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Határidőre készült el az Ady meg-
lévő épületének teljes felújítása

Ahogyan a tanévzárón ígértem, 
egy belül teljesen felújított, határ-
időre elkészült, csodaszép, mo-
dern épületben kezdhetjük meg 
a 2007/2008. tanévet – kezdte 
évnyitó beszédét szeptember 2-án 
Gazdikné Kasa Csilla, az Ady End-
re Általános Iskola igazgatója.

5. oldal

Németországi szakmai  
gyakorlaton az Eötvös diákjai
2007. júliusában az Eötvös József 
Általános Iskola és Közgazdasági 
Szakközépiskola négy tanulója, 
Bán Tímea, Hágen Beáta, Valent 
Brigitta és Gyurcsovics Péter egy 
hónapot töltöttek Berlinben.

4. oldal

Megint kitettek magukért a város 
civil közösségei

A III. Gyáli Civil Fesztivál augusztus 
24-én az alkalomhoz méltó hely-
színen, a Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár épületében várta az ér-
deklődőket.

9. oldal

Tizedik évforduló 
Szent István napján

A városi ünnepségen, augusztus 
20-án Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, városunk 
alpolgármestere mondott be-
szédet. A Gyál Városi Népdal-
kör, Bartók Béla Általános Is-
kola valamint a Kodály Zoltán 
Zeneiskola Fúvószenekarának 
műsora után a kenyérszente-
lés és –áldás következett, majd 
Gyimesi István polgármester, 
Pánczél Károly és Pápai Mihály 
alpolgármesterek szegték meg 
az új kenyeret.

Tudósításunk a 3. oldalon.

Nem bántam meg, hogy gyáli lakos lettem 
és itt is maradtam. Hálával és szeretettel 
gondolok a kedves szülőkre, volt tanítvá-
nyokra, akiknek 
jókedve, figyel-
me évek hosszú 
során elkí-
sért.  

Fiata lsá-
guk száz-
szorosan megjutalmazott minden értük és 

velük való munkámért. 
Ha még egyszer újra 
kezdeném, megint csak 
azért küzdenék, hogy 

igazán megérdemeljem a 
rám bízott fiatalok barát-

ságát, mosolyát és jó emlé-
kezetét!

Üzenem még, hogy dísz-
polgárként is ugyanaz mara-

dok, aki voltam, egyszerű, szerény, 
de mindenkor segítőkész gyáli lakos 

– mondja Szüts Szabó Istvánné, Anni 
néni, városunk első díszpolgára.

Interjúnk a 10-11.oldalon.

„A boldogság nem más, 
mint az a munka, amelyben 
örömünket leljük”
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Kertbarátok kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör a hagyományoknak megfelelően az 
idén is megrendezi termékbemutató kiállítását.
A kiállítás helyszíne: Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Megtekinthető: szeptember 21-22-23-24-én

Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a 
Gyáli Kertbarát Kör

Idősek világnapja!
Műsoros délutánra várjuk Gyál idős polgárait 2007. október 3-án 
délután 14 órakor a Közösségi Ház és Városi Könyvtárba. A ren-
dezvényt Gyál Város Önkormányzatának támogatásával a Nyugdí-
jasok Képviseletének Egyesülete szervezi.

Ovistalálkozó
A 25. éves Tátika Óvoda (Kun Béla, Kassai, Munkácsy, Petőfi és 
Bartók óvodák) sok szeretettel meghívja volt óvodásait jubileumi 
találkozójára!
A rendezvény időpontja: 2007. október 13. 14:00-17:00
Helyszíne: 2360 Gyál, Kun Béla u. 5.
Hozd magaddal régi fényképeidet és emlékeidet!

A Tátika Óvoda

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
állás betöltésére.

Megbízás feltételei:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére ki-
adott 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdésében 
meghatározott
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirá-
nyú munkaköri szakvizsga,
- főiskolai közművelődési képzettség,
- a szakképesítésnek megfelelő legalább 5 év szakmai  
gyakorlat.

Illetmény: KJT szerint

Vezetői pótlék: 150/1992.(XI.20.) Korm. rend. 3. sz. melléklete  
szerint

Megbízás ideje: 2008. január 1-jétől 2012. december 31-ig.
Pályázat benyújtásának határideje:
A Kulturális Közlönyben történő megjelenéstől számított  
30. nap

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül

A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot
- erkölcsi bizonyítványt
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek/ 
közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/-ait/.

A pályázatot „Közösségi Ház igazgatói pályázat” jeligével 
zárt borítékban kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360 
Gyál, Kőrösi út 54.).

Új intézményvezetők
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 30-
án tartott ülésén Balkó Kálmánnét nevezte ki a bölcsőde vezetőjévé.

A vezető állás betöltésére Burza Ferencné nyugdíjba vonulása mi-
att írt ki pályázatot a képviselő-testület. A felhívásra négy érvényes 
pályázat érkezett, közülük Balkó Kálmánné pályázatát fogadta el a 
kiíró. Az új bölcsődevezető kinevezése a 2007. október 1-jétől 2012. 
szeptember 30-ig tartó időszakra szól.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete augusztus 
31-ei hatállyal szerződéses jogviszony keretében 5 éves határozott 
időre, 2012. augusztus 31. napjáig Székelyné Jene Máriát bízta meg 
a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaság ügyvezetői feladata-
inak ellátásával.
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Búcsús szentmise, városi ünnepség és 
rendhagyó testületi ülés

Tizedik évforduló 
Szent István napján

Többszörösen is kiemelkedő fontosságú volt a gyáli 
katolikusok életében az idei búcsús szentmise. Ez az 
alkalom volt a jövőre negyedszázados fennállását ün-
neplő templom évfordulós eseménysorozatának nyitó 
eseménye, amin világszerte nagy tiszteletnek örvendő 
egyházi személyiséget is üdvözölhettek. Tempfli József 
nagyváradi megyéspüspök misézett és mondott szent-
beszédet augusztus 20-án Gyálon.

A városi ünnepségre a szentmise után, a Templom té-
ren került sor, ünnepi beszédet Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, városunk alpolgármestere mondott. 

A Gyál Városi Népdalkör, Bartók Béla Általános Is-
kola valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola Fúvószene-
karának műsora után a kenyérszentelés és –áldás kö-
vetkezett, majd Gyimesi István polgármester, Pánczél 
Károly és Pápai Mihály alpolgármesterek szegték meg 
az új kenyeret.

Kora délután a Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
épületében folytatódott a program, ahol ünnepi képvi-
selő-testületi ülés keretében emlékeztünk Gyál várossá 
nyilvánításának 10. évfordulójára. Gyimesi István pol-
gármester köszöntőjében utalt arra a történelmi lépték-
ben rövid idő alatt lezajlott folyamatra, amely a pusztát 
előbb faluvá, majd nagyközséggé, később alvóvárossá, 
kertvárossá, s mára körzetközponttá emelte. Külön el-
ismeréssel és köszönettel szólt arról a hatalmas mun-
káról, erőfeszítésről, amellyel a gyáliak teljes értékű 
vidéki élet lehetőségét kínáló településsé fejlesztették 
városunkat.

Az ünnepi testületi ülés felemelő pillanata volt a 
díszpolgári cím átadása. (A városunk első díszpolgárá-
val, Szüts Szabó Istvánné, Anni nénivel készült interjút 
külön közöljük jelen lapszámunkban.)

Az ünnepség végén polgármesterünk a város önkor-
mányzata nevében az alkalomra készült emléklappal 
köszönte meg a városért kiemelkedő munkát végző 
magánszemélyek és szervezetek tevékenységét. A ren-
dezvényt követő állófogadáson Pápai Mihály alpolgár-
mester mondott köszöntőt.
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2007. júliusában az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskola 
négy tanulója, Bán Tímea, Há-
gen Beáta, Valent Brigitta és 
Gyurcsovics Péter egy hónapot 
töltöttek Berlinben. A tanulók 
német nemzetközi tevékenysé-
get folytató vállalatoknál vet-
tek részt szakmai gyakorlaton, 
amit az Európai Unió Leonar-
do da Vinci programjának pá-
lyázatán elnyert támogatás tett 
lehetővé.

Németországi szakmai gyakorlaton az Eötvös diákjai

Egy hónap Berlinben
Iskolánk a Szolnoki Főiskolával együttműködve képez nemzetkö-
zi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézőket. A tanulóknak 
4 hetes szakmai gyakorlatot kell a nyár folyamán teljesíteniük. A 
külföldi munkavégzés során nemcsak a szakmai, hanem az ide-
gen nyelvi kompetenciák is fejlődnek, ezért igyekszünk a nálunk 
tanuló diákoknak a külföldi 
gyakorlatot lehetővé tenni. Az 
idei projekt már a második 
volt. Az eredményességet az 
is igazolja, hogy tavalyi évben 
kint tartózkodó egyik diákunk 
további, németországi képzését 
is magára vállalta a fogadó vál-
lalat, sőt munkahelyet is bizto-
sít számára.

Az idei gyakorlatot egy szin-
tén pályázati forrásból meg-
valósított márciusi előkészítő 
látogatás előzte meg, amely-
nek során iskolánk képviselői 
megismerkedtek a négy német 
vállalat vezetőivel, és a cégek tevékenységével. A külföldi gyakorlat 
iránt érdeklődő diákok részére iskolánkban egy német nyelvi elő-
készítőt tartottunk, majd a kiutazók kiválasztása után július elején 
egy hetes felkészítő következett. Köszönjük a gyáli székhelyű Nagel 
Hungaria Kft.- nek, hogy fogadták tanulóinkat, akik még a kiuta-

zás előtt ismerkedhettek egy szállítmányozási és logisztikai tevé-
kenységet folytató cég munkájával.

A kiutazást és a beilleszkedést az első héten kísérő tanár segítette, 
aki a gyakorlat ideje alatt állandó kapcsolatban volt a fogadó válla-
latokkal. A gyakornokok Berlin központjában laktak egy számuk-

ra bérelt lakásban, a kint töltött 
idő alatt önállóan közlekedtek 
munkahelyeikre. A napi 8 óra 
munka mellett a hétvégéken 
maradt idő arra, hogy a diákok 
kiránduljanak, megismerkedje-
nek Berlin nevezetességeivel.

A vállalatoknál folyó munka 
egy előre meghatározott mun-
kaprogram alapján történt, a 
gyakorlatvezető mentor irányí-
tásával. Az idegen környezet, a 
megfelelni akarás, koncentrá-
ció és az idegen nyelven történő 
kommunikáció kemény kihí-
vást jelentett a tanulóknak, akik 

azonban gyorsan beilleszkedtek, ismeretségeket kötöttek, egyre 
több mindent megértettek és bátrabban beszéltek. Minden cégnél 
rendkívül türelmesek és figyelmesek voltak hozzájuk. A Németor-
szágban töltött időről naplót vezettek a tanulók. 

A gyakorlat végeztével folyamatosan történik annak értékelése. 
A diákok külföldi szakmai gyakorlatát a 
nemzetközi Europass Mobilitási Igazol-
vány kiváltásával igazoljuk, ami a jövőben 
segíti őket a továbbtanulásban, a munka-
helykeresésben, vagy akár a külföldi ta-
nulmányokban is előnyt jelent számukra. 
Tanulóink az iskolaközösség előtt beszá-
molnak a kint töltött időről, tapasztalata-
ikról. A gyakorlatok eredményességét bi-
zonyítja a vállalatoktól kapott értékelés is: 
”Köszönjük, hogy részt vehettünk a pro-
jektben. Szeretnénk megköszönni a kiváló 
együttműködést. Tapasztalataink nagyon 
jók, szívesen fogadunk iskolájukból a jövő-
ben is diákot szakmai gyakorlatra.”

Bíróné T. Erzsébet
projektkoordinátor
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Néhányan kételkedtek, sokan aggódtak, s még többen szurkoltak

Határidőre készült el a meglévő épület teljes felújítása
Ahogyan a tanévzárón ígértem, egy belül telje-
sen felújított, határidőre elkészült, csodaszép, 
modern épületben kezdhetjük meg a 2007/2008. 
tanévet. Néhányan kételkedtek, sokan aggódtak, 
s még többen szurkoltak, hogy az építkezésben a 
nyárra tervezett hatalmas mennyiségű munka el-
készüljön, s a tanítás időben megkezdődhessen. 
Jelentem, mindez a terveknek megfelelően sike-
rült! – kezdte évnyitó beszédét szeptember  
2-án Gazdikné Kasa Csilla, az Ady Endre Ál-
talános Iskola igazgatója.

Mint lapunkban 
is beszámoltunk 
róla, a város 
önkormányzata 
még 2004-ben 
nyújtott be cím-
zett állami támo-
gatási pályázatot 
az épület bővíté-
sére és a teljes 
felújítására. 

A beruházás 
553 millió forintos  
össz költ ségéből 
470 millió forin-
tot nyertünk a 
pályázaton, 83 

millió forin-
tot a város 
saját költségveté-
séből biztosított. A 
közbeszerzésben ki-
választott Progress 
B’90 Zrt. még 2006 
őszén megkezdte 
a munkálatokat. 
Nagy odafigyelés 
és a kivitelezésben 
részt vevők magas 
színvonalú munká-

ja kellett ahhoz, hogy az építkezés ne zavarja a tanítást. Voltak persze 
olyan tevékenységek is, amelyeket tanítás mellett nem lehetett volna 
elvégezni. Ezeket a nyári szünetre 
időzítették a szakemberek.

Sor került a meglévő épület teljes 
felújítására, vagyis a nyílászárók, a 
fűtés, világítás, vízvezeték, csator-
narendszer és a burkolatok cseréjé-
re. Felújították, átépítették az utca-
frontot, parkolókat, térburkolatokat 
alakítottak ki, stb.

Ezen kívül teljes második emeletet építenek, ahol négy új tanterem 
és egyéb helyiségek kapnak helyet, s tető, valamint hőszigetelő bur-
kolat is kerül az iskolára. Az Ady európai színvonalú, XXI. századi 
létesítménnyé alakul. Az intézmény akadálymentesített lesz, lifttel, 
modern tűzvédelmi rendszerrel látják el, a működtetést számítógé-
pek vezérlik majd. A teljes átadásra 2008 tavaszán kerül sor, május 
17-én, szombaton a családi nap keretében egy hatalmas átadási és 
szü letés-
napi bulit 
szervez az 
Ady isko-
la.

Az iskola berendezésében szülők, gyerekek 
is segítettek az intézmény dolgozóinak

Határidőre elkészült!

Az elsősök már egy felújított 
épületet vehettek birtokba 
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Újrahasznosítható hulladék elszállítása 
otthonunkból A város vezetése és az .A.S.A. Magyarország Kft. úgy ítélte meg, hogy már 

tarthatatlanná vált a néhány éve nagy örömmel létrehozott hulladékgyűjtő 
szigetek állapota. Ezért a város és a vállalat vezetői közösen és egyetértésben 
úgy döntöttek, változtatni kell!

Eddig…
A gyáli szelektív hulladékgyűjtő szigetek létrehozását a települé-
sen lakó környezettudatos polgárok és a városvezetés is támogat-
ta, megvalósulásukat a település nagy része szívesen fogadta, és 
mind a város vezetése, mind vállalatunk számára nagy örömet 
jelentett, hogy egyre nagyobb mértékben igénybe is vette az el-
múlt évek során.

Sajnos azonban a külön gyűjtött hulladékok hasznosítása igen 
gyakran meghiúsult, illetve jelentősen megnehezedett, mert a 
környezettudatos polgárok munkáját tönkretették azok, akik 
szemetet, lomokat hordtak a konténerekbe, valamint az egyéb-
ként esztétikus szigetek erősen rontották a városképet a körü-
löttük lépten-nyomon felhalmozott szemétkupacok miatt, ame-
lyektől a közterületet csak ideig-óráig tudták megszabadítani a 
közterületen dolgozó munkatársak. 

Ezután pedig…
Mivel a város lakosságának környezettudatos részét nem akar-
juk megfosztani a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségétől,

próbaüzem jelleggel a város egy kisebb, meghatározott 
területén új szelektív gyűjtési formát vezetünk be:

2007 októberétől az újrahasznosítható hulladékokat az 
ingatlanok elől külön gyűjtőautó szállítja el havonta egy 

alkalommal.

Így a területen lakó gyáli polgároknak, és remélhetőleg 
később az egész városnak lehetősége lesz arra, hogy a háztar-
tásban keletkezett papírhulladék, műanyag palackok és a fém 
italosdobozok -a háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtés 
után- az otthona elől kerüljenek elszállításra. Ha a rendszer 
hatékonysága megfelel a várakozásoknak, hamarosan az egész 
település bekapcsolódik majd ebbe. Az elszállított újrahaszno-
sítható hulladék utóválogatásra, majd fajtánként feldolgozásra 
kerül.

A külön gyűjtött hulladékok elszállításának bevezetése nem 
érinti a települési szilárd hulladék gyűjtésének, elszállításának idő-
pontját, azt továbbra is a megszokott rendben végezzük.

Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer ma még 
újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb és hatékonyabb módja 
hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk számára!

Számítunk együttműködésére!

Válogatott műanyag várja az újrafeldolgozást
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Mára tarthatatlanná vált a hulladékgyűjtő szigetek állapota

Gyűjtési rend
A begyűjtés ideje a próbaüzem területén:
Minden hónap második szerdája, vagyis első alkalommal 
2007. október 10. (Később pedig: november 14., december 
12., majd január 9. és így tovább.)

A zsákokat reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok 
elé kihelyezni, hogy elkerüljük, hogy a gyűjtőjármű korábbi 
elhaladása miatt a hulladék az ingatlan előtt maradjon az 
utcán

Kihelyezés módja:
A háztartási hulladéktól elkülönítetten gyűjtött újrahasz-
nosítható hulladékokat átlátszó műanyag zsákokban kell 
kihelyezni az ingatlanok elé, hogy munkatársaink láthassák 
a tartalmukat. 

A műanyag palackok kupakját el kell távolítani, és a fém 
italos dobozokkal együtt össze kell lapítani.

A szelektíven gyűjtött anyagok egy zsákban vegyesen is 
kihelyezhetők, mert kollégáink elszállítás után fajtánként 
szétválogatják azokat, hogy feldolgozásra kerülhessenek.

Kihelyezhető anyagok:
Az újrahasznosítható hulladékok zsákos gyűjtésével az aláb-
bi hulladékok kerülnek begyűjtésre:
- papírhulladék (csak papír tartalmú csomagoló anyagok)
- műanyag italos palackok (PET, azaz csak ásványvizes és 
üdítős flakonok)
- fém italos dobozok (csak fém italos dobozok, más fém 
nem).

(Üveghulladékot ezzel a módszerrel munkavédelmi 
okokból nem lehet gyűjteni, mert a törés során kialakuló 
apró darabok, szilánkok balesetveszélyesek, és az apró da-
rabokat nem lehet hatékonyan kiválogatni, az anyagukat 
hasznosítani.)

Kérjük, hogy 
l soha ne tegyen a PET palackok közé: olajos vagy más 

szennyeződést tartalmazó anyagokat, olyan veszélyes áruk 
csomagolására használt palackokat, vagy zsákokat, amelyek 
nem lettek tökéletesen megtisztítva a veszélyes anyagtól.
l soha ne tegyen a papír közé: többrétegű, úgynevezett 

„kompozit” anyagokat pl. tejesdobozt, gyümölcsleves do-
bozokat, anyagában zsírral vagy olajjal szennyezett papírt, 
egészségügyi papírt, használt papír zsebkendőt, újságpa-
pírt.
l soha ne tegyen a fém italos dobozok közé: zsíros, ola-

jos, vegyszeres, illetve más mérgező anyaggal szennyezett 
fémdobozt, szerves anyagot tartalmazó konzervdobozt, fes-
tékes dobozt.

Fontos tudniuk, hogy ha nem a megfelelő gyűjtőben (át-
látszó műanyagzsák) helyezik ki a haszonanyagokat vagy 
nem hasznosítható hulladékot helyeznek ki (pl. mosószeres 
flakon stb.) vagy a haszonanyagokat egyéb hulladékkal ke-
verik össze, akkor nem áll módunkban elszállítani a kihe-
lyezett zsákokat.

A próbaüzemre kijelölt területek utcáinak listája betűrendben:
Ezekben az utcákban a háztartási hulladékot hétfői és keddi napokon (dél-
előttös vagy délutános műszakban) szállítjuk el, amelyet az újrahasznosít-
ható hulladékok havi egyszeri szerdai szállítása természetesen nem érint.

Ady E. u.
Arany J. u.
Balassa J. u.
Balogh Á. u.
Barackos u.
Bethlen G. u.
Bogáncs köz
Csalogány u.
Csokonai V. M. u.
Csontos J. u.
Deák F. u.
Dobó K. u.
Egressy köz
Egressy u.
Esze T. u.
Fazekas M. köz.
Fazekas M. u.
Fecske u.
Frankel L. u.
Gárdonyi G. köz
Gárdonyi G. u.
Gerle tér
Hársfa u.
Határ út
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi u.
Jókai Mór u.
József A. u.
Kacsóh P. u.
Kállai É. u.
Károlyi M. u.
Katona J. u.
Kazinczy F. u.
Kossuth L. u.
Lejtő u.

Liliom u.
Mátyás király u. (Pesti út és Ha-
tár út között, valamint a Vasút 
u. és a Pesti út között)
Mező I. u.
Molnár F. u.
Muskátli u.
Nefelejcs u.
Névtelen u.
Nyár u.
Ősz u.
Pacsirta u.
Pesti út
Piroska u.
Radnóti u.
Rákóczi F. u.
Rigó u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Somogyi B. u.
Szabó Ervin u.
Széchenyi I. u.
Szegfű u.
Szent István tér
Szent István u.
Szilvás u.
Táncsics M. u.
Tavasz u.
Tél u.
Thököly u.
Tinódi L. S. u.
Tulipán u.
Vak Bottyán u.
Vasút u. (Pestszentimre felől)
Viola u.
Virág u.
Wesselényi út.
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Szeptemberi programok
Szeptember 18. csütörtök
18 óra Csütörtök Mozi: Elhagyott szoba
Szeptember 21. péntek
Közösségi Ház és Város Könyvtár Évadnyitó ünnepsége:
14 óra Kertbarát Kör Terménybemutató kiállítása 
Kiállítást megnyitja: Gyimesi István polgármester  
A kiállítás megtekinthető szeptember 24-ig.
18 óra „EX LIBRIS” könyvtári örökbefogadás
A rendezvény fővédnöke: Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő, alpolgármester
20-24 óráig Táncos mulatság
Szeptember 26. szerda
18.30 „Bevezetés a grafológiába” c. ismeretterjesztő előadás 
15-19 óráig Őszidő Nyugdíjas Klub, Gyáli Napok
Szeptember 27. csütörtök
10 óra Csütörtök Mozi: L’ecsó
14 óra Csütörtök Mozi: L’ecsó
15 óra Szobortörténeti vetélkedő a könyvtárban
18 óra Csütörtök Mozi: L’ecsó
Szeptember 28. péntek
15-16 óra Könyvbarát klub
Szeptember 29. szombat
10-12 óráig Mihály napi kézműves foglakozás
12 óra mesehallgatás Benedek Elek születésnapja alkalmából

„Ex Libris”
Ezzel a kifejezéssel indul útjára egy új kezdeményezés a Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtárban, azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
eddig a könyvtár segített, most azonban ő kér segítséget. 

Segített, amikor gyermekként szüleink bemutatták nekünk a könyvtárat és ki-
kölcsönözhettük első mesekönyvünket, segített, amikor iskolások lettünk és már 
magunk kerestük kötelező olvasmányainkat. Segített, amikor továbbtanulásunkhoz 
szükségünk volt szakirodalmakra és segített, amikor hivatásunkat elkezdvén mindig 
újítani kívántuk ismereteinket. 

Nem utolsó sorban segített feltöltődni és kiszakadni a hétköznapokból egy-egy iz-
galmas, értékes könyv felfedezésével, világának megismerésével.

Ex Libris-Öreg Könyv- programsorozat, örökbe fogadni és örökbe adni egyszerre, 
ez a lényege a könyvtári örökbefogadásnak, annak a gesztusnak, amit később mi-
niszterek, pártpolitikusok, nagykövetek, közéleti személyiségek gyakoroltak és ez a 
lényege minden egyes alkalomnak, amikor olvasóink kiválasztanak egy művet. 

Mert miről is van szó?
Szeretni a könyvet és ezért áldozni is, ki-ki lehetősége szerint, ez az örökbefogadó 

célja és öröme. És ugyanezzel a mozdulattal örökbe adni a kiszemelt könyvet a követ-
kező reménybeli olvasónak, olvasóknak, az örökbefogadó egy- két soros ajánlásával. 

Az örökbefogadás alkalmával összegyűjtött támogatásokból a könyvtári állo-
mányvédelmet szeretnénk elindítani. 

Az Ex Libris  ceremóniára 2007. szeptember 21. pénteken 18 órakor a Közösségi 
Ház és Városi Könyvtárban kerül sor. A rendezvény fővédnöke Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő és alpolgármester úr.

Szívesen látunk minden kedves érdeklődőt!  Találkozzunk a könyvtárban!   
Tóthné Fajtha Anita

mb. igazgató

MEGHÍVÓ
Sok szerettel meghívunk mindenkit a III. Gyáli 
MINI-EXPO-ra
Ideje: október 11-12 (csütörtök, péntek)
Megynyitó: október 11 csütörtök 16 óra
Rendezvény fővédnöke: Gyimesi István Gyál 
Város polgármestere
17 óra Vállalkozói Konferencia
Előadó: Pápai Mihály alpolgármester
Témakörök:
1, Gyál város gazdasági programja és a vállalko-
zókat érintő tervek.
2, Tájékoztató a Regionális és az UNIÓS pályá-
zatokról.

 Várunk minden vállalkozót, szolgáltatót és 
termékelőállítót a III. MINI-EXPO-n való rész-
vételre.

A rendezvény a Gyáli Ipartestület és a Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében ke-
rül megrendezésre.

Jelentkezni lehet: Gyáli Ipartestület Gyál,2360 
Kőrösi út.92 Tel: 0629-340-516

„...Azt a ragyogóját…”

Dal- és nótaműsor
A gyáli Közösségi Ház színháztermében 
Fellépnek a gyáli nótaénekesek és vendégeik 

2007. október 12. péntek 16 óra 
Közreműködnek: 

Gyáli Kertbarátkör énekkara, valamint
Hegyi Erzsébet, Németi Pál, Kis Marika,  

Harcz Margó, Kerekes Róbert,  
Bánfalvi Marika, Füredi Katalin,  

Piller József, Szűcs Sándor, Tarsoly Ilona,  
és a közönség. 

Zene: Veressné Dévai Katalin 
Szerkesztő-műsorvezető: Kovács Istvánné 
Jegyek előadás előtt válthatók a helyszínen 

450.- Ft
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Gyál, Kőrösi út ll8-l2o. 
Megközelíthető: M3 Határ u- i megállótól pi-
ros 94, 94E v.89 -es autóbusszal.
A rendezvény Pest Megye és Gyál Város Ön-
kormányzata, a Gyáli Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, valamint Pánczél Károly országgyű-
lési képviselő támogatásával valósul meg.
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Megint kitettek magukért a város civil közösségei
Az I. Gyáli Civil Fesztivált 2005-ben hagyomány-
teremtő szándékkal, s azzal a céllal szervezte meg 
a város önkormányzata, hogy a településen műkö-
dő civil szervezeteknek olyan fórumot teremtsen, 
ahol egymásnak és a város nagyközönségének is 
bemutathatják tevékenységüket, s lehetőség nyí-
lik a kötetlen beszélgetésre, szórakozásra is. 

Elmondhatjuk, hogy a kezdeményezésből valóban hagyomány lett, 
augusztus 24-én már a harmadik ilyen rendezvény várta az érdek-
lődőket, az alkalomhoz méltó helyszínen, a Közösségi Ház és Váro-
si Könyvtár épületében.

Egy ilyen rendezvény arra is jó alkalom, hogy a város vezetése 
tágabb körben is megköszönje a civil szervezetek nagyon fontos és 
színvonalas munkáját. Gyimesi István polgármester megnyitó be-
szédében méltatta a város életében egyre nagyobb szerepet játszó 

civil szervezetek tevékenységét, s külön is megemlékezett az idén 
kerek évfordulójukat ünneplő közösségekről. Pánczél Károly és 
Pápai Mihály alpolgármesterekkel díszoklevelet adott át az Ősz-
idő Nyugdíjas Klubnak és a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas 
Klubnak, megalakulásuk 15. évfordulóján, s a várossal egyidős, 10. 
születésnapját ünneplő Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete is 
díszoklevelet vehetett át.

Megint kitettek magukért a város civil közösségei. Az önkor-
mányzat meghívását elfogadó mintegy húsz szervezet bemuta-
tókkal, kiál-
l í t á s ok k a l , 
színpadi pro-
dukciókkal, 
egészségügyi 
szűrővizsgá-
latokkal és 
más progra-
mokkal tette 
emlékezetessé 
a délutánt. Bebi-
zonyosodott az is, 
hogy a FEGY Polgárőr-

ség tagjaira nemcsak a bajban számíthatunk, „békeidőben” is meg-
állják a helyüket, a bográcsgulyás készítésében is jók.

Az is hagyomány, hogy a jó hangulatról a méltán nemzetközi hírű 
Tápiómente Együttes gondoskodik. Domján Lajos bácsi és csapata 
az idén nívós produkcióval szerzett örömet a közönségnek.

Ezrek érezték jól 
magukat az utcabálon
Az augusztusi utcabálok hosszú ideje a város 
legnagyobb tömegeket vonzó rendezvényei. Au-
gusztus 26-án tízezernél is többen vettek részt a 
születésnapi utcabálon, a Piac téren. Bemutatók, 
gyermekprogramok, kirakodóvásár és természe-
tesen zenekarok élő koncertjei szórakoztatták a 
közönséget, fellépett többek között a Ladánybene 
27 és a Hooligans is. Az idén 10. születésnapju-
kat ünneplő gyáli gyerekeket az alkalomra készí-
tett pólóval ajándékozta meg az önkormányzat. A 
programot, ahogy az lenni szokott, tűzijáték zárta.
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„A boldogság nem 
más, mint az a  
munka, amelyben  
örömünket leljük”

Városunk első díszpolgárát köszöntjük
Mint lapunk augusztusi számában is beszámoltunk róla, a 
képviselő-testület augusztus 2-án tartott ülésén, egybehang-
zó szavazással Szüts Szabó Istvánné nyugalmazott tanárnak, 
Anni néninek adományozta a Gyál Díszpolgára Címet. A 
kitüntetett augusztus 20-án, az ünnepi képviselő-testületi 
ülésen, Gyimesi István polgármestertől vette át közösségünk 
legmagasabb elismerését.
Anni néni nemcsak kiváló tanár, hanem nagyszerű, életével, 
munkásságával mindannyiunknak példát adó pedagógus. 
Negyvenévnyi aktív szolgálat után ma is az, hiszen a gyere-
kek, egykori tanítványok iránti szeretetet nem lehet nyugdí-
jazni. 
Városunk első díszpolgára csillogó tekintettel mesél hivatás-
ról, értékekről, felemelő és embert próbáló helyzetekről.

- Férjemmel együtt székesfehérváriak 
voltunk. Családom a háború után Buda-
pestre költözött. Akkor sem volt könnyű 
elhelyezkedni, pláne a fővárosban. Szeret-
tem volna a közelben maradni, így kerül-
tem Gyálra. A település akkor még három 
részből, Gyál-pusztából, Gyálszőlőből és 
Gyálligetből állt, később vonták össze és lett 
röviden Gyál.

A háború után voltunk, 1946-ot írtunk. 
Azóta élek itt. Jól esik emlékezni arra a nap-
ra, amikor a fiatal tanerő tele energiával, lel-
kesedéssel elindul, diplomával a zsebében a 
nagybetűs életbe. Keresni a boldogulást és a 
boldogságot…

- Milyen elképzelésekkel, célkitűzésekkel 
indult a lelkes fiatal tanerő?

- Aki azt a bátorságot veszi, hogy tanít-
son, annak minden nap tanulnia kell! Gya-
rapítani tárgyi tudását, észrevenni a világ 
változásait. A pálya iránti hűséggel, emberi 
tisztességgel harcokat vívni! Át kell élni a si-
kereket és kudarcokat, de soha fel nem adni 
a küzdelmet! Az iskolát óvni és védeni!

” Emberi törvény: kibírni mindent, 
S menj mindig tovább,
Még akkor is, ha nem élnek már benned 
Remények és csodák”
A pályán ledolgozott negyven év során 

találkoztam szociálisan hátrányos helyze-

- Egy város legmagasabb elismerése bizo-
nyára valamiféle összegzésre, számvetésre is 
készteti az embert…

- Nekünk még azt tanították, hogy a bol-
dogság nem más, mint az a munka, amely-
ben örömünket leljük. Később a hosszú és 
tapasztalatokban gazdag múlt igazolta, 
hogy a pedagógusélet nemcsak munka, 
hanem hivatás, kemény küzdelem is! Min-
den helyzetben megszépíteni, tartalommal 
megtölteni a legszürkébb életet is - ez teszi 

az embert boldoggá. Nem a plakettek és 
oklevelek, ezek csak hivatalos értékelések, 
ami az igazi, az a nem hivatalos értékelés, 
elismerés; a tehetséges, sikeres, a közéletben 
is fontos szerepet betöltő tanítványok ma is 
felém áradó szeretete, valamint azon volt 
tanítványok helytállása, akik a nagybetűs 
élet iskolájában eredményesen vizsgáztak. 
Sokat kaptam tőlük. Köszönet érte!

- Hogyan kezdődött a több évtizedes, pél-
daértékű gyáli szolgálat? 
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Kedves  
Anni Néni!
Egy írásnak jó címet adni általában 
nem egyszerű feladat. A jó cím egy-
szerre figyelemfelkeltő, s valami fon-
tosat, jellemzőt mond arról, akiről 
vagy amiről az írás szól. Gyakran 
fordul elő, hogy a szerkesztő akár 
egy hosszabb szövegben is nehezen 
talál kiemelésre méltó gondolatot. 

Fiatal kollégáim Önnel készített 
interjúját olvasva sem volt könnyű 
dolgom, de most a „bőség zavara” 
jelentett kihívást.

Drága Anni Néni!

Annak, amit Ön mond, ahogy hi-
vatásról, szeretetről, iskoláról, gye-
rekekről, családról beszél, minden 
sorából jó cím lehetne. Felemelő 
érzés olvasni őket. Mert nagyon 
szép, nagyon fontos gondolatok. Az 
elhivatott pedagógus gondolatai. 
Mindegyiknek súlya van, hitelessé-
güket pedig egy élet munkája teszi 
megkérdőjelezhetetlenné.

Ma, amikor életünket a hivatás-
tudat helyett a mindenáron győzni 
akarás, szeretet helyett a szeretet-
lenség, összefogás helyett a torzsal-
kodás, egyetemes értékek helyett a 
rossz kompromisszumok uralják, 
különösen fontos, megszívlelendő 
gondolatok ezek. Segítenek rendet 
tenni a bizonytalanságban és utat 
mutatnak. Ahogy Anni néni egész 
munkássága is. A szeretet, ember-
ség, empátia, megértés, odafigyelés 
jegyében szakértelemmel, derűvel, 
lelkesedéssel vállalt szolgálat nem 
csak pedagógusok számára kell pél-
daadó legyen.

Anni néni nem csak az osztályte-
remben tanított, közvetített értéke-
ket. Ezt teszi most is, egész életével. 
Tegye még nagyon sokáig! Nekünk 
meg az a dolgunk, hogy igyekez-
zünk minél többet magunkévá tenni 
abból, amit önzetlenül ad. Ígérjük 
–bár magasan a mérce–, igyekezni 
fogunk. 

Tisztelettel:
Gazdik István

tű, tanulási és magatartásbeli problémák-
kal küzdő, lelkileg sérült gyermekekkel és 
elkeseredett szülőkkel. Belőlük most talán 
még több van. Találkoztam kimagasló ké-
pességű, a tanulmányi versenyeket játszva 
megnyerő tanulókkal, akiket az élet igazolt. 
Közülük többen itt vannak körülöttünk. 
Nap, mint nap találkozom velük, hiszen 
itt élnek. Velük, mindnyájukkal sikerült 
átérezni, átküzdeni településünk várossá 
fejlődésének minden lépcsőfokát.

- Anni néni pedagógus munkája mellett a 
közéletben is szerepet vállalt.

- A negyvenévnyi pedagógus munkához 
igen sok társadalmi munka kapcsolódott, 
voltam többek között a járási biológiai 
munkaközösség vezetője, Munkaügyi Dön-
tőbizottság elnöke, bírósági népi ülnök, 
részt vettem a Magyar Vöröskereszt orszá-
gos munkájában is. Több ízben kaptam fel-
ajánlást igazgatói állás betöltésére, de soha 
nem fogadtam el, a gyerekeket és a tanítást 
választottam.

- Önnek a gyerekek az élete. Mesélne saját 
családjáról is?

- Nagyon szép házasságban éltünk a fér-
jemmel. Egy fiunk született, aki megörven-
deztetett egy lány unokával, aki már férjnél 
van. Nagyon várom már a dédunokákat. A 
gyerek a legszebb ajándék a Földön. Szinte 
minden tanítványomat gyermekemként 
szerettem. Ilyenkor elöntenek az emlé-
kek… 

Egyszer minden dolog, ami megtörté-
nik velünk, emlékké válik. Fontos ezeket 
megőrizni. Hiszen, ha az embernek nincse-
nek emlékei, nincsen múltja, olyan, mint-
ha nem is létezett volna. Konkrét emléket 
kiválasztani nem könnyű feladat. Egyet a 
közelmúltban történtek közül azért még-
is megemlítenék. 2001 decemberében az 
akkori helyi újságban megjelent egy rövid 
cikk és egy vers névtelenül, személyemnek 
címezve. Szerzőjét hetekig kutattam, végül 
megtaláltam a fiút. Életem egyik legszebb 
karácsonyi ajándéka volt. Sorait ma is meg-
könnyezem…

- A jó pedagógus értéket teremt, s közben 
maga is többé, gazdagabbá válik. De ez az 
épülés nem egyenesen arányos a jövedelem 
nagyságával.

- Ezen a pályán soha nem lehetett meg-
gazdagodni. Nemrég olvastam, vagy hal-
lottam egy tanulmányról, amely az ország 
lakosságát két csoportra osztotta. Első 
csoportba tartoznak az anyagilag gazdag 
emberek. Házak, nyaralók, autók, takarék-
könyvek, egyszóval sok pénz tulajdonosai. 

A második csoportba sorolta a tanulmány 
az úgynevezett humán gazdagokat, akik 
olyan kincsekkel rendelkeznek, amelyek 
pénzen meg nem vásárolhatóak. Beszél-
getésünk elején említettem a férjemet, aki 
szintén fehérvári volt. Diákkorunk óta is-
mertük egymást. Sajnos a háború beleszólt 
az életünkbe. Katonaság, majd három éven 
át tartó keleti tanulmányi út következett, 
ezt akkor hadifogságnak nevezték. Miután 
hazajött, megesküdtünk. Kaptunk 48 évig 
tartó töretlen házaséletet. Bejártuk együtt 
Európát, sőt Ázsiába is átmentünk. A teljes-
ség igénye nélkül kb. 20 ország, 20 főváros 
és az országokhoz tartozó 50 település. Kér-
dezem én, aki mindezt elmondhatja, nem 
tartozik a humán gazdagok közé?

- A világot járva nem gondolt arra, hogy 
jobb lenne külföldön élni?

- Negyven év alatt magokat vetettem és 
a magok jó talajra hullottak.  Ezt itt kellett 
a hazámban elvetnem! „Szívet cseréljen, 
aki hazát cserél”. Én nem tudnék. Láttam 
szép helyeket, de nem tudnám itt hagyni az 
országomat. Megmaradok inkább humán 
gazdagnak.

A magam részéről, most a pálya végén 
nyugodt lélekkel állíthatom, hogy sose bán-
tam meg ifjúkori elhatározásomat. Nem 
bántam meg, hogy gyáli lakos lettem és itt 
is maradtam. Hálával és szeretettel gon-
dolok a kedves szülőkre, volt tanítványok-

ra, akiknek jókedve, figyelme évek hosszú 
során elkísért.  Fiatalságuk százszorosan 
megjutalmazott minden értük és velük 
való munkámért. Ha még egyszer újra kez-
deném, megint csak azért küzdenék, hogy 
igazán megérdemeljem a rám bízott fiatalok 
barátságát, mosolyát és jó emlékezetét!

Üzenem még, hogy díszpolgárként is 
ugyanaz maradok, aki voltam, egyszerű, 
szerény, de mindenkor segítőkész gyáli la-
kos. 

garas-bagdi
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Kedves Nyugdíjasok, 
Tisztelt Gyáliak!
A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete (NYKE) 2007. június 13-tól jogilag is be-
jegyzett közhasznú civil szervezetként, ellenőrzött 
formában működik városunkban. Politikai tevékeny-
séget nem folytat, a szervezet pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület tagjai érdekében, az alapszabályában 
meghatározott célokra, vállalt feladatokra alakult 
meg. Vezetősége önkéntes munkában látja el felada-
tát. Az egyesület elnöke jelenleg az önkormányza-
ti képviselő-testület munkáját is segíti, így helyben 
képviseli az egyesület minden tagját és az időseket. 

Az egyesület a már működő nyugdíjasklubok veze-
tőinek, tagjainak elhatározásából együttműködésük 
segítésére, pályázatok felkutatására jött létre. Közös 
képviselettel tevőlegesen is hozzájárul a klubok mű-
ködésének jobbításához. A tagszervezetek önállóak, 
de hasonló tevékenységükben minél jobban közelít-
senek, törekvéseikben fogjanak össze, ezért az egye-
sület a városi szintű nyugdíjasrendezvények koordi-
nálását, szervezését is célul tűzte ki az egységesség 
jegyében, saját keretében egyformán biztosít szerep-
vállalást. 

Az egyesület lehetővé teszi, hogy az általa nyújtott 
közhasznú szolgáltatásokból tagjain kívül más is ré-
szesülhessen, a bárki által igénybe vehető szolgáltatá-
sokat előzetes igénybejelentés, kiadványok, valamint 
a rendezvények nyilvánossága révén nyújtja.

Az egyesületnek tagja, illetve pártoló tagja lehet 
minden Gyálon élő nyugdíjas személy, gyáli székhe-
lyű időseket támogató szervezet, aki az alapszabályt 
elismeri, kötelezően betartja, kéri felvételét, s azt a 
következő közgyűlés elfogadja.

További részletekről, belépésről tájékozódni az el-
nöknél lehet a 345-504-es telefonon este 7-8 óra kö-
zött, illetve személyesen, előre egyeztetett időpont-
ban.

Kiss Jánosné
NYKE elnök

Az egyesület 2007. évi programjaiból

Szeptember 12.:  Kistérségi Nyugdíjas Klubok III. 
találkozója  (Meghívott vendégek és a klubok talál-
kozója)

Október 3.: Idősek Világnapja, műsoros városi ren-
dezvény a Közösségi Házban.

December (Karácsonyt megelőző napokban)  
ADVENTI napok az István téren.

1. A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet 
tartalmazza.
2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban 
részesülő illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati 
intézményben teljesítik.
3. Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
– a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályo-
zott
– az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális 
juttatásra való jogosultság igazolása alapján
4. A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj:
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet el-
nyerni. 
5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: 
– Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerződéskötést követően kerül 
sor a kifizetésre két egyenlő részben.
– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézmé-
nyi jogviszony fennállásáról.
6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öreg-
ségi nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság 
dönt.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogvi-
szonya megszűnik. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül olvasható lesz a www.pestme-
gye.hu honlapon. 
7. A pályázók értesítése a döntésről:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támo-
gató ösztöndíj szerződést (4.számú melléklet) köt.
8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik.
9. A pályázat formai előírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet 
kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a 
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint 
tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.
A pályázati anyag:
– beszerezhető: 
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Iroda Oktatási Csoportján
1052 Budapest, Városház u. 7.
– az adatlap letölthető:  www.pestmegye.hu honlapjáról 
A pályázat beadási határideje: tárgyév október elseje
A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda
Budapest, Városház u. 7., 1052
A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2.

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet 

Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére



1�

�007. szeptember

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi 
kérdésekre bővebben is szívesen vála-
szolok az alábbi címen: szepkertunk@
freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök  

kertépítő szakmérnök

Kertésznaptár - Szeptemberi teendők
Díszkert – pihenőkert:

Szeptemberben van a legjobb 
időszaka a gyeptelepítésnek 
illetve az öreg gyep felújításá-
nak. Vetés előtt magágyat kell 
készítenünk. Ássuk fel a gye-
pesítendő felületet, gereblyéz-
zük asztalsimára, vetés előtt 
használjunk simító deszkát. Ezt 
követi a fűmag vetése, 5 dkg/m2 
fűmaggal kell számolnunk. A 
szórva vetést kézzel végezzük 
el, nagyobb terület vetéséhez 
használható kézi vetőkocsi is. 
A vetést gereblyézzük be, majd 
a területet hengerrel tömörít-
sük, a végén esőszerű öntözés-
sel áztassuk be. A kelési idő 
10-15 nap, időjárástól függően. 
A fűmagvetésünket szórófejes 
öntözéssel vagy automata öntö-
zőrendszerrel tartsuk egyenle-
tesen nedvesen. A kikelt gyepet 
12 cm nagyságnál vágjuk elő-
ször. A fűnyírógépet úgy állít-
suk be, hogy a vágásmagasság 
8 cm legyen. Célszerű az első 
fűnyírás után a gyepet még egy-
szer felülvetni 3 dkg/m2 fűmag-
mennyiséggel.
A gyepet még ebben a hónap-
ban szükségszerűen hetente 
nyírjuk.
Szeptemberben virágoznak az 
évelőágy őszi dísznövényei, pl. 
Asterek, Sedumok. A nyár vé-
gén levirágzott évelők virágszá-
rait vágjuk le, a területet tartsuk 
gyommentesen. Ha szükséges, 
a fenyőmulcsot pótoljuk, és 
száraz ősz esetén kisebb vízada-
gokkal továbbra is öntözzünk.
A kertben nyaraltatott szobanö-
vényeket szeptember közepén 
vigyük vissza a lakásba, a me-
diterrán dézsás növények még 
október elejéig-közepéig kint 
maradhatnak. 

Gyümölcsöskert:
Szükségszerűen permetezzünk, 
elsősorban a levéltetvekre kell 
ügyelnünk. A málnavesszőket 
vágjuk vissza kb. 180 cm nagy-
ságban. A gyümölcstárolókat 
télire tegyük rendbe, takarítsuk 
ki. Az őszi gyümölcsfa-telepí-
téshez a gödröket elő lehet ké-
szíteni. A gyümölcsfák tányérját 
továbbra is tartsuk rendben és 
kapálással gyommentesen. Eb-
ben a hónapban érik az alma, 
körte, szilva.

Szőlőskert:
Készüljünk fel a szüretre, a be-
teg fürtöket távolítsuk el. Szep-
tembertől már folyamatosan 
érik a csemegeszőlő. Szükség 
szerint peronoszpóra ellen vé-
dekezni kell. Különösen fontos 
a védekezés a már letermett 
szőlőtőkék esetében.

Zöldségeskert:
A zöldségeskertet tartsuk tisz-
tán, gyommentesen, szükség 
szerint öntözzünk. Szabadföld-
be vethető: sóska, spenót, hóna-
pos retek, petrezselyem, áttelelő 
saláta. A zöldségtárolót hozzuk 
rendbe, a zöldségféléknek friss 
homokot készítsünk be a téli tá-
roláshoz.

A kullancsok által terjesztett betegségekről
vizelet (narancssárgától barnáig terjedő színnel), 
hányás, szapora légzés jelentkezhet. Kezelés nél-
kül a betegség pár nap alatt a kutya halálát okoz-
hatja. Ezért fontos, hogy ha kullancsot látnak az 
állaton, vagy a tünetek jelentkezésekor mielőbb 
forduljanak állatorvoshoz, ugyanis a kezdeti sza-
kaszban sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható a 
betegség.

A Lyme-kór tünetei kevésbé jellegzetesek: láz, 
ízületi fájdalmak, keringési zavarok, bénulásos 
jelenségek. Laborvizsgálattal diagnosztizálható, 
de szintén csak a korai szakaszban megkezdett 
terápiától várható gyógyulás.

Hogyan védekezhetünk? Védőoltás kutyák 
számára csak a Lyme-kór ellen létezik, viszont 
a babesiosis jóval gyakoribb. Legcélszerűbb a 
kullancsriasztó szerek alkalmazása. Ezek közül 
kiemelném a modern „spot on” készítményeket, 
melyek az állat bőrére cseppentve nyújtanak több-
hetes védelmet. A vegyszeres nyakörvek közül 
csak a korszerűbbek és sajnos drágábbak biztosí-
tanak megfelelő védettséget, a pár száz forintért 
kaphatók viszont hatástalanok. A spray-k csak 
kistestű kutyára, illetve macskára javasolhatók.

Ha mégis befúródott kullancsot találnak, ne 
kenjék be semmivel, mert ilyenkor a kullancs 
fulladozás közben öklendezve fertőzhet. Az erre 
a célra kialakított csipesz, illetve a kullancs ki-
szedő kanál alkalmas a vérszívó veszélytelen el-
távolítására. Ezek emberi használatra ajánlottak, 
így patikai forgalomban, de állatorvosoknál is 
elérhetők. 

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos

A nyár végével ismét aktivizálódnak a kullan-
csok; valóságos kullancsinvázió várható a csapa-
dékos, borongós időjárás beköszöntével. Hosszú 
idő óta megfigyelhető, hogy a tavaszi, nyár eleji 
kullancsszaporodást egy őszi csúcsidőszak köve-
ti. Ez adja a téma aktualitását. 

Elterjedésükről elmondható, hogy nemcsak a 
hegyekben, erdőkben, hanem a városszéli zöld-
övezetben, gazos területeken is nagy számban 
előfordulnak, ahol van gazdaállat, amelyen vért 
tudnak szívni (erdei vadak, tehéncsorda, birka-
nyáj, valamint kutya és macska). Manapság nem 
ritka megjelenésük kertvárosi területeken – akár 
a gondozott díszkertekben, udvarokon belül is. 
Ezt bizonyítja, hogy egyre több olyan kullancstól 
fertőződött kutyával találkozunk, amelyik el sem 
hagyta az udvart. 

A kullancsok fő veszélye, hogy vérszívásuk so-
rán különböző kórokozókat juttathatnak a gaz-
daállat vagy az ember szervezetébe. Embernél a 
vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás, illetve 
a Lyme-borrelliosis, kutyánál ez utóbbi mellett 
a babesiosis az elterjedt hazánkban. A babesiosis 
ritkábban előfordulhat lónál és kérődzőknél is. 
Az első két betegséget azok a kullancsfajok ter-
jesztik, melyek élőhelye a bükkös, tölgyes erdei 
növénytársulás (Pl. Budai-hegység, Börzsöny, 
Mecsek). A babesiosist terjesztő kullancsok főleg 
a nádas, dús növényzetű vízmelléki területeken 
(Balaton-part) voltak honosak, de mára elterjed-
tek szinte az egész országban, főként a városok 
kertes övezeteiben, parkjaiban. 

A babesiosis a kullancs vérszívása után néhány 
nappal lázzal, levertséggel kezdődik, majd véres 
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Idegenrendészeti akciók 
a városban

A Budapesti Határőr Igazgatóság munkatársaival 
közösen, a helyi polgárőrök segítségével tartottak 
sikeres akciókat a közelmúltban a gyáli rendőrök.

Mint Stupek István rendőr alezredes, őrsparancsnok lapunknak el-
mondta, az idegenrendészeti akciókat kettős céllal szervezték. Egy-
részt az illegálisan itt tartózkodó külföldi állampolgárok kiszűrésé-
re koncentráltak, másrészt az akciók egyfajta előgyakorlatai voltak 
az úgynevezett schengeni jegyzőkönyvben foglaltakhoz való csat-
lakozás utáni közös tevékenységnek is. Országunk uniós taggá vá-
lásával összhangban, az év végétől ránk is vonatkoznak a schengeni 
előírások, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy az egyezményhez 
csatlakozott uniós országok polgárai bármilyen fényképes igazol-
vánnyal szabadon mozoghatnak Magyarországon. A belső határok 
„eltűnése” természetesen fontos része egy fejlődési folyamatnak, 
ugyanakkor biztonsági deficitet is jelent. A bűnözés azonnal fel-
ismeri és ki is használja a lehetőségeket, ennek megelőzésében az 
országon belüli ellenőrzések erősítése is segíthet. A felkészülés nem 
kis feladatot jelent a rendőröknek, hiszen elsődlegesen a terepen 
kell majd megállapítaniuk az okmányok hitelességét, legyen szó 
mondjuk portugál vezető engedélyről vagy  német személyazonosí-
tó kártyáról. A szóba jöhető, személyazonosság igazolására felhasz-
nálható okmányok száma meghaladja az ötvenet.

A közös idegenrendészeti akciókat egyébként piacnapokra idő-
zítették, de mint az őrsparancsnoktól megtudtuk, kirívó szabályta-
lanságot nem tapasztaltak az ellenőrzés során.

Stupek alezredes lapunknak arra a kérdésére, amely a hazánk 
délkeleti szomszédjából érkező, s  - az autók tetőcsomagtartóján 
szállított anyagok tanúsága szerint legalábbis - egyféle foglalkozást 
űző személyek itt tartózkodásának jogszerűségét firtatta, elmond-
ta: Rendszeresen ellenőrzik ezeket a személyeket, családokat, de 
azok a vonatkozó jogszabályok betartásával, legálisan tartózkod-
nak az országban, illetve Gyálon. Nagyon odafigyelnek arra, hogy 
vállalkozásaik, járműveik is legálisak legyenek.                        -i kis-

 

A FEGY naplójából
Szövevényes ügy adott munkát a polgárőröknek augusztus 11-én. Az éjszakai órák-
ban egy Deák Ferenc utcai kigyulladt ingatlanhoz riasztották a fegyeseket. A kivo-
nuló szolgálat megkezdte a tűz oltását, a jelek gyújtogatásra utaltak. Az oltás után a 
szolgálat a Kosztolányi utcába sietett, mert információ érkezett arról, hogy esetleg 
ott is gyújtogatás készül. Ám mielőtt odaértek volna a polgárőrök, egy Táncsics 
Mihály utcai címet kellett ellenőrizniük, ahol két összevert férfit találtak. A bántal-
mazók azért verték meg őket, mert azt hitték róluk, ők a gyújtogatók. Mivel kezdtek 
elszabadulni az indulatok, a fegy diszpécserszolgálata I. fokú riasztást rendelt el, 
ami szükség esetén nagy létszámú polgárőri erő összevonását teszi lehetővé.

Augusztus 17-én busz és személygépkocsi ütközött a Zrínyi Miklós utca és a  
Széchenyi utca kereszteződésében. A személyi sérüléses balesetnél a polgárőrök 
a forgalom elterelésében adtak segítséget.

Augusztus 22-én lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Vecsési úton eszmé-
letlen, rángatózó nő fekszik a földön. A kivonuló szolgálat orvosi ügyeletet kért 
a helyszínre, az ügyelet epilepsziát állapított meg, a beteget a mentők kórházba 
szállították.

Életet mentett a karkötő
Lapunkban is foglalkoztunk már a városunkban is hozzáférhető, 
idős, beteg, egyedülálló embereknek biztonságot adó, kistérségi 
szolgáltatásként elérhető „karkötős” házi segélyhívó rendszerrel. A 
Body Guard Hungary Kft. által üzemeltetett rendszer ismét életet 
mentett városunkban.

R. Józsefnétől érkezett a jelzés a diszpécser-
központba. A hívó mellkasi fáj-
dalmakra panaszkodott, nagyon 
zavart volt. Mind a gondozónő, 
mind az ügyelet kivonult, az 
ügyeletes orvos nagyon magas, 
250-es vérnyomást állapított 
meg és azonnal a Jahn Ferenc 
Kórházba utalta a beteget.

Rendőrségi hírek
Új rendőrautó Központi rendőrségi beszerzésből kapott új, Skoda Octavia típusú 
szolgálati autót a Gyáli Rendőrőrs szeptember elején. 

Megfogták, de elengedték A nyár folyamán érkezett bejelentés szerint városunk 
egyik iskolájának tetejéről ismeretlen tettesek ellopták az esővíz-összefolyó csator-
nákat. Az elvitt fém gyűjtőtelepi értéke alig néhány ezer forint, ám az ezzel okozott 
kár (beázás, rongálás, stb.) többszázezer forintra tehető.  A gyáli rendőröknek sike-
rült a tettesek kilétét felderíteniük. A megélhetését fémgyűjtésből fedező kompánia 
tagjai „természetesen” szabadlábon védekeznek, ami annál is inkább meglepő, mert 
gyakorlatilag ugyanezt az elkövetői csoportot közben nagyobb értékű lopás, infor-
matikai berendezések eltulajdonítása miatt is megfogták a helyi bűnüldözők. Előke-
rült a tettes, megvan a beismerő vallomás, kint vannak az elkövetők… (Az elfogott 
bűnelkövetők letartóztatásáról a bíróság dönt az ügyészség indítványa alapján.)

Mi segítünk a bűnözőknek! A közelmúltban megemelkedett Gyálon az autófel-
törések száma. Ennek egyik oka a rendőrök megfogalmazása szerint a „sértetti 
közrehatás”. Ez alatt azt a felelőtlen magatartást értik, amikor jól látható helyen 
hagyjuk a táskát, értékeket az autóban. „Alkalom szüli a tolvajt”, ha a táska, 
pénztárca ott virít az autóban, könnyen akad jelentkező a megszerzésére is! Az-
tán megvan a baj, kár a kocsiban, elvitték az értékeket, nem is beszélve a bosszú-
ságról. Gondoljunk bele, mennyi utánajárásra, időre van szükség egy irattárca 
(személyi igazolvány, bankkártyák, jogosítvány, adókártya, tb-kártya, stb.) tar-
talmának pótlásához! Elég csak „5 percre beugrani valahová”, ennyi idő bőven 
elég egy autófeltörésre. Ne könnyítsük meg a bűnözők dolgát, ne hagyjunk lát-
ható helyen értékeket vagy értékesnek tűnő tárgyakat az őrizetlen autóban!

Iskola mellé járnak a rendőrök Nem kell semmi rosszra gondolni, ez a rendőr-
ség már nem az a rendőrség, mint évtizedekkel ezelőtt volt. A most szolgálatot 
teljesítők képzett rendvédelmi szakemberek. Az iskola mellé járó rendőrök a 
munkájukat végzik. Mint minden szeptemberben, az idén fokozott odafigyelés-
sel vannak jelen a Gyáli Rendőrőrs munkatársai a reggeli iskolakezdéskor és a 
déli záráskor az iskolák környékén. Cél a gyermekek védelme, a közlekedésbiz-
tonság szavatolása és a közlekedéskultúra fejlesztése.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

SZOLGÁLTATÁSOK:
� Védőoltások
   Veszettség elleni kötelező 
   oltás is - egész évben.
� 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

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET
1239. Budapest, Ócsai út 10.

A Materiál Vegyipari Szövetkezet felvételre keres:
- vegyésztechnikust
- vegyipari szakmunkást és
- mérlegképes könyvelőt

Érdeklődni lehet a 06-1-2860363-as telefonszámon.

Kérjük szakmai önéletrajzát, szíveskedjék elkül-
deni az alábbi címre:

1239. Budapest Ócsai út 10.
voroshazi@material.hu
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BÚTOR KÉSZÍTÉS Konyhabútorok, szo-
babútorok, polcok, fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet 
a 06 20 244 53 15-ös telefonszámon.
Ezúton hívjuk fel a figyelmet az esetleges 
visszaélések megelőzése érdekében, 
hogy 2007.08.24-én a délutáni órákban 
ismeretlen tettes gépkocsi feltörése során 
eltulajdonította Bagdi Gyula gyáli vállalko-
zó hivatalos bélyegzőjét és számlatömbjét. 
A bélyegző és az AM7S-B számlatömbben 
szereplő 604013- 604050 sorszámú doku-
mentumok érvényét vesztették.

Apróhirdetés Munkavállalók figyelem! Értékesítési cég 
Gyál városi induló csoportjába munkatársa-
kat keres. Amit biztosítunk:ingyenes képzés, 
átlagon felüli jövedelem, karrier lehetőség. 
Amit kérünk:megbízhatóság, lelkiismeretes 
munkavégzés. Jelentkezés: 06 30 212 97 
29-es telefonszámon.
Betanítással hitelügyintézőt és biztosítási 
tanácsadót keresek meglévő ügyfélkörhöz 
délpestre a XX. Kerületbe minimum érettsé-
givel. Jelentkezni: Trényi Jutka 06/70 336-
8317 vagy 06/1 287 8383 9 órától 17 ig.
Vállaljuk minden nemű zöld területi munkák 
végzését, fa ápolását, gondozását, valamint 
építés utáni, vagy magánlakások/irodák 
nagytakarítását. Érd:Mantain Ker. És Szolg 
Bt. Tel/Fax: 0629/343233

Álláshirdetés Gyáli, illetve Gyál környéki 
raktárainkba keresünk főállású munkatár-
sakat, részben fizikai munkára. Targonca-
kezelői végzettség előny, de nem feltétel. 
Jelentkezni lehet Havasi Józsefnél az alábbi 
telefonszámon: 30/474 39 06
LEOLVASÁSI TEVÉKENYSÉGRE (Gyál, 
Dunaharaszti és környéke) munkatársakat 
felveszünk. Érd: 8-18 óra között. Tel: 06-1-
212-6353, vagy 06-30-249-4800.
PILATES, BELLYFIT, HASTÁNC AZIZÁVAL 
A HASTÁNC-OKTATÓKÉPZÉS vezetőjével, 
diplomás táncpedagógus-sportoktatóval, 
a XVIII. kerületben, 3D testbarát techniká-
val, keleti hangulatú női stúdióban, minden 
korosztálynak, minden nap. 20 4904080  
www.hastanckonyv.hu

Korrepetálás, érettségire felkészítés ma-
tematikából, történelemből, magyarból és 
más tantárgyakból, szükség esetén angol 
nyelvből. Telefon: 06 20 527 77 01
Ideggyógyászati magánrendelés: szoron-
gás, depresszió, pánikbetegség, feledé-
kenység, különböző típusú fájdalmak. Dr. 
Sósik Ibolya neurológus és pszichiáter 
szakorvos. Előjegyzés: 201-6948

Üllő, Ócsai u. 7.
-Légkondicionált kellemes környezettel
-Modern 4 sávos pályával
-Moonlight bowlinggal
-Bumperrel
-Bárunkban széles italválasztékkal, alkoho-
los és alkoholmentes koktélokkal
várjuk kedves vendégeinket.

Pályafoglalás: 06-30-356 4016,  06-29-320 557
Nyitva tartás:  h.-cs.: 16-01-ig, p.: 16-03-ig, sz.: 14-03-ig, v.: 14-01-ig

Felsőpakony külterületén a Kőrösi úton (Gyál-Ócsa) között a

Nagymama Csárda 

szeretettel várja új és régi vendégeit házias ételekkel, kellemes 
környezetben, terasszal, zenegéppel. Rendezvényeket vállalunk 
25-30 főig (szülinap, névnap, ballagás, kisebb lakodalom, stb. 
Kívánság szerint bográcsban főtt ételekkel! 10-20főig közétkez-
tetést is vállalunk, napi 3 fogásos menüvel.Kiszállítással is!

Nyitva tartás: 6 - 22 óráig, kivéve rendezvény esetén
Tel: 06/20 9701 831

Gyál, Ócsa, Üllő, Imre Minimum 10 fő részére irodákba, kisebb 
üzemekbe kiszállítással is!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, mindazoknak, 
akik férjem temetésén jelenlétükkel, 
részvétükkel enyhítették gyászomat.

Kovalik Józsefné
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HITELT
mindenkinek!

ÓRIÁSI KAMATKEDVEZMÉNY!

Akár 0% önerõtõl 0,77% kamattal

Építés, vásárlás, bővítés,
korszerűsítés, felújítás.

Szabad felhasználású jelzáloghitelek,
akár jövedelemigazolás nélkül.

Hitelkiváltás, külterületi ingatlan finanszírozás.
Személyi hitel ingatlanfedezet nélkül.

BAR lista, APEH tartozás
nem akadály.

Hitel értékbecslési és folyósítási díj nélkül!

T: 30/9743-727

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGEK,
A LEGJOBB KONDÍCIÓK

Kardiológiai
magánrendelés 

Gyálon
az Egészségügyi Központban 

(József A. u. 1. I. em,
Cardiológiai szakrendelőben)

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt

előjegyzés szerint.

Betegbejelentkezés telefonon: 
06 30 380 02 97

Dr Dudás Anikó
belgyógyász cardiológus adjunktus

A gyors,
   megbízható
          partner!

Küldemények kéz-
besítése, ügyintézés 

munkaidõben!

06-29/344-460
06-70/559-2094F
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Helyszíni vizsgáztatás a hét 

minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fax: 29-342-207
Mobil: 20-935-9937



Uniós pályázati pénzből épül a Mátyás király és a Mező Imre utca

Befejező szakaszához érkezett a kivitelezés
Gyál úthálózata is sokat fejlődött az elmúlt más-
fél évtizedben, ám a nagyszabású útépítések, fel-
újítások ellenére is tény, hogy maradtak olyan 
területei a városnak, ahol nem egyszerű a közle-
kedés. A Mátyás király és a Mező Imre utca rend-
betételére egy Vecséssel közösen megpályázott 
uniós lehetőség kínált megoldást.

Még az ősszel átadják a Gyál Vecséssel összekötő új utat. A beruhá-
zás részeként minőségi szilárd burkolatot kap a Mátyás király és a 
Mező Imre utca is – tájékoztatta lapunkat Gazdikné Kasa Csilla, az 
1. számú választókörzet önkormányzati képviselője.

Az előkészületek 2004-2005-ben kezdődtek. A megvalósítás 
mintegy 716 millió forintba kerül, ennek tíz százalékát saját költ-
ségvetéséből biztosítja a két érintett település, Vecsés 40, Gyál 31,5 
milliót fordít a célra, a fennmaradó 644 millió forintot is meghala-
dó összeget pedig az uniós pályázaton nyertük. A kivitelezés során 
számos problémát kellett megoldaniuk a szakembereknek. Nem 
egyszerű feladat például a 20 kilovoltos elektromos hálózat és a tra-
fóállomás áthelyezése, vagy a Nagykőrösi út – Mátyás király utca 
kereszteződésében a vasúti-közúti csomópont kialakítása. 

A nehézségek ellenére is jól halad a munka, az ősszel a tervek 
szerint birtokba vehetjük az új utat. 

A körzet önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy az út-
hálózat fejlesztése mellett a környéken élők védelme, nyugalmuk 
biztosítása, az erős forgalom okozta kellemetlenségektől való meg-
óvása is kiemelten fontos feladat, ezért az új úton súly- és sebes-
ségkorlátozás lesz érvényben. Az út vonalvezetésével kapcsolatos 
panaszokat is igyekeznek orvosolni az illetékesek.

Az idén is lesz fogathajtó verseny a sportpályán

Harmadszor rendeznek fesztivált a lovasok
A Gyálon élő, magyar lovas hagyományok 
iránt elkötelezett sportbarátok maroknyi 
csapata még 2005-ben határozta el, hogy 
látványos versenyen mutatkozik be a város 
nagyközönségének. Az önzetlen segítőknek 
és szponzoroknak hála, a két évvel ezelőtt 
zajlott I. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivál nem 
várt sikerrel zárult, a városban élő, Gyálhoz 
kötődő tehetséges fogathajtók mellett világ- 
és Európa-bajnok sportolók is bemutatkoz-
tak a sportpályán. 

Magasra tettük a mércét az első verseny-
nyel. Tavaly, a második fesztiválon is sikerült 
kitennünk magunkért, a verseny első napján 
este, az országban egyedülálló módon, igen 
látványos, villanyfényes akadályhajtást szer-
veztünk. A gyáli verseny két év alatt nagy 
elismertségre tett szert a magyar lovassport-
ban, s a visszajelzésekből az látszik, hogy a 
gyáliak is szívesen látogatnak ki az esemény-
re, ezért természetesen az idén is megrendez-
zük! Mindenkit szeretettel várunk október 
5-én és 6-án a sportpályára – mondta az Új 
Gyáli Újság kérdésére Scheik József, a Gyáli 
Lovassport Egyesület elnöke.

III. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivál 
Ady Endre utcai sportpálya, október 5-6.

A rendezvény programja:

október 5., péntek
17.00 órától
Sörsátor, élőzene
18.00 órától
Gyálon és környékén élő fogathajtó 
sportolók villanyfényes kettes- és né-
gyesfogathajtó háziversenye

október 6., szombat
10.00 órától
Meghívásos egyes-, kettes- és négyesfo-
gathajtó verseny világ- és Európa-bajnok 
fogathajtó sportolók részvételével (dél-
előtt akadályhajtás, délután vadászhajtás)
Sörsátor, kísérőprogramok, gyermek-
programok, kirakodóvásár
18.00 órától
Élőzene a sörsátorban

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak
a rendezvény szervezői.


