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2007. március

Minőségi burkolatot 
kap a Mátyás király és a 
Mező Imre utca

A tervek szerint áprilisban indul a 
Gyált Vecséssel összekötő út épí-
tése. A mintegy 716 millió forintos 
beruházás részeként még az idén 
jó minőségi szilárd burkolatot kap a 
Mátyás király és a Mező Imre utca.

3. oldal

Birkózóverseny Gyálon

Meghívásos országos utánpótlás 
szabadfogású birkózóversenyt ren-
deztek február 24-én, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola tornacsarno-
kában. 

12. oldal

Termálfürdő és termálhotel a város határában

Termálfürdő és termálhotel építését tervezik Gyál határában. A magánberuházásban meg-
valósuló komplexum 1700 férőhelyes fürdővel, 100-120 szobás termálszállóval és számos 
kapcsolódó szolgáltatással várja majd a pihenni vágyókat.

Írásunk a 3. oldalon.

Új kihívások előtt az  
önkormányzat
A statisztika szerint városunk lakónépessége az elmúlt 
öt évben is több mint ezerrel emelkedett. Minden év-
ben több gyermek születik, mint ahányan örökre el-
távoznak közülünk, s többen költöznek Gyálra, mint 
ahányan elköltöznek innen. Az adatok egy dinamiku-
san fejlődő, életerős város képét mutatják. Kevés tele-
pülés büszkélkedhet ma ilyesmivel Magyarországon. 
Tény viszont az is, hogy ezek a hatások az iskolai lét-
számnál nem jelentkeznek egyértelműen. 

A számítások szerint szeptembertől több mint há-
romszáz tanulóval kevesebb jár majd a gyáli általános 
iskolákba, mint 2003-ban. A kormányzat mindeköz-
ben összességében 120 millió forinttal kevesebb pénzt 
biztosít a gyáli óvodások, általános iskolások nevelésé-
re, oktatására 2007-ben, mint 2006-ban – tudtuk meg  
Pánczél Károly alpolgármestertől.   Írásunk a 7. oldalon.
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A város általános iskoláiban
tanulók száma

Forrás: Gyál Város Önkormányzata

Térségi közmeghallgatás

Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyű-
lésének elnöke volt Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, alpolgár-
mester vendége a február 21-én  
tartott térségi közmeghallgatáson. 

11. oldal

Forrás: PESTTERV Kft.
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Betli vagy durchmars?

Első ránézésre legalábbis ellent-
mondásosra sikeredett az Új Gyá-
li Újság márciusi száma. Több 
cikkben is arról nyilatkoznak a 
városvezetők, hogy az egyre romló 
gazdasági helyzet, a kormányzati 
intézkedések, a csökkenő állami 
támogatás már-már lehetetlenné 
teszi a gazdálkodást, városunk-
ban is megszorítások várhatók, 
működőképességük határán az 
intézmények, stb. A lap más ré-
szein meg induló fejlesztésekről, 
beruházásokról, új tervekről tu-
dósítunk.

Akkor most visszalépünk, hely-
ben járunk vagy megyünk előre? 
Fejlődik vagy visszafejlődik a vá-
ros? Hogy is van ez? 

Kétségtelen, hogy az önkor-
mányzatot is számos nyavalya 
gyötri, emelkedő közműdíjaktól 
a csökkenő normatíváig. Saját 
forrás alig marad így a fejlesztés-
re, de a képviselők nem bontásra, 
hanem építésre kaptak felhatal-
mazást a választásokon.

Mit lehet itt tenni?  
Lehet kivárásra játszani, vagy 

akár betlire, jöjjön, aminek jön-
nie kell, Lássuk uramisten, mire 
megyünk ketten!, hiszen a helyzet 
kilátástalan.

A másik válasz, hogy hosszú 
távra tervezünk, igyekszünk meg-
őrizni amit már elértünk, s meg-
keressük azokat a lehetőségeket, 
amelyek mégiscsak biztosítanak 
fejlesztési lehetőségeket, legyen 
szó uniós pályázatokról, kistérségi 
összefogásról vagy egyéb útról. 

Ha egy önkormányzat az utób-
bi mellett dönt, már csak látszó-
lagos az ellentmondás a szűkülő 
lehetőségek és a fejlesztések, beru-
házások között. 

Gyálon nem betlire játszanak. 
Durchmars - tudják, amikor min-
dent visz a játékos - ugyan aligha 
lesz a dologból, de több település 
összefogásával, pályázati pénzek 
felhasználásával akár még nagy 
ívű tervek megvalósítása is sike-
rülhet.                        Gazdik István

Lomtalanítás
A tavaszi lomtalanítás 
időpontja: április 14-
15. –tájékoztatta lapun-
kat az A.S.A. Magyar-
ország Kft. A cég ebben 
az évben az ünnepnap-
ra eső járatnapokon is  
összegyűjti a hulladé-
kot, ez alól csak kará-
csony és újév hulladék-
gyűjtése kivétel. 

Közlemény
Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően, az idei évtől városunkban az 
állatorvosoknál, rendelési időben lesz eboltás.

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy az ebtulajdonos (eb-
tartó) köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beol-
tatni az alábbiak szerint: 1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

 2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
 3. ezt követően évenként;
b) az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző 

hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutat-
ni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni;

c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást 
végző állatorvostól pótlását kérni.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy a fentieknek megfelelően jár-
janak el és oltassák ebeiket veszettség ellen a város állatorvosaival, 
rendelőikben vagy a kutya tartási helyén.

Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget szabálysértési bírság-
gal és állat-egészségügyi bírsággal is sújtható!

Itt hívom fel a figyelmet, hogy ne hagyják kutyáikat az utcán 
(közterületen) felügyelet nélkül, mert az önkormányzat gyepmes-
tere a kóbor kutyákat befogja és 14 napos megfigyelésre szállítja a 
gyepmesteri telepre. 

Amennyiben a gazda igazolni tudja az eb veszettség elleni oltá-
sát, a megfigyelési idő letelte és a tartási költségek megfizetése után 
az ebet visszakapja.                                                          Kojnok Balázs

irodavezető, Polgármesteri Hivatal 

Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Fogadj örökbe egy parkot!
Gyál köztereinek állapota sokat változott az 
utóbbi másfél évtizedben. Az elhanyagolt, 
gazos területekből több helyen gondozott 
parkok lettek. Gyál Város Önkormányzata 
most új ötlettel állt elő. A Fogadj örökbe egy 
parkot! elnevezésű kezdeményezés lényege, 
hogy vállalkozások, szervezetek vállalhatnak 
védnökséget egy-egy közterület felett, s gon-
doskodnak rendszeres gondozásáról, rendben 
tartásáról, csinosításáról. 

Alig indult el a mozgalom, az A.S.A. Ma-
gyarország Kft., a Gyáli Ipartestület és Hor-
váth Imre vállalkozó máris jelezték, hogy 
részt vesznek környezetünk szebbé tételében. 

Az A.S.A. Magyarország Kft. közleménye
Tisztelt Gyáli Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007. március 5-től saját és 
külső erők bevonásával fokozottan ellenőrizzük, hogy 
az ingatlantulajdonosok/használók a nyilvántartá-
sunknak és esetleges korábbi nyilatkozatuknak megfe-
lelő méretű és darabszámú hulladéktároló edényzetet 
helyeznek-e ki. Szintén fokozottan ellenőrizzük majd, 
hogy az esetlgesen keletkező többlethulladékot, az erre 
rendszeresített A.S.A. feliratú zsákban helyezik-e ki az 
ingatlantulajdonosok/használók. 

Célunk, hogy kiszűrjük azokat az ingatlantulajdo-
nosokat/használókat akik „potyautasként” a többiekkel 
próbálják a hulladékkezelés költségeit megfizettetni.

 Üdvözlettel:
 Mondel Marietta  

szolgáltatási igazgató                      
Gorincsek Gyula

szolgáltatási igazgató                
kereskedelmi igazgató
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Ismét egy példa arra, hogy települések összefogásával, pályázati lehe-
tőségek felhasználásával komoly eredményeket lehet elérni. A tervek 
szerint áprilisban indul a Gyált Vecséssel összekötő út építése. Mint 
Gazdikné Kasa Csilla, a 2. sz. választókörzet önkormányzati képvi-
selője lapunknak elmondta, a beruházás részeként még az idén jó mi-
nőségű szilárd burkolatot kap a Mátyás király és a Mező Imre utca.

A képviselő-testület támogatja a beruházást

Termálfürdő és termálhotel a város határában
Termálfürdő és termálhotel építését tervezik 
Gyál határában. A magánberuházásban megva-
lósuló komplexum 1700 férőhelyes fürdővel, 100-
120 szobás termálszállóval és számos kapcsolódó 
szolgáltatással várja majd a pihenni vágyókat.

A képviselő-testület egy évvel ezelőtt adta hozzájárulását ah-
hoz, hogy a terület tulajdonosa saját költségén elkészíttethesse 
a bányatótól és a Gyáli pataktól északkeletre található terület 
szabályozási tervét. 

A dokumentációt a PESTTERV Kft. készítette, ezt tár-
gyalta legutóbbi ülésén a képviselő-testület. Noha magán-
beruházásról van szó, természetesen támogatjuk a meg-
valósítást, hiszen egy ilyen létesítmény a Gyálon élőket is 
szolgálja, adóbevételeket hoz, s munkahelyeket is teremthet. 
– mondta el lapunk kérdésére Gyimesi István, Gyál város 
polgármestere.

A tervek szerint az 1700 férőhelyes fürdő 4, 5 hektárnyi te-
rületen, mintegy 12 ezer négyzetméteres beépített alapterület-
tel, háromezer négyzetméternyi kültéri és beltéri medencével, 

Minőségi burkolatot kap a Mátyás király és a Mező Imre utca

Új út épül Gyál és Vecsés között

Városunk úthálózata is sokat fejlődött az 
elmúlt másfél évtizedben. Útépítések, fel-
újítások zajlottak, de maradt még olyan 
része Gyálnak, ahol esős időben finoman 
szólva is nem könnyű a közlekedés. A Má-
tyás király utcában és környékén, főleg a 
Pesti úttól Vecsés felé eső részeken élők is 
hosszú ideje várják az önkormányzattól, 
hogy tegyen valamit. A lakók mostanáig 
joggal érezhették úgy, hogy csak ígéreteket 
kapnak, látványos változás nem történt, ám 
az önkormányzat közben több lehetőséget 
is megvizsgálva dolgozott a megoldáson.  

Megszületett a döntés, Vecséssel össze-
fogva, nagyrészt uniós pénzekből valósul 
meg a beruházás. 

Az előkészületek még 2004-2005-ben 
kezdődtek. A megvalósítás mintegy 716 
millió forintba kerül, ennek tíz százalékát 
saját költségvetéséből biztosítja a két érin-

tett település, Vecsés 40, Gyál 31,5 milliót 
fordít a célra, a fennmaradó 644 millió fo-
rintot is meghaladó összeget pedig uniós 
pályázaton nyertük.

Várhatóan április közepén kezdődik a ki-
vitelezés, s még az idén elkészülhet a Nagy-
kőrösi úttól Vecsésig haladó új út.

-i kis-

csúszdákkal kínál fürdést, játékot, pihenést minden korosztály 
számára. A fürdő közvetlen összeköttetésben áll majd a 100-
120 szobás termálszállóval.

A létesítmény látványterve 
Forrás: PESTTERV Kft.

Ma még rendezetlen a Mátyás király utca

Minőségi burkolat készül

�007. március
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Az idei költségvetés első olvasatát is tárgyalták

Ülésezett a képviselő-testület
Február 15-én tartott ülésén Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egybehangzó szavazással döntött arról, 
hogy közre kíván működni a Pest Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által tervezett 
fejlesztésben, amelynek eredményeként 
létrejönne Gyál-Vecsés-Üllő térségében az 
M0-ás autópálya mellett a Pest Megye Háza 
Adminisztrációs és Üzleti Központ. 

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül dön-
töttek a képviselők arról is, hogy a Gyál 
közigazgatási területén legálisan műkö-
dő Regionális Hulladéklerakó Központon 
(2360 Gyál, Kőrösi út 53.) kívül a város nem 
kíván a közigazgatási területén és közigaz-
gatási határa mentén új hulladéklerakó, il-
letve hulladékhasznosító és feldolgozó telep 
létesítéséhez hozzájárulni az épített és ter-
mészeti környezet védelme érdekében.

Gyimesi István polgármester terjesztette 
elő a város 2007. évi költségvetésének első 
olvasatát.

Gyál polgármestere szóbeli kiegészítőjé-
ben elmondta, hogy a jogszabályok szerint 

csak egyensúlyban lévő költségvetés elfo-
gadására van lehetőség. Gyimesi István 
óvott attól, hogy hitel felvételével oldják 
meg a jelenlegi nem éppen kedvező hely-
zetet, s egy kilenc pontból álló javaslatot 
terjesztett elő, mely segítheti a költségve-
tési főösszegek egymáshoz közelítésének 
megvalósítását. 

Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete határozatban kérte fel 
a jegyzőt, hogy az alább meghatározott 
szempontrendszer alapján a 2007. évi 
egyensúlyos költségvetés tervezetét készít-
tesse elő a 2007. március 8-ai képviselő-
testületi ülésre:

1.) A 2007. évi költségvetés kiadási főszá-
ma nem lehet több a bevétel összegénél.

2.) Működési hitelt nem vehet fel az ön-
kormányzat.

3.) Át kell tekinteni az intézmények és a 
polgármesteri hivatal tervezett bevételeit, 
tételenként, ahol indokolatlan „alulterve-
zés” történt, az korrigálni kell.

4.) Béremelés nem tervezhető.

5.) Jutalom tervezése 8 % helyett 3 %.
6.) Betegszabadság, táppénz hozzájárulás 

nem tervezhető.
7.) A beruházásokat át kell tekinteni, és 

csak a folyamatban lévőket megvalósítani.
8.) Az intézmények, a polgármesteri hi-

vatal, a Gyál Városüzemeltetési KHT és az 
önkormányzat kiadásait soronként felül 
kell vizsgálni és ahol lehetséges csökken-
teni.

9.) A kötött normatívákból megvalósí-
tandó továbbképzéseken felül sem az intéz-
mények, sem pedig a hivatal új kiadást nem 
tervezhet.

10.) A likvid hitel bevételként lehetőleg 
ne kerüljön tervezésre.

11.) A költségvetés sehol, semmilyen lét-
számfejlesztést nem tud támogatni. 

Az energiaárak emelkedése miatt az ille-
tékes bizottság javaslata alapján, a képvise-
lő–testület egybehangzó szavazással a víz- 
és csatornadíj éves szintű hét százalékos 
emeléséről alkotott rendeletet.

A végleges költségvetést lapzárta után, 
március 8-án terjesztették a képviselő-
testület elé, ezért a város költségvetésével 
lapunk következő számában foglalkozunk 
részletesen.

Háziorvosok
Dr. Bognár Erzsébet:
29/540-883
Hétfő 8:00-12:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 15:00-19.00
Csütörtök 15:00-19.00
Péntek páros 13:00-17:00
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Tarcheh Ghassan:
29/540-884
Hétfő 8:00-12:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 15:00-19.00
Csütörtök 15:00-19.00
Péntek páros 13:00-17:00
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Németh Ilma:
29/540-885
Hétfő 8:00-12:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 15:00-19.00
Csütörtök 15:00-19.00
Péntek páros 13:00-17:00
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Hadházi Éva:
29/540-886
Hétfő 8:00-12:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 15:00-19.00
Csütörtök 15:00-19.00
Péntek páros 13:00-17:00
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Piszker Éva:
29/540-883
Hétfő 15:00-19.00
Kedd 15:00-19.00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek páros 8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

Dr. Bán Éva:
29/540-884
Hétfő 15:00-19.00
Kedd 15:00-19.00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek páros 8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

Győriné Dr. Mező Beáta:
29/540-885
Hétfő 15:00-19.00
Kedd 15:00-19.00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek páros 8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

Dr. Ködöböcz László:
29/540-886
Hétfő 15:00-19.00
Kedd 15:00-19.00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek páros 8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

Gyermekorvosok

Dr. Kmety Adriene:
29/540-889
Hétfő 8:00-12:00
Kedd 16:00-19:00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 16:00-19:00
Péntek 11:00-14:00
Tanácsadás:
Csütörtök 8:00-11:00

Dr. Bérces Enikő:
29/540-890
Hétfő 9:00-12:00
Kedd 15:00-19:00
Szerda 8:00-12:00
Csütörtök 15:00-18:00
Péntek 8:00-11:00
Tanácsadás:
Kedd 12:00-15:00

Dr. Kindlovits Mária:
29/540-889
Hétfő 16:00-19:00
Kedd 8:00-11:00
Szerda 15:00-19:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek 8:00-11:00
Tanácsadás:
Hétfő 13:00-16:00

Dr. Szabó Zsuzsanna:
29/540-890
Hétfő 16:00-19.00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 16:00-19:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek 14:00-17:00
Tanácsadás:
Csütörtök 13:00-16:00

Március 1-jétől megváltozott a háziorvosok és a gyermekorvo-
sok rendelési ideje. A változásokat kiemeléssel jelöltük.
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Pápai Mihály a rendszervál-
tás óta önkormányzati kép-
viselőként, civil szervezet ve-
zetőjeként van jelen a város 
közéletében, 2006 őszétől al-
polgármesterként vesz részt 
az önkormányzati munkában. 
A gazdasági ügyekért felelős 
városvezetőt nemcsak eddigi 
tapasztalatairól, hanem terve-
iről és persze a város idei költ-
ségvetéséről is kérdeztük.

- Alighogy munkába állt, megkezdődött 
a város 2007-es költségvetésének összeállí-
tása…

- Már alpolgármesterségem első nap-
jaiban szembesültem azzal, hogy na-
gyon nagy terhet rakott a vállunkra a 
kormány, amikor a kötelezően ellátan-
dó feladatok, például az iskolai oktatás 
költségvetési támogatását csökkentet-
te. Az állami finanszírozás eddig sem 
volt teljes, de a tavalyihoz képest csak 
az oktatásban 120 millió forinttal keve-
sebb normatív támogatás már-már el-
lehetetleníti a gazdálkodást. Gondoljon 
bele, hogy volt olyan iskolánk, amely  
2006-ban hatmillió forintot fordított fű-
tésre. A gázár most 70 százalékkal emel-
kedett! És ez csak egyetlen példa! 

Nagy baj az is, hogy a város az elmúlt 
tizenhat évben vagyonának jelentős részét 
felélte. Számottevő a hitelállományunk, s 
ami még nagyobb baj, hogy nemcsak ér-
tékteremtésre, például útépítésre, fűtés-, 
világítás-korszerűsítésre vettünk fel hitelt, 
hanem működésre is. Ennek megálljt kell 
parancsolni! 

- Hogyan?
- Fájdalmas intézkedések várhatók. Ah-

hoz, hogy intézményeinket, s egyáltalán a 
várost a 2006-os szinten működtessük, a 
költségvetés összeállításának első fázisá-
ban mintegy 780 millió forint hiányzott. 
Ekkora kiadást hitelből nem lehet finan-
szírozni, mert olyan adósságcsapdába 
kerülhetünk, amiből soha nem jövünk 
ki. A hiány lefaragása érdekében min-
den intézménnyel egyenként tárgyaltuk 
végig a költségvetést. A dologi kiadások 
jelentős csökkentésével sikerült a hiányt 
456 millió forintra lefaragnunk. Ebből 

70 milliót rövidlejáratú hitel felvételével 
oldunk meg, s mintegy 386 millió forint 
hosszabb lejáratú fejlesztési hitel felvéte-
lét tervezzük. 

- Mekkora a város 2007-es költségvetésé-
nek tervezett összege?

- Közel 3,9 milliárd forint.
- Ekkora összeghez képest nem tűnik 

nagynak ez a hitelfelvétel.
- Valóban nem, csakhogy vannak ré-

gebbi, már ketyegő hiteleink is, ezért 
megfontoltnak, óvatosnak kell lennünk. 
A már meglévő hitelekkel kapcsolatos 
döntéseket is hoztunk. Az önkormányzat 
számláját kezelő bank váltásával sikerült 
lényegesen kedvezőbb hitelkonstrukciót 
találnunk, ami azt jelenti, hogy hitele-
inkre jelentősen kisebb kamatot fizetünk 
mint eddig. 

- Milyen lesz a város idei költségvetése?
- Mire ez a lap a gyáli polgárok kezébe 

kerül, reményeim szerint már lesz elfoga-
dott költségvetése a városnak. A képvise-
lő-testület ugyanis márciusban tárgyalja az 
előterjesztést.

Az országban zajló gazdasági folyama-
tok, a kormányzati megszorítások nem 
állnak meg a Gyál táblánál, ezért nagyon 
feszes, nagyon takarékos gazdálkodással, 
működőképességük határán vegetáló in-
tézményekkel tudjuk csak a lakossági szol-

Pápai Mihály: Szűkülő mozgástérrel számolunk

Elkészült a város költségvetése
gáltatásokat, a város működőképességét 
biztosítani.

- Sor kerülhet fejlesztésekre is ilyen gazda-
sági helyzetben?

- A körülmények ellenére sem mon-
dunk le a fejlesztésekről, hiszen az érték-
teremtés, a Gyálon élők életkörülménye-
inek javítása az, ami városunk fejlődését 
biztosítja. Uniós forrásból, mintegy 1,8 
milliárd forintos beruházással szeret-
nénk megépíteni az új városközpontot. 
A Táncsics Mihály utca és a Kisfaludy 
utca közötti terület, utakkal, parkokkal 
valóban XXI. századi környezetet bizto-
síthat Gyál lakóinak. A tervek elkészül-
tek, csak azt várjuk, hogy kiírják végre 
az erre irányuló pályázatot. 

A közeljövőben beszélgetésre, közös 
gondolkodásra hívjuk az itt működő 
legnagyobb gazdasági szervezetek ve-
zetőit, a város 30 legnagyobb adózóját. 
Szeretnénk tájékoztatást adni arról, 
hogy mire költjük azokat a pénzeket, 
amiket adóként befizetnek, s termé-
szetesen javaslataikra, ötleteikre is kí-
váncsiak vagyunk. Ezek a szervezetek, 
vállalkozások eddig is sokat segítettek 
az itt működő civil szervezeteknek, in-
tézményeknek, gyakran vállalnak ál-
dozatokat városunkért. Azon túl, hogy 
megköszönjük ezt a segítséget, további 
segítségüket is kérjük és mi is felajánl-
juk az önkormányzat segítségét. Ez nem 
egyszeri kezdeményezés, hanem egy 
folyamat kezdete. Szándékaink szerint 
rendszeressé tesszük ezeket a fórumo-
kat. 

Célunk az is, hogy 3-4 év múlva csak 
portalanított utcák legyenek Gyálon, s 
épüljenek járdák is. Fontosnak tartom, 
hogy a sok munka mellett legyen al-
kalmunk ünneplésre, szórakozásra is. 
Színvonalas, tartalmas kulturális és szó-
rakoztató rendezvényekkel szeretnénk 
emlékezetessé tenni, méltó módon meg-
ünnepelni Gyál várossá nyilvánításának 
10. évfordulóját. A születésnapi rendez-
vénysorozatban több új, hagyományte-
remtő szándékkal útjára indított rendez-
vény is lesz, ilyen például a decemberre 
tervezett adventi népművészeti kirakodó-
vásár és számos más esemény.

gi

A fejlesztésekről a romló helyzet, kormány-
zati megszorítások ellenére sem mondunk le
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Pénzcsörgés a rendelőben
Milyen is lehet manapság egy rendelő hangulata? Beteges, 
kedvetlen, unott, türelmetlen… Vajon mennyire foglal-
koztatja az embereket a vizitdíj, beszédtéma-e egyáltalán? 
Úgy érzik-e, hogy a vizitdíjról szóló rendelet igazságtalan 
pénzkihúzás az állampolgárok zsebéből? Van-e közfelhábo-
rodás? Egyáltalán érdekli-e az embereket ez az egész, vagy 
mivel az egészségért semmi sem drága, a zsebükbe nyúlnak 
és fizetnek? 

Ennek próbálok utána járni. 
Hallottam egy interjút, amelyben egy marketinggel fog-

lalkozó szakember azt nyilatkozta, hogy a vizitdíj rendszere 
nagyon hatékonyan fog működni és az orvosoknak 25 száza-
lékos többletjövedelmet jelent… Na akkor legalább itt ma-
radnak az orvosok, nem mennek külföldre szerencsét pró-
bálni. De könnyen lehet, hogy beteg nem lesz… A rádióban 
a következő mondat hangzott el: „Jóval kevesebben mennek 
orvoshoz február 15. óta a vizitdíj bevezetése miatt.” Egyre 
nagyobb kíváncsisággal közeledek a rendelőhöz.

A bejáratnál ezt olvasom: Minden orvos és beteg között 
megvalósuló gyógyító diagnosztikai célú találkozás esetén 
fizetni kell. Már ez a mondat megtetszik, hiszen hallottam 
olyan esetről, amikor a páciens a vizitdíjat befizette, a talál-
kozás viszont elmaradt. A következő tábla: A szakrendelé-
sekre a pultnál, a háziorvosoknál és a fogászaton személye-
sen kell a vizitdíj összegét kifizetni.

Továbbmegyek. Az egyik fogorvosi rendelő ajtaján mint-
ha pénzcsörgés zaja szűrődne ki. Aha, itt már működik...
Nálunk nincsenek még automaták, pedig a már említett 
marketinges fiatalember szerint a közeljövőben intelligens 
gépek fogják a háromszáz forintokat begyűjteni. Milyen jó 
lesz nekünk… Intelligens masinák köpnek majd kis cetlikét, 
amellyel azonosíthatnak minket és éppen aktuális bajun-
kat. Na de hol vagyunk mi még ettől…  

Nézzük tehát a várakozókat! A teremben viszonylagos 
nyugalom uralkodik, még kevesen vannak. Leülök az egyik 
székre, már-már unatkozni kezdek, még csak pletykákat 
sem hallok. És végre egy hang, rekedtes férfi dörmög, amint 
felnézek, látom, hogy egy nyugdíjas bácsi türelmetlenkedik, 
félhangosan skandálja sérelmeit, ő már reggel nyolc óta 
várakozik és semmi sem történt. Az órámra pillantok, fél 
tizenegy van, nem csodálom, hogy a bácsi már ideges. Egyre 
többen és többen kezdenek el időintervallumokat mormol-
ni. „Én már egy órája, én már másfél órája...” Fájós háttal, 
foggal, torokkal, fejjel senki sem ücsörög szívesen. Főleg, ha 
ilyen reménytelennek tűnik a bejutás.

A düh egyre többek arcára ül ki, egyre több láb ver körü-
löttem ütemes taktust. A hátam mögött ülő nő szinte már 

félálomban mondja, hogy nagyon unja és szörnyen lassan 
halad a sor. Ő arra számított, hogy a vizitdíjjal könnyebb 
lesz. Kijelentésére senki sem reagál. Lehetséges, hogy nem 
akarnak nézeteltéréseket generálni. Van így is bajuk. Hiszen 
azért vannak itt.  Nem firtatják a vizitdíjat. Egy fehér köpe-
nyes hölgy ismerősének panaszkodik lábfájásáról, aki taná-
csolja, hogy feküdjön be valamelyik kórházba, de a hölgy 
ingerülten válaszolja, hogy ő nem fog napi 300 Ft-ot fizetni, 
főleg olyan körülményekért, inkább befizet egy masszázsra. 
Többen helyeselnek. Diskurzus indul az egészségügy helyze-
téről. Hogy vajon jobb lesz-e a helyzet  az egyes osztályokon, 
lesz gusztusuk  egyáltalán befeküdni valamelyik intézmény-
be, még ha muszáj is, lesz-e színvonalbeli változás? 

Néhány székkel arrébb idős emberek bosszankodnak. 
Ott az ügyelet a téma. Ki és miért lenne olyan ostoba, hogy 
az éjszaka közepén indokolatlanul menne be az ügyeletre, 
csak hogy fizessen ezer forintot? Ezen többen zúgolódni 
kezdenek. Kikérik maguknak. Talán egyeseknek csak most 
kezd tisztulni a kép az egész rendszerről. Egy néni épp egy 
kisgyermeknek gügyög, egyre hangosabban és indulatosab-
ban szavalja: Egy, megérett a meggy! Hogy miért is indu-
latos? Mert betegtársai felvilágosították: igaz ugyan, hogy 
a huszadik rendelésen való megjelenés után a vizitdíjak  
összegét visszakapja a beteg, csak az a bökkenő, hogy a 
következő évben. Nem elég a gyógyszer, a nem létező hála-
pénz, még itt ez a nyavalyás vizitdíj is… Egyre puskaporo-
sabb a hangulat.

Két idősödő úr egy már ránézésre is nagyon gyenge idős 
hölgyet kísér a váróterembe. Sajnálkozó tekintetek, a néni-
nek még az ülés is nehezére esik. Vékony hangon panaszolja, 
hogy hiába járt itt az ura pár nappal ezelőtt, hogy felírassa 
a szokásos gyógyszereket, a doktor nem írta fel, csak ha az 
idős hölgy is befárad a rendelőbe. És a néni befárad… Mert 
az egészségügyi reformnak köszönhetően be kell…

A rendelőben eltöltött idő alatt végülis megtudtam, amit 
szerettem volna, láttam, hogy az embereket ha nem is a be-
fizetendő 300 forintok izgatják, hanem maga az elv, hogy 
már egy vizitért is fizetni kell. Hogy ez a reform meghozza-e 
a várt sikert, még nem lehet tudni, de 2007-ben az egészség-
ügyben bevezetendő díjakból kormányzati becslések szerint 
30-35 milliárd forint bevétel várható, amely teljes egészében 
az egészségügyi intézményekben marad. Ez a reform első lé-
pése a hétből…

Isten is hét nap alatt teremtette meg a világot. Lehetsé-
ges, hogy a hetes szám most is sikeres lesz? Én drukkolok az 
országnak!

Garas Krisztina
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Magyarország népesedési vi-
szonyait évtizedek óta ked-
vezőtlen irányú folyamatok 
jellemzik. Egyre kevesebben 
vagyunk, csak az elmúlt 25 év 
alatt is mintegy 600 ezer fővel 
csökkent hazánk lakosságának 
száma, ráadásul elöregedőben 
az ország, a 60 éven felüliek 
aránya növekszik, míg a meg-
születetteké – ha kisebb inga-
dozásokkal is – csökken.
Döbbenetes adatok.
Gyálon szerencsére más a 
helyzet. Városunk lélekszáma 
emelkedik, s örvendetes mó-
don nem csökken a születé-
sek száma sem. Településünk 
évente kétszáznál több új élet-
tel lesz gazdagabb, erősebb. 

A statisztika szerint városunk lakónépessé-
ge az elmúlt öt évben is több mint ezerrel 
emelkedett. Minden évben több gyermek 
születik, mint ahányan örökre eltávoznak 
közülünk, s többen költöznek Gyálra, mint 
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A város általános iskoláiban
tanulók száma

Forrás: Gyál Város Önkormányzata
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Élveszületések és halálozások száma Gyálon

Forrás: Pest megye statisztikai évkönyve, KSH, Budapest

Egyre kisebb állami támogatással működnek az intézmények

Új kihívások előtt az önkormányzat
ahányan elköltöznek innen. Az adatok egy 
dinamikusan fejlődő, életerős város képét 
mutatják. Kevés település büszkélkedhet ma 
ilyesmivel Magyarországon. Tény viszont az 
is, hogy ezek a hatások az iskolai létszámnál 
nem jelentkeznek egyértelműen.

Mint Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester lapunknak elmond-
ta, a számítások szerint szeptembertől 
több mint háromszáz tanulóval kevesebb 
jár majd a gyáli általános iskolákba, mint 
2003-ban. 

Az alapfokú oktatás működtetése köte-
lezően ellátandó önkormányzati feladat. 
A törvények szerint az állam biztosít költ-
ségvetési támogatást, úgynevezett normatí-
vát az alapfokú oktatásra, nevelésre. Ez az  
összeg régebben sem fedezte a teljes költsé-
get, a fennmaradó részt – ahogy az ország 
más településein is – az önkormányzat 
biztosította saját költségvetéséből. A nor-
matíva néhány évvel ezelőtt a teljes költség 
70-80 százalékára volt elég, de mára drasz-
tikusan csökkent az állami szerepvállalás és 
a folyamatnak még nincs vége!

Gyál oktatási ügyekért felelős alpolgár-
mestere riasztó számokat idéz. Az óvodá-
soknál a költségek 40 százalékára, általános 
iskolásoknál mintegy felére elég az államtól 
kapott pénz, zeneiskolánk működési költ-
ségeinek több mint 
kétharmadát kell 
önkormányzati for-
rásból előteremteni. 

Ö s s z e s s é gé b en 
120 millió forinttal 
kevesebb pénzt biz-
tosít a kormányzat 
a gyáli óvodások, 
általános iskolások 
nevelésére, oktatá-
sára 2007-ben, mint 
2006-ban.

Ebben az évben 
tovább romlik majd 
az arány, mondta 
Pánczél Károly. Egy 
első osztályos álta-
lános iskolásra most 204 ezer forintot biz-
tosít az állam, de ez az összeg szeptember-
től alig több mint 145 ezer forintra csökken, 
ötödikesek esetében 212 ezerről 172 ezerre 
zsugorodik a támogatás. 

A pedagógusok óraszámának szeptem-
bertől életbe lépő emelése városi szinten 11 
pedagógus álláshely megszüntetését jelenti.

Pánczél Károly hangsúlyozta, hogy az 
önkormányzat továbbra is elkötelezett az 
óvodai, iskolai nevelés, oktatás színvonalá-
nak emelésében, de a városnak át kell gon-

dolnia, hogy a szorító gazdasági helyzetben, 
a drasztikusan zsugorodó állami támogatás 
mellett hogyan tudja működtetni a jelenlegi 
intézményrendszert.                            

 -i kis-

Pánczél Károly: Drasztikusan csökken az 
állami szerepvállalás
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Angolverseny 
a Rákócziban

               
Három iskola részvételével (Ady, Eötvös, 
Rákóczi) – akiknek ezúttal is köszönjük, 
hogy eljöttek hozzánk – városi angol nyelvi 
tesztversenyt rendezett a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola február 28-án. 

Az eredmények:
5. évfolyam:
I. Micsik Rita                      Rákóczi
II. Sarkady Beáta                  Rákóczi
 Miller Zsolt
III. Hranyczka Stephanie       Rákóczi
IV. Fekete Barbara   Ady
6. évfolyam:
I.  Révész Kitti  Ady
II. Gyurin Natália Ady
 Nemes Brigitta                Rákóczi
III. Nagy Viktória                   Rákóczi
IV. Hranyczka Jennifer         Rákóczi
 Andrássy C. Eszter              Ady
7. évfolyam
I. Podina Ivett Ady
II. József Adrienn Ady
III. Nagy Annamária            Ady
IV. Mezei Enid Rákóczi
8. évfolyam
I. Janicsák Janka Ady
II. Füzesi János Rákóczi
III. Nagy Nikolett Ady
IV. Bodor Róbert Rákóczi

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő 
nevelőknek egyaránt!

Juhász Ida 
igazgató      

Városi idegen nyelvi vers- és 
prózamondó verseny az Adyban

Hetedik alkalommal szervezte meg az Ady 
Endre Általános Iskola  nyelvi munka-
közössége a városi idegen nyelvi vers- és 
prózamondó versenyt. A város öt iskoláját 
közel száz tanuló képviselte a szakmai zsűri 
előtt angol és német nyelvből. 

Gazdikné Kasa Csilla igazgató megnyitó-
ja után a versenyzők 6 korcsoportban ver-
senyeztek vers, illetve próza idegen nyelvű 
megszólaltatásában.

A nemzetközi zsűri (az idei alkalommal 
angol, kanadai, amerikai és német ajkúak-
kal kibővítve) értékelte a helyes kiejtést, a 
pontos szövegtudást, a kifejező előadásmó-
dot. 

Idegen nyelven megszólalni nem könnyű. 
Verset, illetve prózát mondani idegen nyel-
ven pedig még ennél is nehezebb. Becsülen-

dő minden gyermek, aki erre vállalkozik. 
Sok szép verset és prózarészletet hallhat-
tunk, a résztvevők élvezhették a tudás, az 
értés örömét. Örömükhöz hozzájárulhatott 
a sok szép könyv és az egyéb ajándékok is, 
melyeket az Ady iskolán kívül az Ameri-
kai Egyesült Államok Nagykövetsége, és 
az Oxford University Press magyarországi 
képviselete ajándékozott számukra.

Vendégeink között tudhattuk az Ameri-
kai Nagykövetség sajtóreferensét, aki egy 
fotóst is hozott magával, így a versenyzők 
a nagykövetség honlapján talán fel is fedez-
hetik magukat. 

Gratulálunk a helyezetteknek és  felké-
szítő tanáraiknak !

 Paliczné Bék Mónika
munkaközösség–vezető

ANGOL NYELV:
Alsó tagozat:
I. Csik Fanni Ady iskola
II. Verebi Orsolya Ady iskola
III. Finkenzeller Fanni Ady iskola
IV. Liszkai Fruzsina Bartók iskola
 Nagy András Bartók iskola
V. Kiss Otília Ady iskola
 Osztényi Dóra Ady iskola
VI. Vajda Viktória Bartók iskola
Különdíj Szabó Csilla Ady iskola
           Kálmán Réka Ady iskola
5-6. osztály:
I. Andrássy C. Eszter Ady iskola
II. Révész Kitti Ady iskola
 Kiss Gertrúd Ady iskola
 Szabó Máté Ady iskola
III. Durucz Dorina Bartók iskola
 Baranya Krisztina Bartók iskola
IV. Magyarossy Fanni Bartók iskola
 Hegedűs Kornél Rákóczi iskola
V. Sándor Norbert Kossuth iskola
 Zsigmond Júlia Bartók iskola
VI. Ferentzi Kristóf  Bartók iskola
7-8. osztály:
I. Mihály Petra Bartók iskola
II. Kis Máté Ady iskola
III. Vitéz Péter Rákóczi iskola

IV. Győri Zsófia Ady iskola
V. Füzesi János Rákóczi iskola
 Volentér Tímea Eötvös iskola

NÉMET NYELV:
Alsó tagozat:
I. Horváth Gergő Ady iskola
II. Nádasdi Judit Ady iskola
III. Józsa Eliza Eötvös iskola
IV. Boda Orsolya Ady iskola
V. Drexler Richárd Ady iskola
VI. Faragó Zsuzsanna Ady iskola
5-6. osztály:
I. Kovács Klaudia Eötvös iskola
II. Knittel Martin Ady iskola
 Gazsó Dávid Ady iskola
III. Kiss Gertrúd Ady iskola
 Cieleszky Diána Eötvös iskola
IV. Sárváry Viktória Ady iskola
V. Vereb Vivien Ady iskola
VI. Hermán Dominik Ady iskola
7-8. osztály:
I. Őszi Rózsa Henrietta Ady iskola
II. Schmidt Gréta Ady iskola
III. Varga Balázs Ady iskola
IV. Bíró Anna Ady iskola
V. Vad Vivien Eötvös iskola
VI. Paulovics Henrietta Eötvös iskola

A városi idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny eredményei

Írj novellát!
Február 23-án tartották a Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár Írj novellát! című 
pályázatának eredményhirdetését. A ne-
gyedik alkalommal meghirdetett, Írj no-
vellát! irodalmi pályázaton a zsűri Varga 
Imre: A pályaőr vacsorája című művét 
felnőtt, Ágoston Diána, a Hunyadi Má-
tyás Gimnázium 11. osztályos tanulója 
Ékszer című művét középiskolás, Nagy 
Veronika, a Kossuth Lajos Általános Is-
kola 8. osztályos tanulója Erdős Mari 
című novelláját pedig az általános iskolás 
kategóriában díjazta első helyezéssel.
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Térségi
népdalverseny

Közös énekléssel kezdődött az idei kistérségi Népdalverseny a Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.

A Bartók Béla Általános Iskola és a közösségi ház szervezésében, 
Kodály Zoltán halálának negyvenedik évfordulója alkalmából ren-

dezett megmérettetésre többek közt Inárcsról, Táborfalváról, Bu-
gyiról, Budapestről összesen 44 egyéni és 15 csoportos versenyző 
érkezett, hogy a Szalóki Ágnes népdalénekes, előadóművész, Ládi 
Zsuzsanna, a Galambos János Zeneiskola szolfézs tanárnője, vala-
mint Tóth István, a Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója al-
kotta zsűri előtt megmutassa tudását.

A díjakat Gazdikné Kasa Csilla, a városi Oktatási és Kulturális 
Bizottság,  s egyben Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Kulturális és 
Műemlékvédelmi Bizottságának elnöke adta át.

Ráéreztek az együtt muzsikálás örömére

Kamarazenei találkozó
Négyéves hagyományra tekint vissza a gyáli Ko-
dály Zoltán Zeneiskola történetében a kamara-
zene találkozók megszervezése. A 2007. március 
3-án tartott esemény.

Ez a találkozó nemcsak azért jött létre, hogy a zenekedvelők örö-
müket leljék a muzsikákban, hanem hogy a kistérségben műkö-
dő zeneiskolák jobban megismerhessék egymást és az itt létrejött 
baráti kapcsolatok sikeres együttműködést eredményezzenek. Ez 
egy kiváló alkalom volt arra, hogy a pedagógusok közötti szakmai 
tapasztalatcsere révén az egyes intézmények között szorosabb kap-
csolat jöjjön létre.

A március 3-án tartott rendezvényen örömünkre szolgált látni, 
hogy a közönség sorai között fiatal „zenészcsemeték” is feltűntek, 
akik reményeink szerint ráéreznek az együtt zenélés ízére, és a ha-
gyományt folytatják.

A helyi zeneiskola igazgatója elmondta, hogy a gyerekek nagyon 
szívesen vesznek rész a kamarazenei együttesekben, igaz, ez in-
tenzívebb felkészülést igényel, de sokszínűbb és élvezetesebb lesz 
a végeredmény.

Ugyan a zeneiskola több alkalmat is biztosít a diákok fellépésére, 
ezek a találkozók nagyban hozzájárulnak a növendékek színpadon 
való kimagasló szerepléséhez és további fejlődéséhez. Ennek kö-
szönhetően Gyál tekintetében eredményes előrelépés mutatkozott 
meg úgy a fúvós, mint a hegedű és zongora tanszakon.

A Vecsési Zeneiskolát és a budapesti Dohnányi Ernő Zeneisko-
lát a vonós tanszak növendékei képviselték. Sugár Rezső Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény képviseletében a dabasi zeneiskolások 
nemzetközi zeneszerzőktől válogatták a rézfúvós együttes reper-
toárját.

A gyáliak nevében szeretnénk megköszönni az élményt, az ön-
kormányzatnak az egész éves támogatását és segítségét, hisz nélkü-
lük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény – emelte ki a zeneisko-
la igazgatója.              Bagdi–Garas

Eredmények
a zeneiskolából

2006. szeptember 27., X. Országos Klarinétverseny terü-
leti válogató: Kovács Klaudia 2. osztályos klarinét szakos 
tanuló az I. korcsoportban a harmadik legjobb országos 
eredménnyel került az országos döntőbe. Felkészítő taná-
ra: Hevertle Rita, zongorán kísérte: Vörös Györgyi.

2006. december 1-2., X. Országos Klarinétverseny Bu-
dapest döntő: Kovács Klaudia 6. helyezést ért el.

2007. február 9., XI. Országos Zongoraverseny terüle-
ti válogató Cegléd: Tóth Nikoletta 3. osztályos zongora 
szakos tanuló 46 pontot ért el. Kimagasló teljesítményé-
ért zsűri dicséretben részesült. Felkészítő tanára: Bene 
Balázs.

Díjazottak:
Óvodás kategória:
1. Ébert Dóra
2. Schivámpl Richárd
2. Fabók Petra
3. Knittel Bettina

Kisiskolás kategória, egyéni:
1. Légrády Eszter
2. Baráth Réka
3. Vajda Viktória
3. Tóth Magdolna

Kisiskolás kategória, csoportos:
1. Tücsök Citeraegyüttes
2. Bartók I.csoport
3. Bartók II.csoport

Iskolás kategória, egyéni:
1. Borbás Nóra
2. Krizsán Enikő
3. Mráz Nikoletta
3. Tulecz Viktória

Iskolás kategória, csoportos:
1. Borsóvirágocska Ének-
    együttes
2. Bartók V.csoport
3. Zsenedice citerazenekar
3. Bartók VII.csoport

Több településről érkeztek résztvevők

Szállt a dal a közösségi házban

�007. március
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Az itt közölt olvasói leveleket – terje-
delmi okokból – a mondanivaló érin-
tetlenül hagyása mellett rövidített, 
szerkesztett formában közöljük.

A levelekben megjelenő tartalmak 
nem feltétlenül tükrözik a szerkesz-
tőség véleményét.

Civil információk
Örömmel vesszük, hogy bővült a helyi lapok választéka.
Bízunk abban, hogy ez az újság lehetőség lesz a tájékoztatások közreadására, civilek bemutat-
kozására is.

A CIVIL FÓRUMON havonta rendszeresen megjelenők nevében is bátran kijelenthetem, 
régi vágya a helyi civileknek e lehetőség. Fontos a rendezvényeink propagálása, annál is in-
kább, mert a közösségi ház életének egyik meghatározó részét a civil rendezvények, összejö-
vetelek teszik ki. 

Örömünkre eddig ingyenesen vehettünk igénybe a közösségi házat az összejöveteleinkre, 
ezért nagy köszönet az Önkormányzatnak, mert van, ahol fizetni kell ezért.  Reményke-
dünk, hogy az ismert nehézségek ellenére is ugyanilyen feltételekkel biztosított lesz a helyi-
ség továbbra is. 

Szükséges, hogy egyszerű emberek bővebben tájékozódjunk a helyi dolgokról, eseményekről.
Mostanában hallottam, hogy nem is tudtak bizonyos műsorról, a nótadélutánról, vagy a 

fiatalok rendezvényéről, a közösségi ház életéről. Aki e műfajt szereti, annak csekély összegért 
idehaza kikapcsolódás, kimozdulási lehetőség egy-egy civil rendezvény, ami a lakosság össze-
kovácsolódását is jelenti.  A kispénzű ember nem tud ezreket szánni jobb színházra. 

Ezt a hiányt látjuk pótolni az Új Gyáli Újságban. 
Most egy közleményt szeretnék megjelentetni az üdülési csekkel kapcsolatban.
Gyálon közel ötezer nyugdíjas él, akik közül a legtöbb nem ismeri ennek lehetőségét. Ezzel a 

kis közleménnyel is hozzájárulnék a tájékoztatáshoz.

Az állatok védelmében
Nyolc éve gyáli lakos vagyok, jól érzem 
magam itt. Nagy állatbarát vagyok, van 
két utcán talált kutyám, eddig is fogadtam 
be kivert kutyákat. Nem tudom kihez for-
duljak ezzel a kérdésemmel: itt Gyálon, a 
befogott kutyákat sintértelepre viszik, de 
nem tudom, hogy ott milyen körülmények 
között élnek? Tavaly onnan fogadtunk be 
egy fajtiszta németjuhász kutyát, csak úgy 
zörögtek a csontjai, csontsovány volt és gi-
lisztás! Mindent megtettünk érte, de sajnos 
elpusztult. Én még nem voltam sintértele-
pen, gondolom rosszul élhetnek a szeren-
csétlen állatok. Biztos van, aki tud tenni 
valamit értük annak érdekében, hogy jobb 
körülmények között élhessenek ezek a ku-
tyák. Köszönettel maradok hű olvasójuk.

Név és cím a szerkesztőségben

Tisztelt Olvasóink!
Többen is nemtetszésüket fejezték ki a Bacsó 
Béla utcai és a Városházával szembeni gya-
logos vasúti átkelővel kapcsolatos írásunk 
miatt. Olvasóink arra panaszkodtak, hogy az 
átalakítással nem oldódott meg a probléma, 
a Bacsó Béla utcánál még mindig veszélyes 
az átkelés.

A magam részéről teljes mértékben egyet-
értek a felvetéssel. Megkérdeztem az önkor-
mányzat illetékeseit, akik azt a választ adták, 
hogy három lehetőség közül választhattak, 
amikor az átalakítást elhatározták. Az első, 
hogy nem tesznek semmit, a második, hogy 
minden igényt kielégítő átkelőt építtetnek. Ez 
nagyon hosszas engedélyeztetési eljárással, a 
MÁV-val való egyeztetéssel és a két átjárót 
tekintve mintegy hétmilliós költséggel járna. 
Erre most nincs pénze a városnak. A köztes 
megoldás az volt, hogy kényelmesebbé teszik 
az átjárót, olyan műszaki megoldást választ-
va, amihez nem kell a MÁV Zrt. hozzájáru-
lása és lényegesen kevesebb pénzből oldható 
meg a kivitelezés. A jelenlegi megoldás csak 
ideiglenes, a városközpont kialakításának ré-
szeként valóban biztonságos gyalogátkelőket 
építenek majd.                                                      

A szerkesztő

Hogyan juthatunk üdülési csekkhez?

Egyszerű, a „PÁLYÁZATI ADATLAP 2007” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni, 
mellékelni a nyugdíj idei összegét megállapító (NYUFIG) okmány másolatát, feladni 
postán minél előbb, és az elbírálásról várni az értesítést.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány néhány megkötése EZÜST NYÁR pá-
lyázat esetén:

Ebben az évben csak azok pályázhatnak, akik 2006-évben nem jutottak üdülési csekkhez! 
Belföldi illetékességű, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, 61. életévet 

betöltött nő, illetve 62. életévet betöltött férfi, akiknek havi ellátása (özvegyi esetén 
együttes összeg) 75 000 Ft- ot nem haladja meg, munkaviszonyból, vállalkozásból jö-
vedelme nincs.

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: 40 000 Ft csekk formában, névre szó-
lóan, melyből:

Havi ellátás összege                      Önrész Ft                  Csekk értéke Ft
60 000 Ft-ig                                      15 000                             40 000
60 001- 75 000-ig                             20 000                             40 000 
Többféle címlet van egy tömbben.
Üdülés, étkezés, belföldi utazás és még sok más, pl. néhány orvosi ellátás, fogorvosi 

ellátás, megelőző, v. egyéb kezelés is igénybe vehető a csekkel, ahol szerződést kötöttek 
a felhasználásra. 2007-ben nem lehet benzinre költeni. 

A részletezést a csekkel együtt küldik, sikeres pályázat esetén.

Kedves fogyatékkal élők!
Az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázatra ugyancsak ez a nyomtatvány szolgál, lehet 

pályázni kísérővel is. A benyújtási határidő: 2007.április 30.
Cím: MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY, BUDAPEST  1590   PF. 11.
A nyomtatvány beszerezhető a helyi Nyugdíjas Klubok vezetőinél, vagy a Nyugdíja-

sok Gyáli Képviseleténél, (Ibolya u.4.), A Népdalkörök Találkozóján is március 23-án 
a Közösségi Házban.

Sikeres pályázatot minden nyugdíjasnak!
                                                                                         Kiss Jánosné 

              Nyugdíjasok Gyáli Képviseletének elnöke
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Szűcs Lajos: „Akár az ördög öreganyjával is tárgyalok!”

Térségi közmeghallgatás Gyálon
Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke volt Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, alpolgármester vendége február 21-én, a 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartott térségi közmeghall-
gatáson. A megyegyűlés elnöke Gazdikné Kasa Csilla, helyi önkor-
mányzati képviselő, Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Kulturális 
és Műemlékvédelmi Bizottságának elnöke, valamint Pápai Mihály 
alpolgármester, Pest Megye Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 
elnöke társaságában vett részt a fórumon.  

Pánczél Károly bevezetőjében elmondta, 
hogy a kormányzati megszorítások nemcsak 
az embereket, hanem az önkormányzatokat 
is érintik. Gyál az oktatásra 120 millió forint-
tal, az egyéb feladatok ellátására pedig 100 
millió forinttal kisebb állami támogatást kap 
a tavalyinál. 

A kötelezően ellátandó feladatokra bizto-
sított állami költségvetési támogatás nagy 
átlagban a költségeknek kevesebb mint felét 
fedezi, a fennmaradó részt a város önkor-
mányzatának kell hozzátennie, saját költség-
vetéséből.

Szűcs Lajos részletesen beszélt a megyét is 
sújtó kormányzati intézkedésekről. Elmond-
ta, hogy megítélése szerint az önkormányza-
tok, így a Pest megyei is, 2006 októbere óta 
büntetésben vannak. Drasztikusan csökkenő 
állami támogatások, nagy elvonások mellett 
kell az elvárásoknak megfelelniük, intézmé-
nyeket működtetniük, szolgáltatásokat biz-
tosítaniuk és fejleszteniük. Nem kis feladat 
elérni, hogy a kilátástalannak tűnő helyzet ne 
érződjön például egy iskola vagy egy szociális 
otthon működésében.

Pest megye külön régiót alkotva a jelenlegi-
nél 60 százalékkal, közel 160 milliárd forint-
tal több uniós forrást vehetne igénybe, mint a 
Budapestet is magába foglaló Központi Régió 

részeként. Az esetleges szétválással a főváros 
sem járna rosszabbul, a jelenlegivel azonos 
nagyságrendű támogatásra lenne jogosult. 
A Budapesttől való elszakadás igényét nem 
„nagypolitikai” megfontolások motiválják, 
hanem a megyében élők érdekeinek képvi-
selete. A fővárossal összenőtt agglomerációs 
települések esetében viszont külön megálla-
podásokra van szükség – fejtette ki lakossági 
kérdésre válaszolva Szűcs Lajos.

A Pest Megye 
Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 
Szent Rókus Kór-
ház megmentéséért 
indított harc a jelek 
szerint eredményes 
lehet, már körvona-
lazódik az a megol-
dás, ami a kormány-
zat szándéka ellenére 
is biztosítja a több 
mint kétszáz éve 
gyógyító tevékeny-
séget végző egész-

ségügyi intézmény fennmaradását.
Ebben a helyzetben fennmaradni, a szol-

gáltatások színvonalát fejleszteni, de legaláb-
bis megtartani, uniós forrásokra pályázni stb. 

az elnök szerint csak települések, kistérségek  
és a megye összefogásával lehet.

Legyen szó kórházaink megmentéséről, az 
uniós pénzek felhasználásáról, a kormányzati 
intézkedések negatív hatásainak mérséklésé-
ről, stb., bárkivel, akár az ördög öreganyjával 
is kész vagyok tárgyalni Pest megye fejlő-
désének, az itt élők érdekeinek megvédése 
érdekében! – jelentette ki Szűcs Lajos a ren-
dezvényen.

A kistérséget és a várost érintő lakossági 
kérdésekre Pápai Mihály és Pánczél Károly 
válaszoltak. Pápai Mihály elmondta, hogy 
városunkban a nagyobb beruházások, fej-
lesztések – például az Ady iskola bővítése, 
teljes felújítása, a Gyált és Vecsést összekötő 
út megépítése, stb. – mellett az itt működő 
szervezetekre, vállalkozásokra is számítva 
indul számos kezdeményezés. Köztereink, 
parkjaink szebbé tétele, gondozása, faültetési 
akciók, a várossá nyilvánítás 10. évfordulójá-
nak megünneplésével kapcsolatos rendezvé-
nyek és más kezdeményezések is szerepelnek 
az idei tervek között.

-i kis-

Házhoz megy a megye

Új kezdeményezéssel állt elő Pest Me-
gye Önkormányzata. A megyegyűlés 
elnöke jelentősebb városokat, kistér-
ségi központokat keres fel, hogy a me-
gyében élők és a vezető tisztségviselők 
közvetlenül is szót válthassanak a tele-
püléseket, a kistérségeket és a megyét 
is érintő közös dolgainkról. Ezekben a 
hetekben zajlik a térségi közmeghall-
gatás-sorozat.

Megyei szinten persze eddig is volt 
ilyen alkalom, hiszen ezt törvény írja 
elő minden önkormányzatnak, így a 
megyeinek is. Annak rendje-módja 
szerint meghirdették minden évben, 
de a Vármegyeháza messze van, az 
érdeklődés finoman szólva is nem volt 
jelentős. Nem így, ha „házhoz megy 
a megye”. A más városokban tartott 
fórumok tapasztalatai és a Gyálon 
összegyűlt, szokatlanul nagyszámú 
érdeklődő, a sok kérdés, nagy aktivi-
tás egyértelműen mutatja: a kezdemé-
nyezés jó, szükség van ilyen rendezvé-
nyekre. 

Máskor is várjuk, elvárjuk Gyálra a 
megyei vezetőket.                                                

gi

Összefogásra van szükség!

Közös dolgainkról váltottak szót
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A FEGY naplójából 
Február 7-én az esti órákban állampolgá-
ri bejelentés érkezett, hogy a Szent István 
téren két fiatal faragja a padokat. Mire a 
polgárőrök a helyszínre érekeztek, nem 
találták a fiatal rendbontókat.

Február 10-én 13.00-kor a gyáli orvosi 
rendelőből értesítették a polgárőrséget, 
hogy a szembelévő gyógyszertárban egy 
nő szidalmazza és fenyegeti a patika dol-
gozóit amiért nem adnak ki neki gyógy-
szert recept nélkül. A háborgó asszony 
már távozott a patikából, mire a munka-
társak kiértek.

Február 20-án lakossági bejelentés sze-
rint a Vecsési-Széchenyi utca sarkán ré-
szeg autós akadályozta a busz forgalmát. 
A rendvédők a helyszínre siettek, ám ad-
digra a sofőr már elhagyta a helyszínt.

Február 22-én a déli órákban a Széche-
nyi u. 79-ben lakó hölgyet albérlője mo-
lesztálta. Mint a helyszínre érkező polgár-
őrök megtudták, a konfliktus oka, hogy a 
bérlők a megadott határideig nem hajlan-
dóak kiköltözni a lakásból. Az asszonynál 
már a korábbiakban is járt a rendőrség.

Február 25-én 21.33-kor bejelentés ér-
kezett, hogy a Jókai u. 39.sz ház udvaráról 
két kapucnis férfi  ugrott ki a kerítésen. A 
szolgálatban lévő járőrök ellenőrizték a 
lakást, és közölték, a bejárati ajtón és az 
ablakon behatolás nyomait találták. A la-
kás üres volt, így az elkövetők semmit sem 
találtak.

Szomszédok egymásért
Február 23-án tartotta első negyedéves 
vezetőségi ülését a Szomszédok Egymá-
sért Mozgalom (SZEM) gyáli szervezete. 
A megbeszélésen értékeltük az elmúlt idő-
szakot, téma volt a területi vezetők hatéko-
nyabb kapcsolattartása a lakossággal, s ter-
mészetesen a következő időszak feladatai is 
szóba kerültek.

Az elmúlt 3 hónapban 26 lakossági beje-
lentés érkezett, ezek eredménye: 19 esetben 
történt intézkedés, különböző terülteken. 
Tájékoztatom a mozgalom tisztelt tagjait, 
hogy március végén a területi vezetők útján 
körlevelet fogok küldeni, mely tartalmaz 
egy beszámolót, tájékoztató jellegű anya-
got. Köszönöm bizalmukat és a város biz-
tonságát segítő munkájukat!

Mészáros József
SZEM vezető

Országos birkózóverseny 
Meghívásos országos utánpót-
lás szabadfogású birkózóver-
senyt tartottak február 24-én, a 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
tornacsarnokában. A részt vevő 
154 sportoló között ott voltak a 
gyáliak is, városunk 19 birkó-
zóval képviseltette magát. 

A diákbirkózókat segítették a 
versenyen a gyáli felnőtt spor-
tolók, Fodor Péter, Fodor Tamás 
és Adamecz József. A szervezők 
külön is köszönik Vinnai Tibor 
önkormányzati képviselő, Gyál 
Város Önkormányzata Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke és a bizottság tagjainak segítségét. 
Segítette a verseny lebonyolítását a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója,  Sárközi Márta, a 
Gyáli Birkózásért Egyesület elnöke (aki a felnőtt birkózok szmk. elnöke is), Fodorné Láng Anna.

Különdíjat ajánlott fel a versenyre a Láng Tüzép, az Éden Park Étterem és Pizzéria, a Gyáli 
Bírkózásért Egyesület és az önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottsága. 

Sokat segítettek a szülői munkaközösség tagjai, a Fekti, a Kemény, a Torma, a Dajkó, a Zsí-
ros, a Gazdag és a Tóth család is, valamint Kócs Imre és Mester Lilian.

A gyáliakat Kovács János, Kovács Levente és Szabacsi József edzők készítették fel.

Gyáli motorosok eredményei
Az Integrál MSE számos kiváló, hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket elérő 
versenyzőt adott már a magyar motorsportnak. A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) janu-
árban, Budapesten tartott központi díjkiosztó ünnepségén is több díjat vehettek át a gyáliak.

A rendezvényt Laboda Gábor, a MAMS elnöke nyitotta meg, a 2006-os évről Csiba Péter 
sportszakmai alelnök tartott értékelő beszámolót, majd a szövetség vezető tisztségviselői ad-
tak át elismeréseket.

Az Integrál MSE díjazott sportolói:
Soóky Zsolt: 
I. osztály, 125ccm III. hely
Magyar Köztársaság Kupa II. hely
Tóth László:
Országos MAMS Kupa, extra 250ccm III. hely
Békefi Bendegúz:
Nemzetközi Utánpótlás Bajnokság és Kupa III. hely Békefi Bendegúz a dobogó harmadik fokán

Jól szerepeltek a gyáliak

Gyáli versenyzők és helyezéseik:
Lányok: 43 kg  II. Sándor Klaudia
   III. Torma Zita
Fiúk:
1999-2000 27 kg  I. Sándor Richárd

 44 kg   II.  Dajkó Tamás
 29 kg  IV. Sándor Márk
1997-1998 26 kg   I.  Gazdag Mátyás
 37 kg   II.  Tóth Bence
 55 kg   III.  Kerekes Tamás
 41 kg   IV. Kócs Máté 
 66 kg  I.  Sándor Ferenc 
1995-1996 35 kg   II.  Zsíros Ferenc
 46 kg   IV.  Körtvélyesi Gábor
 55 kg   I.  Villand Patrik
1993-1994 42 kg  III.  Zsíros Károly
 66 kg   II. Sándor Róbert 

Részt vettek még a versenyen: Czinkóczi Ro-
land, Hentes András Domokos, Kemény Dá-
vid, Sztojka Dávid.Bemutatkozott az utánpótlás
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Apropó Einstein!
Már gyerekkoromban azt hallgattam az akkori felnőttek-
től, hogy smafu ez az egész magyar foci. Engem azonban 
nem nagyon érdekelt, imádtam a Nyilasi Tibit meg a Fra-
dit, a sopánkodást meg meghagytam a nagyoknak. Alig 
vártuk az órák közti szünetet, hogy az Ady suli betonpá-
lyáján a kavicsokból kreált kapuk közt a tízóraink alufó-
liás csomagolásából gyúrt alkalmi labdával vérre menő 
küzdelmet folytassunk a 6. A-val. Aztán jött a délután, és 
az őrsi foglalkozás már ismét a focipályán talált minket. 
Világ Focipalántái Egyesüljetek! - adtuk ki a jelszót és Pa-
ulo Rossi meg Maradona bőrébe bújva szívtuk magunk-
ba az akkori ideológiát. Szóval lelkesek voltunk és arról 
álmodoztunk, 
hogy egyszer 
nekünk szól 
majd a him-
nusz a Nép-
stadionban. 

Azóta el-
telt több mint 
húsz év. A 
fociban nem 
vittem vala-
mi sokra, a 
Népstadion is 
Puskás Ferenc nevét viseli, ráadásul azt vettem észre, 
hogy már jó ideje azon sopánkodom: smafu ez az egész 
magyar foci. Na persze azért nem érzem úgy, hogy keve-
sebb lennék, mert nem lettem világhírű labdazsonglőr, de 
lehettem volna több is. Időközben arra is rájön az ember, 
hogy nemcsak az a fontos, mit jelent a 4:4:2 hanem hogy 
mondjuk mi köze Adynak Párizshoz, meg hogy mi az a 
relativitáselmélet. Apropó Einstein. A tudószseni évtize-
dekkel ezelőtt elméleti síkon bebizonyította, hogy lehetsé-
ges az időutazás. A tudósok a mai napig törik a fejüket, 
miként lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Hát ké-
rem, én most egy fontos, tudományos bejelentést teszek! 
Nekem sikerült!  

Január második hétvégéjén ott voltam a Lurkó Gye-
rekfoci Egyesület szervezésében megrendezett kétnapos 
focitornán, a vecsési Falusi Iskola tornacsarnokában. 
Ahogy ültem a pálya szélén és figyeltem a gyerekek ar-
cát, ugyanazt a lelkesedést láttam a szemükben, ami 
minket is a pályára csalogatott az órák közti szünetek-
ben. Abban a néhány órában újra gyerek voltam és átél-
tem azt az izgalmat, amit csak az érezhet, aki valaha is 
beleszagolt a focipályák bőrgolyókba zárt világába. Két 

évtized alatt a világ megváltozott, de a lényeg, a JÁTÉK 
iránti szeretet nem.

Nemrég hozták nyilvánosságra a legfrissebb UEFA 
rangsort, ahol hazánk válogatottja - ismét hátracsúszva 
jó néhány helyet - a kontinens sereghajtói között szerepel. 
Ilyenkor megszólalnak az utánpótlás foci szakértői, hogy 
fiatalítani kell, meg hogy majd ez a generáció! 

Ültem a pálya szélén, és azon gondolkodtam, hogy csak 
kábítják magukat. Itt most fel lehetne sorolni az utánpót-
lás-nevelés összes baját, a pályák, az öltözők, a felszerelés 
hiányát, az alig megfizetett edzőket, az anyagi gondokat. 
Évek óta ugyanazok a problémák… 

Ülök a 
partvonalon 
és nézem a 
gyerekek sze-
mét. Ott az 
a pici szikra, 
ami hajtja 
előre a csöpp-
nyi testet. 
Aztán eltelik 
néhány év és 
az ember, ha 
kimegy egy 

mérkőzésre, csupa üres tekintetű futballistát lát a pályán. 
Az ifi csapatban már a pénz körül forog a játék, muszáj 
teljesíteni, mert csak így jön össze az áhított szerződés. 

Ülök a pálya szélén, és azon gondolkodom, mit rontunk 
el? A merengésből egy vékony gyerekhang ragad ki, hogy 
passzoljam már vissza a lasztit! Visszaadom, körülné-
zek a zsúfolt csarnokban és rájövök, hogy semmit. Ezek a 
csillogó szemű focipalánták a mi értékeink. Egy kisvárosi 
egyesületben nem elsősorban Ronaldókat kell nevelnünk 
a magyar focinak, hanem arra kell törekedni, hogy az a 
csillogás minél tovább ott maradjon a tekintetekben. Saj-
nos a felnőttek közül kevesen gondolják így. Ha nyersz 
sikeres, ha veszítesz senki vagy. Szerencsére a Lurkóban 
olyanok dolgoznak, akik ezt a csillogást vigyázzák a gye-
rekek szemében. És ha ezen túlmenően még sikeres is le-
szel, akkor nagyon jó, de ha csak több leszel általa se baj.

Mert nemcsak veszíteni, hanem győzni is meg kell ta-
nulni. 

Nem tudom, hogy Einstein szerette-e a focit, de egy-
szer ezt mondta: „Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem 
értékes.”                                                                        

 Vincze Zsolt
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Márciusi programajánló

Március 6-30-ig 
Horváth Réka kiállítása a Garai Galériában

Március 13-30-ig
Babakiállítás a Közösségi Házban

Március 23. péntek, 16 óra
Népdalkörök 2. Tavaszi Találkozója
A Közösségi Ház és a gyáli Városi 

Népdalkör szervezésében. Az ország 
különböző tájegységeinek népdalkö-
reit láthatja a közönség. A találkozó 

közös tánccal zárul.

Közösségi	Ház	és	Városi	Könyvtár
2360	Gyál,	Kőrösi	út	118-120.	

Telefon: 06 (29) 541-641 Tel./fax: 06 (29) 541-64

Moziműsor

Március 22. csütörtök,
14 és 18 óra
Táncoló talpak

Március 29. csütörtök,
18 óra
Konyec

Áprilisi előzetes

Április 3. kedd, 17 óra
Hajdú Anna kiállításának megnyitója a 

Garai Galérián
Kiállítás megtekinthető:

április 27-ig

Április 7. szombat, 10 óra
Tengerimalac és kisrágcsáló kiállítás

Kiállítás megtekinthető: 
április 8-ig 16 óráig

Április 8. vasárnap, 10 óra
Nyuszi Kupa

Asztalitenisz verseny gyerekeknek

Április 14. szombat, 10 óra
A tánc világnapja alkalmából

Kistérségi Gyermek és Ifjúsági talál-
kozó keretében néptáncverseny 

óvodások, kisiskolások és iskolások 
részére

Április 18. szerda, 9 és 10.30 óra
A Szabad Ötletek Színháza bemutat-
ja: Aladin és a csodalámpa - zenés 

mesejáték 

Április 23. hétfő, 10 óra
A holokhauszt áldozatainak emlék-

napjára emlékezve filmvetítés
Rendezők:  

Eötvös József Általános Iskola és 
Közgazdasági Szakközépiskola és a 

Közösségi Ház

Olvasd el Te is!
A Közösségi Ház és Városi Könyvtár Olvasd el Te is! címen meghirdetett pályázatának 
díjazottai:
3-4. osztályos kategória:
I. helyezett:  Banga Eszter  II. Rákóczi F. Ált. Iskola, 4. oszt. (Eric Knight:Lassie hazatér)
II. helyezett: Romics Doroti   II. Rákóczi F. Ált. Iskola, 3.oszt. (Lázár Ervin: A Négyszögletű 
Kerek Erdő)
Felső tagozatos kategória:
I. helyezett: Andrássy Eszter  Ady Endre Ált. Iskola, 6. oszt. (L. M. Montgomery : Anne vá-
laszúton)
II. helyezett:  Zente Alexandra  II. Rákóczi F. Ált. Iskola, 6. oszt. (Darren Shan: Démontolvaj)
III. helyezett: Szabó Dániel  II. Rákóczi F. Ált. Iskola, 5.oszt. (Lucy Daniels: Jess, a skótjuhász)

Tisztelt Olvasó!
Lapunk egyik fontos céljának tartja, 
hogy lehetőséget biztosítson a Gyálon 
élő, városunkhoz kötődő művészek, al-
kotók műveinek bemutatására. Öröm-
mel közöljük a városban élő művészek, 
művészetkedvelők alkotásait. 

Most Györe Mihály költő két művét 
mutatjuk be.

Györe Mihály
Egyetlen mosolyod…

Egyetlen szép mosolyod
Erőt ad a munkában,
Egyetlen kedves mosolyod
Tartást ad a bajban,
Egyetlen üde mosolyod
Balzsamozza lelkem,
Egyetlen tüzes mosolyod
Megjavítja kedvem,
Egyetlen építő mosolyod
Szelíd és elvarázsol,
Mert egyetlen mosolyod
Magas holnapot ácsol
Szilárd tegnapból
S rugalmas mából!

Györe Mihály
A rózsa ha…

A rózsa ha fehér,
 Szívem szívedig elér,
A rózsa ha rózsaszín,
 Virágokkal várlak idekinn,
A rózsa ha sárga,
 Csókod csókold a számra,
A rózsa ha napfelkelte,
 Hosszú hajad érintette,
A rózsa ha cirmos
 Bársony bőröd illatos,
A rózsa ha ciklámen,
 Lépted libben a réten,
A rózsa ha zöld,
 Kéményen kele költ,
A rózsa ha piros,
 Csillagszemed csillan most,
A rózsa ha bordó,
 Karjaid között oly jó,
A rózsa ha majd’ fekete,
 Tétova tegnapok ünnepe!

ÚjságGyáli
Új
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ÁLLATORVOSI	RENDELŐ

Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De 
több, mint egy évtizedes klinikai praxis birtoká-

ban igényes és kíméletes gyógyelátást ígérhetek 
kedvencei és haszonállatai számára. Barátságos 

hangulatú rendelőmben várom!”

SZOLGÁLTATÁSOK:

�	Védőoltások
�	Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti alapellátás
�	Műtétek
�	Ivartalanítás
�	Házi betegellátás
�	Homeopátia
�	Szaktanácsadás
�	Állatpatika
�	Gyógytápok

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek:   8.00 – 11.00
 15.00 – 18.00
Szombat:   9.00 – 11.00
Vasárnap:  ZÁRVA

2360 Gyál, Vecsési u. 32.
Telefon/Fax:  06/29 544 340
 06/29 544 341
Mobil:  06/30 996 2633
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Kőrösi út
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Februártól május1-jéig

minden vasárnap

TORKOS 
VASÁRNAP!

12-21 óra között
50 féle étel féláron!
Akciónk kizárólag az étte-
remben érvényesíthető!

Minden pénteken
KARAOKE-PARTY!   

Veréczi Mérnöki Iroda

20/492-6248

épülettervezés

kivitelezés

személy- és vagyonőrzés

háztartási kisgép javítás

20/941-1033

A gyors,
   megbízható
          partner!

Küldemények 
kézbesítése, 
ügyintézés 

munkaidõben!

06-29/344-460
06-70/559-2094FU

TÁ
R

SZ
O

LG
Á

LA
T

Á L L Á S
Gyáli, illetve Gyál környéki 
raktárainkba keresünk főál-

lású munkatársakat, részben 

fizikai munkára.

Targoncavezetői gyakorlat 
előny, de nem feltétel.

Jelentkezni lehet munka-
időben Havasi Józsefnél az 

alábbi telefonszámon:

30/474	39	06
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Felsőpakonyi élelmiszer 
nagykereskedésünkbe 
B, C és E kat. jogosítván-
nyal, min. 5 éves gyakor-
lattal rendelkező, meg-
bízható, leinformálható 
gépkocsivezetőt felveszünk.  
Tel.: 06-29-517-230

Korrekt elképzelése van? 
Nekünk korrekt válaszaink! 
Jelzálogalapú hitelek teljes-
körű ügyintézését vállaljuk 
előzetes hitelminősítéssel, 
rövid határidővel, akár jö-
vedelemvizsgálat nélkül is! 
Hívjon a 06 70 336 83 17-
es számon!

Gyógyíthatatlan betegsé-
günkkel együtt kell élnünk. 
Adója 1%-ával segítse ezt 
az életet élhetőbbé tenni! 
Köszönettel: Cukorbete-
gek Egyesülete. Adószám: 
18667163-1-13

Apróhirdetés
ÁLLÁSHIRDETÉS
Gyáli illetve Gyál környéki 
raktárainkba keresünk fő-
állású munkatársakat, rész-
ben fizikai munkára. 
Targoncakezelői végzett-
ség előny, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet Havasi 
Józsefnél az alábbi telefon-
számon: 
30 / 474 39 06

Bútorkészítés
-konyhabútorok
-szobabútorok, polcok
-fürdőszobabútorok  
Kedvező árakkal, rövid 
határidővel, nagy színvá-
lasztékban. Egyedi elgon-
dolások megvalósítását is 
vállalom. Érdeklődni lehet 
a 06 20 244 53 15-ös te-
lefonszámon.

Hirdetésfelvétel:
Szerkesztőségünkben
(Gyál, Déryné u. 1-3.)
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Tisztelt Gyálon Élő Családok!
A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete és a Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület szabadidősport szervezésébe kezdett, sok, ez-
zel egyetértő személy közreműködésével. 

2007. április 28-án, szombaton 9 órától 
az  Ady Endre utcai sportpályán

Családi Sportnap Két Keréken

Segítőket, ötleteket és felajánlásokat is várunk.
További információk:

Szarka György  06 30 910 7584, Jokán András  06 20 421 7768
www.gyaline.uw.hu, hajdanim@freemail.hu, 

Farsangoltak az iskolák
Február a farsang és persze a bálok időszaka. Civil közösségek, egye-
sületek szerveznek ilyenkor vidám, télbúcsúztató rendezvényeket. És 
persze az intézmények is. Iskolai farsang nélkül nincs tanév. A gyáli 
általános iskolák is megtartották hagyományos, jelmezes rendezvé-
nyeiket. Az Ady Endre Általános Iskola farsangi bálján látszott, hogy a 
bővítés, felújítás a gyerekeket is foglalkoztatja, több csoport is az iskola 
építőinek bemutatásával készült.

Állt a bál a lovasoknál
A másfél éve alakult Gyáli Lovassport Egyesület nevéhez több ren-
dezvény is fűződik. A fogathajtók a több ezer érdeklődőnek ma-
radandó élményt adó két fogathajtó és sörfesztivál és a nagy sike-
rű, 2006-os lovasbál után március 3-án ismét szórakozni hívták a 
lovasbarátokat. A II. Gyáli Lovasbált a Gyáli Lakodalmasház és a 
MEZŐHÚSGÉP Kft. támogatásával rendezték meg. 

Az eseményen részt vett Gyimesi István, Gyál város polgár-
mestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester,  
Hörömpő István, a Közép-magyarországi Fogathajtó Régió elnöke is.

Hajnalig állt a bál, a kétszázötvennél is több bálozó szerint ismét 
kitettek magukért a lovasok. 

Az egyesület köszöni a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel is tá-
mogatták a gyáli lovassportot. 

Fotók: Szekeres János


