szánt személyes ajándékok, zsákokban ruhák, köny-
vek, társasjátékok, s még iskolai szemléltető eszközök is. Az adys 
közösség ismét bizonyított!

A hetedikesek emellett komoly felkészítést kaptak Ady életével 
és költészetével, Erdély történelmével kapcsolatban. Tudták, hogy 
a három napos kirándulás emberpróbáló út lesz, folyamatos prog-
rambeosztással. A kísérő osztályfőnökök (Rózsa Aliz, Juhász Ka-
talin és Adameczné Gyalog Mónika) felhívták a figyelmüket arra, 
hogy az út során végig feladatokat kapnak, erdélyi népzenével és 
egyéb művészetekkel ismerkednek majd meg.

Azt viszont egyikünk sem sejtette, milyen felemelő élmény lesz 
Ady szülőháza előtt elültetni a Gyócsi Zoli bácsi által felnevelt fát, 
milyen féltő gondoskodással igazítjuk az emlékfa négy ágacskáját a 
négy égtáj felé és kötjük rá az első levelet, az emléktáblánkat. Aztán 
büszkén szavaljuk el mellette közösen Adynak az Értől az óceánig 
című versét. Megtanuljuk, hogyan kell koszorúzni, s gyakoroljuk 
is a költő minden szobránál az út során Érmindszenten, Zilahon, 
Nagyváradon. Hogy megkoszorúzzuk a Házsongárdi temetőben 
Dzsida Jenő, Apáczai Csere János és Kós Károly sírját is. Hogy Ko-
lozsváron, a főtéren, egy Mátyás mondát mutatunk be Fábiánné 
Szálkai Gabi néni betanításával a városlakóknak, akik megállnak 
mellettünk és fotóznak. Hogy Nagyváradon, a sétálóutcán vasár-
nap délután verseket nyomunk a járókelők kezébe, s ők először 
meghökkennek, majd széles mosollyal integetnek felénk. Hogy 
micsoda gyönyörűséget találunk a Kallós Alapítvány néprajzi 

gyűjteményében. Hogy Erdély kapujánál, 
a Király-hágónál közösen énekeljük el a 
Székely Himnuszt, amit addigra megta-
nulunk. 

S arra sem számítottunk, milyen szere-
tettel fogadnak bennünket a Téka Alapít-
ványnál Szamosújváron: több órás késés 
után is melegen tartott vacsorával, másnap 
ünneplő ruhában, élőzenével kísért mező-
ségi néptáncbemutatóval, kö-
zös táncházzal. Megmutatják 
óvodájukat, iskolájukat, és 
beavatnak terveikbe, hogyan 
próbálják a szórványban élő 
magyarok közösségét meg-
teremteni, hagyományaikat 
megőrizni. Nagy örömmel és 
meghatódva fogadják ajándé-
kainkat. 

A tanulmányi kirándulás 
elérte célját, sőt fölül is múlta 
várakozásainkat: tiszteleg-

Ady szülőháza előtt

Versosztás Nagyváradon

Ajándékozás a helyi iskolának

Koszorúzás a házsongárdi temetőben
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hettünk névadónk életének helyszínein a Partiumban, megcsodálhattuk Erdély 
természeti szépségeit, kultúráját, és a hetedikeseink sok új barátra találtak. 

A sikeres pályázat mögött nem kis munka áll. A sok diákot érintő program 
megvalósítása a szakmai szervezés mellett technikai és logisztikai feladatok so-
kaságával járt, mely több hónapos előkészítést jelentett. 

Külön köszönet a projekt felelősének, Dió-
szegi Zoltánné igazgatóhelyettesnek, aki időt 
és energiát nem kímélve meghatározóan sokat 
dolgozott azért, hogy a program ilyen színvo-
nalasan valósulhasson meg.

Már azon dolgozunk, hogy jövőre legyen 
folytatása mindennek, már csak annak apro-
póján is, hogy az Ady Endre Általános Iskola 
a következő tanévben ünnepli fennállásának 
40. évfordulóját.                                Kasa Csilla

Ajándékozás a helyi iskolának

Koszorúzás a házsongárdi temetőben

Látogatás a szamosújvári iskolában

Közös versmondás Csucsán

Sírgondozás Érmindszenten

Kolozsváron a csapat

Utcaszínház a kolozsvári főtéren
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A mi kincseink
Örömmel és büszkeséggel adok hírt a ked-
ves olvasóknak egy új műsor indulásáról. 
Nem is csak egy műsorról van szó, hanem 
egy sorozatról, melynek helyszíne a városi 
könyvtár és állandó címe A mi kincseink.

Hogy kik a mi kincseink?
Azok a körülöttünk élő ismerős, vagy isme-

retlen tehetséges alkotók, akik letettek vala-
mit az asztalra, de nincsenek előtérben, keve-
sen ismerik művészetüket, vagy 
más elismerésre és megismerés-
re méltó tevékenységüket.

Első körben a városi könyv-
tár által immár 10 éve, évente 
meghirdetett vers és prózaíró 
pályázat többszörösen díja-
zott nyertesei kerülnek a mű-
sorba. Ötven perces meghitt 
beszélgetések az alkotókkal, 
ahol bensőséges légkörben 
igyekszem bemutatni művé-
szetüket, életüket.

Az első vendégem Fábián 
Istvánné Margit néni volt, aki 
mesélt regényes életéről és 
megismerhettük gyönyörű és 
megindító verseit, melyekben 
egész lelke benne van.

A második kedves meg-
hívottam Karácsonyi Ibolya, 
a sokak által ismert tündéri 
óvónő volt, aki író, sőt fotós 
is, s kinek verseiből, novellái-
ból, meséiből egy csodás világ 
tárul elénk.

A meghitt beszélgetések ja-
nuártól folytatódnak, minden 
hónap valamelyik péntek késő 
délutánján (18-tól 19 óráig) a 
városi könyvtárban.

Az érdeklődőket szeretettel 
várjuk, a belépés díjtalan, a 
pontos dátumot idejében kö-
zöljük.

Köszönet a közösségi ház 
igazgatójának, Gazdik István-
nak és a helyettesének, Mé-
hész Árpádnénak, a könyvtár 
vezetőjének, akik rögtön tá-
mogatták a műsor ötletét és 
megvalósítását.

Még egy jó hír!
A Williams tv-nek is tet-

szett a kezdeményezés, így 
minden beszélgetés fölvételre 

kerül, s akik nem tudták személyesen, meg-
nézhetik a Williams tv műsorában.

Hogy ki a következő meghívott?
Ezt mindig a műsorban lévő vendég húz-

za ki egy kosárból a beszélgetés végén. 
A tálentum biztos, csak a sorrend van a 

sorsra bízva. Januárban beszélgetőtársam 
Csétainé Jurászik Mónika lesz.

Visszatérve a mondandóm elejére, örü-

ÉVFORDULÓK VÁROSA - 2012
LOGÓPÁLYÁZAT

2012-ben lesz Gyál várossá avatásának 15. évfordulója. Az Ady Endre Általános Iskola és a Liliom Óvoda a 40., 
a Bóbita Bölcsőde és a Tátika Óvoda a 30., az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pedig 10. szüle-
tésnapját ünnepli jövőre.
Gyál, az Évfordulók városa - 2012 elnevezésű rendezvényfolyammal készül a méltó, színes programokat kínáló, 
egész városunkat megmozgató ünneplésre.

Az Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam szervezőbizottsága Gyál Város Önkormányzatának meg-
bízásából pályázatot hirdet az Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam logójának elkészítésére.

A pályázat célja: Egy olyan logó létrehozása, ami kifejezi együvé tartozásunkat, városunk, intézményeink érté-
keit, múltját, jelenét és jövőjét.

A pályázaton részt vehet: Minden Gyálon élő gyermek és felnőtt.

Technika: A logóterv készülhet szabadkézi rajz (festmény) vagy digitális formában.
Szabadkézi rajz esetén a minimális méret A/4. A technikát a pályázók szabadon választhatják meg. Digitális 
munka esetén a pályamű csak vektorgrafikus lehet, betűket, feliratokat tekintve is csak görbéket tartalmazhat. 
A digitális logóterveket pdf és szerkeszthető formában kérjük beküldeni. A szabadkézi és a digitális formában 
készült pályaműveket is két változatban kérjük megjeleníteni, az eredeti mellett vonalrajzként is.

A pályázat értékelése: A beérkezett pályaművekből intézményvezetőkből, pedagógusokból és grafikai szakembe-
rekből álló zsűri választja ki a nyertes alkotást.

I. díj: Gyál Város Önkormányzatának 50.000 Ft értékű ajándéka.

A pályázat nyertese az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár felajánlásaként „Közház Aranykártyát” is 
kap. A „Közház Aranykártyával” két személy egy éven át ingyenesen látogathatja a közösségi ház összes nyilvá-
nos, belépődíjas, színháztermi kulturális rendezvényét. 

A nyertes logó a rendezvényfolyam hivatalos jelképe lesz, megjelenik az évfordulós eseményeken, plakátokon, szó-
rólapokon, honlapokon, ajándéktárgyakon stb.

A beérkezett pályamunkákat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2012-ben kiállításon is bemutatja.

A pályázatra benyújtott alkotások a pályázat kiírójának tulajdonába mennek át. A pályázat nyertese (gondviselő-
je) vállalja, hogy külön nyilatkozatban mond le minden, a pályaművel kapcsolatos jogáról.

A pályázat benyújtása: A terveket 2012. január 31-ig zárt borítékban, 

„Évfordulók városa – 2012 Pályázat”

megjelöléssel kell eljuttatni az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár címére (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)

A pályázati anyag tartalma: Szabadkézi formátum esetén egy példány eredeti és egy példány vonalrajz, mini-
mum A/4-es méretben, valamint a pályázó adatait (név, életkor, pontos elérhetőségek, gyermekek esetén a szülő/
gondviselő neve) tartalmazó zárt boríték.
Digitális formátum esetén az eredeti és vonalrajzos változatot is tartalmazó cd, mindkét változat A/4 méretű 
nyomtatott képe, valamint a pályázó adatait (név, életkor, pontos elérhetőségek, gyermekek esetén a szülő/gond-
viselő neve) tartalmazó zárt boríték.

A pályázatok elbírálása 2012. február 15-ig megtörténik, a pályázók az eredményről, a díjkiosztás időpontjáról 
és helyéről külön értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár elér-
hetőségein  (06-29/541-644, kozossegihaz@gyal.hu).

Gyál, 2011. november 28.

Az Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam
         szervezőbizottsága

lök, és büszke vagyok. Örülök, hogy ennyi 
tehetség él közöttünk. Büszke vagyok, hogy 
én lehettem az a személy, akinek megenge-
dik, hogy kincseink nyomába eredjek.

Tisztelettel és szeretettel:
Farkas Évi színművész

Ezeket a kincseket szét kell osztani, mert ez 
a kincs olyan, mint a szeretet: minél több felé 
osztod, annál több jut neked is!
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az állatorvos téli 
tanácsai
A hideg téli időjárás több problémát vet fel háziállataink tartásával 
kapcsolatban. A kint tartott kutyák számára gondoskodnunk kell 
megfelelő kutyaházról: ezt célszerű megemelt padlószinttel (ne a 
talajjal egy szintben legyen) és nem túl nagy nyílással elkészíteni, 
esetleg oldalról és alulról szigetelni. A kölyökkutyák elhelyezésénél 
a fajta és a kor meghatározó: rövid szőrű, 2-3 hónapos kölyök nem 
bírja a fagyos éjszakákat. Hosszabb szőrű és nagy testű kölyökku-
tyák viszont jól tűrik a kinti tartást, de a hó, szél elől szükségük van 
fedett helyre húzódni.

Kutyák és macskák esetében is fontos, hogy a fokozott hővesz-
teség miatt eleség-adagjukat meg kell emelni és nagyobb ener-
gia- (kalória-), valamint vitamin-bevitel szükséges. Ezt könnyebb 
valamilyen jó minőségű gyári táppal megoldani, a házi koszt ma-
radéka inkább csak kiegészítés legyen, ugyanis evvel nehezebben 
biztosítható a tápanyagok megfelelő aránya. A túl sok csont, főleg 
baromfi csöves végtagcsontjai, sertés csigolyái, veszélyesek, mert 
(különösen idősebb kan kutyáknál) gyakran okoznak szorulást, 
ún. bélsárrekedést, ami állatorvosi  beavatkozás nélkül akár vég-
zetes kimenetelű is lehet. Ezért az ünnepek alatt esetleg nagyobb 
mennyiségben keletkező csontot soha ne egyszerre és ne önmagá-
ban adjuk a kutyának. A halak csontjait, szálkáit pedig egyáltalán 
nem javaslom, még macskának sem, mivel a nyelőcsövet, gyomrot 
átfúrva életveszélyesek.

Különös figyelmet kell fordítani az ivóvíz-ellátásra, ugyanis a 
befagyott itató miatt napokig inni nem tudó állat ki is száradhat, 
vérkeringése összeomolhat. A jeges víz ivása vagy a hó evése miatt 
pedig torokgyulladás, köhögés, rekedtség alakulhat ki. Ezért fontos 
naponta meleg vízzel feltölteni az állat edényét.

A légúti betegségek, kutyáknál inkább köhögés, macskáknál 
többnyire orrfolyás, szemváladékozás tüneteivel kezdődnek. Ha láz 
is társul ezekhez, mindenképp fontos állatorvos segítségét kérni, 
mivel a bágyadt, étvágytalan állat akár ki is hűlhet, életveszélyes 
állapotba kerülve. 

A hidegben sok idősödő állatnak hirtelen romlik az állapota, 
például a csont- és ízületi fájdalmak felerősödése miatt. Ilyenkor 
is gyors segítségre van szükség, nehogy a beteg teljesen elveszítse 
mozgásképességét, olyankor ugyanis már nehéz érdemben javítani 
állapotán. Idejekorán kezdett kezeléssel viszont látványosan is ja-
vulhat az állat mozgása és életkedve.

Nagyon veszélyes lehet az ember számára javallott gyógyszerek 
házilagos használata, mivel némelyik hatóanyag gyógyszermér-
gezést okozhat kedvenceinknél. Ezek használatától tartózkodjon 
mindenki, különösen szaktanács kérése nélkül.

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
www.allatorvosgyal.hu

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.”

Városunkban 2011. június 14-től a gyepmesteri feladato-
kat Szabolcsi László látja el. A gyepmester elérhetőségei 
így telefonszáma is változatlan: 06-70/334-6094. 

Fehér-barna foltos kis-
testű keverék kutyus. 
November 21-én találtuk, 
ápolt, jó állapotban van. 

2-3 éves kislány, na-
gyon barátságos, lakás-
ban is tartható.

(5. kennel)

Fekete-fehér foltos, 
foxi keverék, 1-2 év 
körüli kan kutyus. 

A többi kutyával 
és emberekkel is 
nagyon barátságos, 
Ő is tartható  lakás-
ban is.

(6. kennel)

Rajtuk kívül még nagyon sok kutya tengeti életét a gyep-
mesteri telepen, akik  megtekinthetők a városüzemeltetés 
honlapján (http://www.gyalkht.hu/allat/gazdi/).

Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a T-Home ká-

belhálózaton 2012. január 1-jétől változik a Williams TV 

csatorna műsorainak elérhetősége

Gyálon, az S9 helyett, S12-es, 
Vecsésen, az S9 helyett, S12-es, 
Üllőn, az S8 helyett, S11-es 
frekvencia sávon lesz fogható. 

A televízió készülékeket az új frekvenciára kell 
áthangolni.  Bővebb információ a 06-29-352-362 

telefonszámon kapható. 

Minden kedves nézőnknek áldott új 
évet kívánunk, tartsanak velünk és 
nézzék műsorainkat 2012-ben is!



ÚjságGyáli
Új

1�

Pályázati felhívás
Felvételi tájékoztató a 2012/2013. tanévben induló, érettségire épülő rendőr szakképzés felvéte-

li követelményeiről és eljárási rendjéről

A Belügyminisztérium, valamint az Országos Rendőr-főkapitány-
ság rendészeti szakközépiskolái érettségire épülő, nappali tago-
zatos képzést indítanak az országos képzési jegyzékben szereplő 
rendőr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rend-
őrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.

A jelentkezés feltételei kö-
zött szerepel többek között a 18-
35 éves életkor, a magyar állam-
polgárság, az állandó belföldi 
lakóhely, a büntetlen előélet és a 
hivatásos szolgálat vállalása.

A felvételi döntésre az iskolai 
szakmai műveltségi teszt és a 
pályaalkalmassági vizsgálatok 
eredménye alapján kerül sor.

A részletes felvételi tájékoz-
tatót és a jelentkezési lapot (je-
lentkezési egységcsomagot) az 
Országos Rendőr – főkapitány-
ság (www.police.hu), rendészeti 
szakközépiskolák, valamint a 
megyei (fővárosi) rendőr – ka-
pitányságok honlapjáról lehet 
letölteni. A felvételi eljárásról 
és a követelményekről a rendé-
szeti szakközépiskolák tanul-
mányi osztályai adnak felvilá-
gosítást.

A rendőri hivatást választó 
érdeklődők jelentkezését várják 
a rendészeti szakközépiskolák!
A pályázatnak tartalmaznia 
kell:
- a pályázó személyi adatait,
- a részletes, kézzel írott önélet-

rajzát,
- hatósági erkölcsi bizonyítvá-

nyát,
- érettségi bizonyítvány 

fénymásolatát/2012. évben 
érettségizők esetében utólag 
kell megküldeni/

- a pályázatban megjelölt orvo-
si igazolásokat, dokumentu-
mokat.

A 2012. szeptember 1-jén 
induló képzés jelentkezési 

határideje: 2012. február 15.
A jelentkezési lapot, valamint 

a csatolandó dokumentumokat 
a megpályázott szakközépisko-
lába személyesen, vagy ajánlott 

postai küldeményként kell eljuttatni a megadott beérkezési határ-
időig.

A pályázatról érdeklődni lehet: Némethné Fiel Gabriella humán-
igazgatási főelőadótól, telefonon (BM: 03-1/30-477/20-433-as mell., 
városi: 06-29/360-214.), vagy személyesen: Dabas, Szent István tér 1.

Gyál

A gyűjtőautó érkezik

a rózsaszínnel jelölt napokon a kékkel jelölt napokon a sárgával jelölt napokon

Ady Endre utca Liliom u. Akácfa u. Aradi u. Kiskomáromi u. 
Arany J. u. Mátyás király u. Apáczai Cs. J. u. Babits M. u. Kis-Szélső u. 
Balassi B. u. Molnár F. u. Árpád u. Bacsó B. u. Klapka Gy. u.  
Balogh Á. u. Muskátli u. Árpád vezér tér Bajcsy-Zs. u. Kodály Z. u.
Barackos u. Nefelejcs u. Bánki D. u. Bartók B. köz Kolozsvári u. 
Bethlen G. u. Névtelen u. Bem J. u. Bartók B. u. Komáromi u. 
Bogáncs köz Nyár u. Bercsényi M. u. Báthory I. u. Kosztolányi D. u. 
Csalogány u. Ősz u. Bocskai I. u. Báthory köz Könyves K. u. 
Csokonai V. M. u. Pacsirta u. Budai Nagy A. u. Berzsenyi D. u. Krúdy Gy. u. 
Csontos J. u. Pesti út Damjanich J. u. Brassói köz Krúdy köz
Deák F. u. Piroska u. Dankó P. u. Brassói u. Mikes K. u. 
Dobó K. u. Radnóti u. Dózsa Gy. u. Déryné u. Móricz Zs. u. 
Egressy köz Rákóczi F. u. Dózsa major Erdőalja u. Munkácsy M. u. 
Egressy u. Rigó u. Gábor Á. u. Erdősor u. Nagy L. u. 
Esze T. u. Rodostó u. Gyál-Némediszőlő Újvilág u. Erkel F. u. Pozsonyi u. 
Fazekas M. köz. Rozmaring u. Heltai J. u. Fácános dűlő Puskás u. 
Fazekas M. u. Rózsa u. Karinthy F. u. Gesztenye u. Szélső u.
Fecske u. Somogyi B. u. Kisfaludy köz Gorkij u. Temesvári u.  
Gárdonyi G. köz Szabó Ervin u. Kisfaludy u. Hunyadi J. u. Toldi M. u. 
Gárdonyi G. u. Széchenyi I. u. Kölcsey F. u. Iglói u. Tompa M. u. 
Gerle tér Szegfű u. Kőrösi u. Juhász Gy. köz Váci M. u. 
Görgey A. u. Szent István tér Lehel út Juhász Gy. u. Váradi u. 
Hársfa u. Szent István u. Liszt F. u. Kálvin tér Wass A. u. 
Határ út Szilvás u. Madách I. u. Kassai u. Vasút u. (Engels u. és
Hóvirág u. Táncsics M. u. Magyar u. Kinizsi P. u. Kisfaludy u. között)
Ibolya u. Tavasz u. Mária u. 
Ilona u. Tél u. Mikszáth K. u. 
Irányi u. Thököly u. Móra F. u. 
Jókai Mór u. Tinódi L. S. u. Munkás u. 
József A. u. Tulipán u. Patak u. 
Kacsóh P. u. Vak Bottyán u. Petőfi S. u. 
Károlyi M. u. Vasút u. Rádióleadó u. 
Katona J. u. (Pestszentimre felől) Stromfeld A. u.
Kazinczy F. u. Viola u. Szondi u. 
Kossuth L. u. Virág u. Szövetkezet u. 
Lejtő u. Wesselényi út. Tóth Á. u. 

Vasút u. (Kisfaludy u. és
a Madách I. u. között)

Vecsési út 
Vörösmarty M. u. 
Zrínyi M. u. 

Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.

Gyűjtési naptár 2012

KÖSZÖNJÜK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

Január Február Március Április
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

52 1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 13 1
1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29 13 26 27 28 29 30 31 17 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 18 30

Május Június Július Augusztus
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 26 1 31 1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12
20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26
22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30 30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31

31 30 31

Szeptember Október November December
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

35 1 2 39 1 2 3 4 5 6 7 43 1 2 3 4 47 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9 40 8 9 10 11 12 13 14 44 5 6 7 8 9 10 11 48 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16 41 15 16 17 18 19 20 21 45 12 13 14 15 16 17 18 49 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 42 22 23 24 25 26 27 28 46 19 20 21 22 23 24 25 50 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 43 29 30 31 47 26 27 28 29 30 51 24 25 26 27 28 29 30

52 31



�011. december

1�

A góc fogalma nem újkeletű. Elsőként a 19. században egy 
amerikai fogorvos, W. D. Miller határozta meg a fogászati 
góc fogalmát. De már jóval korábban, Hippokratész is fel-
figyelt a fog gyulladása és az ízületi gyulladás közti össze-
függésre. Az 1700-as években Angliában egy orvos, William 
Hunter azt a nézetet vallotta, hogy az egészség a legfonto-
sabb. Inkább ne legyenek a szájban fogak, minthogy azok 
szepszist okozzanak. Így „foghúzási hadjárat” indult. Több 
százan váltak fogatlanná ebben az időben. Ma már tudjuk, 
hogy a megoldás a problémára nem ily drasztikus. Minde-
nesetre jól tükrözi a helyzet súlyosságát, mellyel érdemes 
foglalkozni.

A góc egy tünetmentes, krónikus gyulladásos folyamat, 
melyből a baktériumok illetve azok toxinjai időszakosan  a 
véráramba kerülnek. Ily módon a test bármely részébe el-
jutnak, ahol másodlagosan megbetegedést okozhatnak. Ezt 
hívjuk gócbetegségnek. A teljesség igénye nélkül ide sorolha-
tók az alábbiak: ízületi gyulladás, szív- és érrendszeri meg-
betegedések, krónikus vesegyulladás, kötőhártya gyulladás, 
bőrbetegségek, allergiás folyamatok, asztma és ekcéma.

Mivel a góc általában fájdalmatlan, „láthatatlanul” bújik 
meg a szervezetben. Ezért fellelése is többrétű, különböző 
szakorvosok közbenjárását igényli. Abban az esetben, ha 
felmerül a gyanú, hogy a kialakult tüneteket a szervezet-
ben megbúvó gyulladás okozza, megindul a góckeresés. 
A leggyakoribb gócok a fogak, a mandula, az epehólyag, a 
középfül, az arcüreg, a prosztata/petefészek illetve a vakbél 
krónikus gyulladása.  Ez alapján a megfelelő szakorvosok 
kivizsgálása szükséges.

A szervezetben előforduló gócok jelentős hányada, kb. 
10%-a fog eredetű. Ezért a fogászati szűrésnek nagy jelentő-
sége van. A góc vizsgálat során a szájüreg és a fogak átvizs-
gálása mellett fontos, hogy panoráma röntgen is készüljön. 
Ez egy felvétel, melyen az alsó-felső fogív és a környező csont 
is látható. Így az esetleges gyulladásos folyamat felfedezhe-
tő. Fogászati góc lehet egy elhalt fog, függetlenül attól, hogy 
van-e a gyökere körül gyulladás vagy sem. Egy bennmaradt 
gyökér, egy hely hiányában részlegesen előtört fog szintén 
gyanús lehet. Krónikus ínygyulladás illetve fogágybetegség-
ben a fogak melletti mély, baktériummal teli tasakok szintén 
lehetnek gócok.

Fontos megjegyezni, hogy a felsoroltak közül bármely 
elváltozás jelenléte nem jelenti egyértelműen, hogy az góc! 
Gócról abban az esetben beszélünk, ha arról minden két-
séget kizáróan bebizonyosodik, hogy a másodlagos beteg-
ségért felelős.

A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseik-
kel forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetősége-
ken.                                            Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos

Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 67
Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu

A kertésznaptár decemberi 
számában a karácsonyi ün-
nepkört jelképező adventi ko-
szorú készítéséről  írnék.

A karácsonyvárás időszaká-
nak egyik szép jelképe az ott-
hon is aránylag egyszerűen 
elkészíthető adventi koszorú.

Az első modernkori adventi 
koszorút 1839-ben Hamburg-
ban készítették, és később 
innen terjedt el Európa más 
részeire is. Ma advent idején minden formában, méretben kínálják a koszo-
rúkat, azonban kellő kézügyességgel mi magunk is készíthetünk.

Az alap egy szalmakoszorú, melyen drót segítségével képezzük ki a 4 db 
adventi gyertya helyét. Ezt követően a szalmakoszorút drót segítségével 
örökzöld tűlevelű növények ágaival (fenyő, Thuja stb.) letűzzük. 

A koszorú tűzése után elhelyezünk 4 darab gyertyát szimmetrikus vagy 
asszimmetrikus  formában. A hagyományos koszorú gyertyái piros, fehér 
vagy rózsaszínűek, azonban ma már a virágkötészet ezen színek mellett fel-
használ más színeket is, pl. arany, ezüst, okker, lila, bordó stb. 

Utolsó munkafázisként  ragasztással felkerülnek a koszorú kiegészítő díszei: 
száraz termések, szalagok vagy díszíthetjük a koszorút csillámszórással is.

Az így elkészült adventi koszorúval meghittebbé varázsolhatjuk a laká-
sunkat a karácsonyvárási időszakban.

Végül minden Kedves Ol-
vasónak Békés Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánok!

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő 

szakmérnök

     Góc-rejtély

Köszönetnyilvánítás
Gyáli Kertbarát Kör köszönetet mond mindazoknak, akik 2011-es évre 
az adójuk 1%-át átutalták a számlánkra. Továbbra is számítunk a tá-
mogatásukra.

Adószámunk: 18070300-1-13
Köszönet annak az ismeretlennek is, aki névtelenül segítette a Kert-

barát Kört 100.000 Ft-tal.
A Gyáli Kertbarát Kör nevében a vezetőség
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Tisztelt Lakosság!
Közelednek az ünnepek, így vasárnaponként a gyáli piacok te-
rületén és környékükön is egyre nagyobb a tömeg. A nagyobb 
embertömeg következtében megjelenhetnek a zsebtolvajok is. 
December hónap folyamán a közterület-felügyelet is fokozot-
tan ellenőrzi a piacokat, de kérjük, hogy az ünnepi bevásárlás 
során Önök is fokozottan ügyeljenek értékeikre!

Tisztelt Fogyasztó!
Tájékoztatjuk, hogy a számlafizetés megkönnyítése érdekében 
Társaságunk 2012. január hónaptól új vízdíj és csatornahasz-
nálati díj számlázási rendre tér át. Ettől az időponttól kezdő-
dően a számlázás havonta történik, míg a vízmérők leolvasá-
sára évente két alkalommal kerül sor. A leolvasás időpontjáról 
előzetes értesítést küldünk.

A két leolvasás közötti hónapokban az előző időszak tény-
leges fogyasztása alapján előlegszámlát készítünk, majd a leol-
vasást követő hónapban elszámoló számlát nyújtunk be.

Természetesen lehetőség van minden hónapban a tényleges 
mérőállás alapján történő számlázásra is, amennyiben Ön a 
mindenkori vízmérőállást minden hónap 1. és 5. napja között 
eljuttatja Társaságunkhoz. Ez történhet a települési üzemegy-
ségeinken személyesen, vagy telefonon, továbbá a 29/340-010-
es központi telefonszámunkon, vagy a www.gyaviv.hu inter-
netes oldalunk e célra szolgáló felületén.

A havi rendszerességgel jelentkező számlák kiegyenlítése 
az egyenletesség és a számlánkénti alacsonyabb összeg követ-
keztében megítélésünk szerint kisebb terhet jelent az eddigi 
gyakorlathoz képest.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét a vízmérő működésének 
figyelemmel kísérésére, mert ezzel a munkatársaink által tör-
ténő ritkább leolvasás mellett az ingatlanon belüli esetleges 
csőtörés miatti nagymennyiségű vízfolyás megelőzhető.

Tisztelettel:
GYÁVIV KFT.

A FEGY naplójából
November 5-én a Kinizsi utcából  jelzést kaptunk, hogy a férj az 
előírt nyugtató adag beszedése ellenére is erőszakosan viselke-
dik, gyermekét is fenyegeti. 
Az orvosi ügyeletet értesítettük. Szolgálatunk ezután rendőrsé-
get kért a helyszínre, mert a személy továbbra is családja kiirtá-
sával fenyegetőzött. A szolgálat felhívására, hogy magatartásán 
változtasson, eleget nem tett, továbbra sem volt együttműködő.
A rendőrség is a helyszínre vonult.  Ezután a mentőszolgálat al-
kalmazottai megnyugtatták a beteget.
November 8-án riasztást kaptak tűzoltóink a Zrínyi utcából, 
hogy egy családi ház pincéjéből sűrű fekete füst ömlik. Egysé-
günk három percen belül a jelzett helyen volt, ahol az áramtala-
nítás, és a gáz elzárása után megkezdte a tűz oltását. A pincében 

festékek kaptak lángra, az anyagi kár tetemes, sérülés nem tör-
tént.
November 17-én mozgó vonatnak hajtott kerékpárjával, az a 10 
éves kisfiú, aki a Bacsó B. úton közlekedett. A mentők a kisfiút 
törésekkel szállították kórházba. Szerencséjére nem a vonat elé 
hajtott, hanem a szerelvény oldalának.
November 20-án leégett egy műhely a Bethlen Gábor utcában. 
01:15-kor riasztotta egy tagtársunk ügyeleti központunkat, mi-
szerint ég egy műhely. Egységünk a riasztást követő 13. percben  
megkezdte a tűz oltását, amit a kiérkező hivatásos rajok befejez-
tek. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.
November 27-én jelzést kaptunk a Fővárosi Tűzoltó-parancs-
nokságról, hogy a Kiskomáromi utcában egy lakóház tetőszerke-
zete ég. Rajunk a fővárosi egységekkel közösen eloltotta a tüzet, 
az anyagi kár jelentős.

Tisztelettel felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy fo-
kozottan vigyázzanak értékeikre, tudják, alkalom 
szüli a tolvajt! Ha például több napig nincsenek ott-
hon, kérjék meg a szomszédot, ismerőst, hogy ürítse 
naponta a postaládát! Ne spóroljanak a kültéri vilá-
gításon sem!

Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja köz-
pontunkat!

Minden gyanús eseményt, amit észlelnek, 
azonnal jelezzék felénk!

Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szol-
gálatunk riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a ri-
asztások számától) perceken belül a helyszínre érkezik és 
intézkedik.

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják,  
meglopják, vagy megtámadják, minden esetben tegye-
nek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék ügyeleti 
központunkat a 340-333-as számon, szolgálatunk min-
den esetben segíteni fog az eljárás megindításában. 

Kérjük fokozottan figyeljenek környezetükben élő idős, 
beteg, egyedül élő embertársaikra! 
Kísérje figyelemmel 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 

Hajdu Attila
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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

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

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

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út

Év végéig a
védőoltások 2010-es árakon! 

Nagycsaládosoknak 10% kedvezmény! 

A következõ 

„…Azt a ragyogóját!” 
dal- és nótamûsor 
2012. január 21-én  

kerül megrendezésre 
a közösségi házban

A mûsorban fellép az Ady Endre Általános 
Iskola tanári énekkara, a dalkör alkalmi 

kórusa és énekes szólistái. 

Zene: Pálkerti Zsuzsanna. 
Mûsor után tánc. A „talpalávalót”  

tangóharmonikán Klark József,  
dobon Kalácska Pál szolgáltatja.   

Mindenkinek jó szórakozást és élményekben 
gazdag új évet kíván a 

Kovács István Pál Dalkör.
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EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65. Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől

Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.

(4 éves képzés)

Közgazdaság szak
üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve 

azok alapjait sajátíthatjátok el. (4 éves képzés)

Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy jelentkezhettek 

érettségit adó képzésre, hogy van már egy szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon  csoport-
bontásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi 

labor áll rendelkezésre. 
Mit kínálunk még a fentiek mellett?

Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar

Egyéni fejlesztési lehetőség

Keresztféléves szakképzés 
érettségizettek számára

Egy vagy Több szakma egyszerre – korhatár nélkül

2012. január 2-i kezdéssel!

Keresztféléves kombinált szakképzések: 
Logisztikai ügyintéző + Nemzetközi szállítmányozási 
ügyintéző 18 hónap
Pénzügyi és számviteli ügyintéző + Vállalkozási ügyin-
téző 18 hónap
Keresztféléves hagyományos szakképzések: 
Kereskedelmi ügyintéző 10 hónap
Irodai asszisztens 10 hónap
Banki befektetési termékértékesítő  10 hónap
Logisztikai ügyintéző szakképesítés – rész szakké-
pesítései:  Anyagbeszerző 6 hónap 
  Áruterítő 6 hónap
  Veszélyes áru ügyintéző 6 hónap

A képzéseink államilag elismert szakképzettsé-
get tanúsító OKJ-s bizonyítványt adnak!

Képzés időpontja: hetente 2 alkalommal, kedden 
és csütörtökön 17–20 óráig.
Képzési díjak:  Regisztrációs díj: 10.000 Ft/félév; 
    Képzés havi díja: 9. 000 Ft/hó +   
   2.000 Ft/modulzáró vizsga
OKJ-s záróvizsga díja: 1×40. 000 Ft

Jelentkezés: Dobai Enikő, Telefon: 29/346-451 
csütörtökön: 15:30–20:00 óráig
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁR-
PITOS mester, javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speciális he-
verők, franciaágyak készítése. Telefon:  
06-20/401-6810, 06-29/702-877.
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-
het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-
kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-
sa. Házakban, lakásokban, éttermekben, 
gyárakban, intézményekben. Watermatic 
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:  
06-70/233-30-47.
Parkettás vállal mindennemű padló és 
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-
ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177.
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház sze-
retettel várja meglévő és leendő ügyfeleit. 
Biztosítások kötése, biztosítóváltás. Stefkó 
Szilvia, Gyál. 30/990-4139.

ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-
tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 
Tel.: 0670/206-4914.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-
gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-
gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-
4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Központifűtés szerelését vállalom! Minden 
ehhez kapcsolódó munkálatot is. Bojler 
tisztítása, kazánok bekötése, stb. Hívjanak 
bizalommal: 06-20/412-6511.
Hagyaték: kismázsa, férfi-női ruha, kris-
tály készletek és csillár. Ugyanitt albérlet 
kiadó. (Olcsó áruk) Gyál, Wesselényi utca 
44. Tel.: 20/375-2742.
Gyál központjában 2 szobás, gázkonvek-
toros, felújításra szoruló házrész eladó, 
utcára nyitható bejárattal, kis előkerttel. 
Irányár: 6 millió Ft. 30/416-8029.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:

Telefon:
06 (29) 541-644

e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu

kozossegihaz@gyal.hu

CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
	 -	Azonnali	segítséget	kérhet	járőrszolgálatunktól
	 -	Rendszer	alkalmas	tűzjelzések	fogadására	(amennyiben	ilyen	jellegű		
	 		igénye	van	hívjon	a	megadott	mobiltelefonon	tájékoztatásért)

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon
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Tankolj legalább 5000 Ft értékben,
és pörgesd meg a szerencsédet!




