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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Városunkban jó színvonalú az iskolai oktatás
Iskoláink felveszik a versenyt a környékbeli budapesti intézményekkel, semmivel sem rosszabbak
náluk! – állítja országos versenyek,
mérések, felvételi eredmények
adataira támaszkodva Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester.
5. oldal

Elképesztő állapotok
egy gyáli húsüzemben

Nagyszabású útépítések indulnak
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a város idei költségvetését. Milyen az
idei kassza? Mire jut pénz 2008-ban és mire nem?
Fejlesztésekre vagy megszorításokra számíthatunk? Kérdéseinkkel Gyimesi Istvánt, Gyál város
polgármesterét kerestük meg.
A számos más fejlesztés mellett két nagyszabású útépítési beruházás, egy uniós pályázati
pénzből és önkormányzati önerőből megvalósuló
gyűjtőút-fejlesztési program, valamint egy kötvénykibocsátásból finanszírozott önkormányzati
útépítés is elindul az idén – tájékoztatta lapunkat
városunk polgármestere. (Interjúnk a 3. oldalon)

8. oldal

Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár a Pest Megyei
Ki Mit Tud? egyik házigazdája

11. oldal

Eredményes évet zártak
rendőreink
A közelmúltban készültek el a 2007es rendőri tevékenységét összefoglaló jelentések. Stupek István rendőr alezredest, őrsparancsnokot a
gyáli rendőrök tavalyi évéről kérdeztük.
13. oldal

Kakasos nyalóka és Apacsok a moziünnepen
Noha a mozi története Gyálon nem 1958-ban kezdődött – arra is vannak adatok, hogy már
a II. világháború előtt voltak vetítések –, a rendszeres, államosított filmszínházi tevékenység fél évszázaddal ezelőtt indult településünkön.
Erre az évfordulóra emlékeztek február 21-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban. A rendhagyó moziünnepen a hatvanas, hetvenes évek hangulatát, külsőségeit idézték meg a szervezők.
(Képes tudósításunk a 16. oldalon.)

Tűzoltóautót vásárolt a FEGY
A gyáli polgárőrök legutóbbi közgyűlésükön arról
is döntöttek, hogy tovább szélesítik tevékenységi
körüket, így mostantól FEGY Polgárőr és Tűzoltó
Egyesület Gyál a hivatalos elnevezésük.
Az első lépést már meg is tették, hiszen február
közepén egy Mercedes típusú tűzoltó gépjárműfecskendőt vásároltak. A 800 l-es víztartállyal,
Rosenbauer típusú szivattyúval és két gyorsbeavatkozóval rendelkező jármű decemberben még
éles bevetésen dolgozott Németországban.
(Írásunk a 14-15. oldalon.)
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Telekértékesítés
Tisztelt
Gyáli Lakosok!

Gyál Város Önkormányzata a Szélső, Kis-Szélső és az újonnan kialakuló Wass Albert utcában található, építési telkeit az alábbi vételárakon kívánja értékesíteni:

A Bem József utcai köztemető ravatalozó épülete az elmúlt évtizedek alatt
elhasználódott. A temetési szertartásokhoz illetve a gyászolók és látogatók
érzéseihez méltó rendezett és esztétikus környezet biztosítása végett felújításra van szükség. Ezért 2008. év során,
Gyál Város Önkormányzatának Kéviselő-testülete által biztosított forrásból
és állami támogatás igénybevételével
sor kerül a ravatalozó épületének és
környezetének rendbetételére.
A munkavégzés 2008. áprilisában
kezdődik és várhatóan két hónapot
vesz igénybe. Ez idő alatt a ravatalozót
az épület mögötti területen felállított
ideiglenes ravatalozó helyettesíti. A
temetések zavartalan lebonyolítása érdekében a szertartások idején a munkavégzés szünetel. A felújítási munkák
ideje alatt kérem szíves megértésüket
és türelmüket.
Gyimesi István polgármester

Lomtalanítás
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2008.
évben az A.S.A. Magyarország Kft. a
Gyál Város Önkormányzatával kötött
szolgáltatási szerződésben meghatározott tavaszi és őszi lomtalanítást a
következő időszakban végezi:
Lomtalanítás:
2008.04.12 – 2008.04.13.
2008.04. 12-én Gyál-Liget területén
lesz gyűjtés
2008.04.13-én Gyál-Szőlő területén
lesz gyűjtés
2008.09.13 – 2008.09.14.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

5114/11 hrsz-ú

658 m2 területű ingatlant nettó 8.554.000.-Ft (bruttó 10.264.800.-Ft)

5114/12 hrsz-ú

678 m2 területű ingatlant nettó 8.814.000.-Ft (bruttó 10.576.800.-Ft)

5114/18 hrsz-ú

690 m2 területű ingatlant nettó 8.280.000.-Ft (bruttó 9.936.000.-Ft)

5114/19 hrsz-ú

718 m2 területű ingatlant nettó 8.616.000.-Ft (bruttó 10.339.200.-Ft)

5114/20 hrsz-ú

716 m2 területű ingatlant nettó 8.592.000.-Ft (bruttó 10.310.400.-Ft)

5114/21 hrsz-ú

727 m2 területű ingatlant nettó 8.724.000.-Ft (bruttó 10.468.800.-Ft)

5114/23 hrsz-ú

711 m2 területű ingatlant nettó 8.532.000.-Ft (bruttó 10.238.400.-Ft)

5114/24 hrsz-ú

705 m2 területű ingatlant nettó 8.460.000.-Ft (bruttó 10.152.000.-Ft)

5113/11 hrsz-ú

515 m2 területű ingatlant nettó 8.755.000.-Ft (bruttó:10.506.000.-Ft)

5113/12 hrsz-ú

516 m2 területű ingatlant nettó 8.772.000.-Ft (bruttó:10.526.400.-Ft)

5113/20 hrsz-ú

505 m2 területű ingatlant nettó 8.585.000.-Ft (bruttó:10.302.000.-Ft)

5113/ 7 hrsz-ú

520 m2 területű ingatlant nettó 7.800.000.-Ft (bruttó: 9.360.000.-Ft)

5113/ 8 hrsz-ú

520 m2 területű ingatlant nettó 7.800.000.-Ft (bruttó: 9.360.000.-Ft)

5113/34 hrsz-ú

669 m2 területű ingatlant nettó10.035.000.-Ft (bruttó:12.042.000.-Ft)

A Szélső utcában a víz-, csatorna-, elektromos- és gázhálózat kiépített, a Kis-Szélső utca
folytatásában, illetve az újonnan kialakuló Wass Albert utcában a víz-, csatorna- elektromos- és gázhálózat kiépítése folyamatban van.
A fenti építési telkek vételára tartalmazza 1 lakóegységre szólóan a közműfejlesztési hozzájárulást, de nem tartalmazza az ingatlanok közműcsatlakozásának költségét. A vételár
összegét az adás-vételi szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni.
Az ingatlanok a Szabályozási Terv Övezeti tervlapjának megfelelően KEL-GY/3 jelű
kertvárosi lakóövezetben találhatók, amelyekre a HÉSZ előírásai alapján legfeljebb kétlakásos lakóház építhető.
Bővebb felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Szabóné Kovács
Anikó főelőadónál. Telefon: 06-29/ 540-958

Az Új Gyáli Újság szerkesztőségének elérhetőségei
levélcím:
		

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

telefon:
telefax:
e-mail:
		
		

06 (29) 541-644
06 (29) 541-640
gazdik.istvan@gyal.hu
ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója



Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztőség:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360.Gyál. Kőrösi út 118-120.
telefon:
06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

2008. február

A működéshez szükséges források az idén is rendelkezésre állnak.

Nagyszabású útépítések indulnak
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a város idei költségvetését. Milyen az idei kassza? Mire jut
pénz 2008-ban és mire nem? Fejlesztésekre vagy megszorításokra számíthatunk?
Kérdéseikkel Gyimesi Istvánt, városunk
polgármesterét kerestük fel. A város első
embere vidáman fogadott. Örömmel újságolta, hogy közvetlenül érkezésünk előtt
kapta a hírt: útépítési pályázatunk is sikeres lett!
- Polgármester úr! Miféle pályázatról van
szó?
- Ez egy gyűjtőutak fejlesztésére kiírt EUpályázat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a szakértői bizottság javaslatára befogadta
a gyáli pályázatot, s 350 millió forintot ítélt
meg. Ehhez 180 millió forintot saját erőként
teszünk hozzá. Még az idén elindul a megvalósítás. Terveink szerint minőségi, szilárd
burkolattal látjuk el a Gárdonyi, Bartók és a
Szélső utcát és a Brassói valamint a Bajcsy
utca eddig nem aszfaltozott részét. A részletekről Pápai Mihály alpolgármester úr, a
beruházás felelőse a közeljövőben részletes
tájékoztatást ad majd a lakosságnak.
- Jó hír egy így a költségvetési év elején…
- Valóban, de ha az egyik szemem nevet
az eredmények, sikeres pályázatok miatt, a
másik meg sír.
- Miért?
- A város idei költségvetésének készítésekor első körben minden jogos működési, fejlesztési igényt beépítettünk, de így
a kiadások mintegy 2 milliárd forinttal
haladták volna meg a bevételeket. Aprólékos tárgyalások, egyeztetések kezdődtek, pontról pontra megnéztük a tervezett
kiadásokat, s ahol csak lehetett, visszafogtuk azokat. Jelentős összegekkel csökkentettük például a polgármesteri hivatal
működési költségeit, de az intézményektől
is kénytelenek voltunk forrásokat elvonni. Így sikerült olyan költségvetést készítenünk, amiben a bevételek és kiadások
egyensúlyban vannak.
- Nem veszélyezteti a város működését a
költségek visszafogása?
- Számomra természetes, hogy min
denféle jogos fejlesztési óhajjal szemben is
elsősorban a város, s benne az intézmények
működtetése az elsődlegesen fontos. Ezek

a közszolgáltatások természetesek, de azt
már nem mindenki tudja, hogy milyen
sok pénzre van szükség a biztosításukhoz.
Gondoljunk csak a közvilágításra, iskolák, óvodák működtetésére, de hogy csak
egy konkrétumot mondjak, városunk 59
millió forintot fizet a BKV-nak az idén a
kékbuszos tömegközlekedésért. Ismétlem,
a működéshez szükséges pénzeszközök
biztosítása a legfontosabb. A működéshez
szükséges források az idén is rendelkezésre
állnak.
- A működtetésre tehát megvan a fedezet.
De mi lesz a fejlesztésekkel?
- A környezetünkben olyan folyamatok
indultak meg, amik városunk fejlődésére
is nagy hatással vannak, lesznek. Számolnunk kell például az Üllő, Vecsés, Ecser
térségében induló gigaberuházás pozitív
és negatív hatásaival. Az M0-ás továbbépítése kapcsán soha nem látott fejlődés indul
meg a térségben, abban a térségben, aminek
Gyál a központja, és sorolhatnám tovább.
Természetesen az önkormányzati fejlesztésekről sem mondunk le, sőt!
- Milyen helyi fejlesztések, beruházások
várhatók?
- Több már megkezdett beruházás fejeződik be az idén. Ilyen például az Ady Endre Általános Iskola bővítése és teljes felújítása. Az idén felújítjuk a ravatalozót is, s a
beszélgetés elején említett pályázaton túl is
nagyarányú útépítésbe fogunk.

- Miből?
- A város több alkalommal bocsátott már
ki kötvényt annak érdekében, hogy a jogos
lakossági igényeknek megfelelhessünk, érzékelhetően javítsuk a Gyálon élők életminőségét. Fontos látni, hogy ezeket a kötvényeket
nem működési célra, hanem fejlesztésekre
bocsátjuk ki, nem feléljük a pénzt, hanem
építünk belőle! Most is ezt tesszük. Kötvénykibocsátással élünk annak érdekében, hogy
a város úthálózatát választási ígéretünknek
megfelelően fejleszthessük. Terveink szerint
az elkövetkezendő két évben a Gyál minden
utcája szilárd burkolatot kap.
- Jól értem, hogy már az idén két nagyszabású útépítési beruházás-sorozat is indul a
városban?
- Igen, a számos más fejlesztés mellett a
beszélgetés elején jelzett uniós pályázati
pénzből és önkormányzati önerőből finanszírozott gyűjtőút-fejlesztési program és a
kötvénykibocsátásból finanszírozott önkormányzati útépítés is elindul.
De mint már említettem, a fejlesztések
nem veszélyeztetik a működést, a működési kiadások feszes, takarékos gazdálkodás
mellett ugyan, de megnyugtató módon rendelkezésre állnak Gyál város 2008-as költségvetésében.
-gi(Lapunk áprilisi számában a város idei
költségvetésének főbb számait ismertetjük
meg Tisztelt Olvasóinkkal.)
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Szép Magyar Beszéd verseny
A Bartók Béla Általános Iskolában 2008
febuár 15-én megrendezett területi „Szép
Magyar Beszéd” verseny eredményei:
5-6. osztályos korcsoport:
1.: Móricz Lívia
Hernád-Pusztavacs
2.: Márton Anna
Dabas
3.: Schenk Máté
Hernád-Pusztavacs
4.: Szeidenléder Sára Gyón
5.: Hideg Henrietta
Gyál, Eötvös isk.
7-8. osztályos korcsoport:
1.: Keidl Réka
Dabas
2.: Guti Éva
Gyál Városi isk.
3.: Magyarossy Helén Gyál Ady isk.
4.: Schenk Brigitta
Gyál Eötvös isk.
5.: Cieleszki Brigitta Gyál Eötvös isk.
6.: Durucz Dorina
Gyál Bartók isk.

Gratulálunk a helyezetteknek! További jó munkát kívánunk minden résztvevőnek!

„Nyelvében él….”
Gyál legjobb helyesíró diákjai gyűltek össze iskolánkban február 11-én. A Városi Általános
Iskolában került megrendezésre a hagyományos helyesírási verseny másodiktól nyolcadik
évfolyamig.
Az igazgatónő köszöntő szavai után a négy iskolából évfolyamonként 12 tanuló mérte
össze tudását. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert jól felkészült gyerekek munkáit
kellett értékelnie. A következő eredmény született:
2. évfolyam:
IV. Drexler Richard
Ady E. Ált. Isk.
I. Gardos Gabriella
Bartók B. Ált. Isk.
V. Tóth Nikoletta
Bartók B. Ált. Isk.
I. Perjési Tímea
Ady E. Ált. Isk.
VI. Kovács Alex
Városi Ált. Isk.
6. évfolyam:
I. Stephanik Szimonetta
Ady E. ált. Isk.
I. Zsiga Melinda
Ady E. Ált. Isk.
II. Gyeszli Fanni
Városi Ált. Isk.
II. Sándor Norbert
Városi Ált. Isk.
III. Drexler Roland
Ady E. Ált. Isk.
III. Ferentzi Kristóf
Bartók B. Ált. Isk.
III. Szigyártó Edina
Bartók B. Ált. Isk.
IV. Horváth Zita
Ady E. Ált. Isk.
IV. Csutak János
Városi Ált. Isk.
V. Miller Zsolt
Városi Ált. Isk.
V. Menkó Eszter
Bartók B. Ált. Isk.
VI. Pongó Gabriella
Ady E. Ált. Isk.
VI. Csernus Kincső
Eötvös j. Ált. Isk.
3. évfolyam:
7. évfolyam:
I. Osztényi Dóra
Ady E. Ált. Isk.
I. Zsigmond Júlia
Bartók B. Ált. Isk.
II. Kristóf Kamilla
Ady E. Ált. Isk.
II. Lőrincz Nikolett
Városi Ált. Isk.
III. László Szilvia
Ady E. Ált. Isk.
III. Durucz Dorina Leticia Bartók B. Ált. Isk.
IV. Bosnyák Alexandra
Városi Ált. Isk.
IV.Szabó Viktória
Bartók B. Ált. Isk.
V. Szőke Nikolett
Városi Ált. Isk.
V. Révész Kitti
Ady E. Ált. Isk.
VI. Parlag Karolina
Bartók B. Ált. Isk.
VI. Gyurin Natalia
Ady E. Ált. Isk.
4. évfolyam:
8. évfolyam:
I. Köntös Virág
Ady E. Ált. Isk.
I. Nagy Annamária
Ady E. Ált. Isk.
II. Kristyák Rebeka
Városi Ált. Isk.
II. Schenk Brigitta
Eötvös J. Ált. Isk.
III. Bognár Áron
Ady E. Ált. Isk.
III. József Adrienn
Ady E. Ált. Isk.
IV. Stefán Piroska
Bartók B. Ált. Isk.
IV. Fülöp Diána
Városi Ált. Isk.
V. Csorba Zsanett
Bartók B. Ált. Isk.
V. Juhász Adrienn
Városi Ált. Isk.
VI. Dóri Nikolett
Eötvös J. Ált. Isk.
VI. Börcsök Brigitta
Ady E. Ált. Isk.
5. évfolyam:
A diákoknak és a felkészítő nevelőknek is graI. Nagy András
Bartók B. Ált. Isk.
tulálunk!
II. Revóczi Orsolya
Ady E. Ált. Isk.
Mrázné Laki Mária
II. Vajda Viktória
Bartók B. Ált. Isk.
munkaközösség-vezető
III. Bencsik Zsófia
Ady E. Ált. Isk.


Tavaszváró
„Tavaszváró” címmel koncertdélutánra invitálunk minden zenekedvelőt
április 2-án, 17 órakor az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárba.
A Bartók Iskola kórusai mutatkoznak be a Kodály Zoltán Zeneiskola
meghívott növendékeivel .
Minden Bartókos, valamint leendő
tanítványunkat és érdeklődőt szeretettel várunk családjukkal a hagyományteremtő ingyenes koncertre!

Versenyek hónapja
a Bartókban
Az ország legnépszerűbb általános iskolások számára kiírt természettudományos
megmérettetése a Zrínyi Ilona Matematika Verseny. Országosan az elmúlt évben
65 ezer diák vett részt rajta. A kétfordulós verseny területi fordulóját immáron
tizenegyedik éve a Bartók Béla Általános
Iskola rendezi meg. Az idei tanév februári
tavaszán csaknem 220 diák gyűlt össze a
térség matematikát kedvelő tanulói közül
s mérte össze tudását. Büszkék vagyunk
a 140 induló gyáli diákunkra. Az eredmények kiértékelése még folyamatban
van. A gyerekek kódszámuk ismeretében
a www. mategye.hu honlapon már megismerhetik elért eredményüket. A résztvevők magas számából következik, hogy
ezen a versenyen a százas ranglistában
benne lenni, már nagy dicsőség. Gratulálunk az országos döntőbe bejutott gyerekeknek!
Lelkes versenyzési kedvet és a matematika iránti nyitottságot, kívánunk
minden diáknak! Lelkesítőül egy idézet
Richard Feynmann Nobel-díjas amerikai fizikustól, nem csak matematikát
kedvelőknek:
„Azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézséget okoz keresztüljutni
a szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb
szépséghez, a természethez... Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni
akarod a természetet, ahhoz szükség van
arra, hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád.”
Baloghné B. Mária

2008. március

A csökkenő állami szerepvállalás ellenére is

Jó színvonalú iskolai oktatás Gyálon
A települési önkormányzatok tevékenységének
egyik legfontosabb eleme az intézmények működtetése. Az erre fordított pénzek teszik ki a
költségvetés legnagyobb részét. Az intézményfenntartáson belül pedig az oktatási-nevelési intézményekkel, az óvodákkal, iskolákkal kapcsolatos költségek az egyik legnagyobb tétel. Így van
ez városunkban is. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közelmúltban fogadta
el a 2008-as büdzsét. Milyen évre számíthatnak
iskoláink, óvodáink az idén?
Ami az oktatási intézményeket illeti, Gyál
Város Önkormányzata az ország más településeihez hasonlóan kettős szorításban
végzi tevékenységét. Egyrészt folyamatosan
és drasztikusan csökken az oktatási intézmények fenntartására biztosított állami támogatás, az úgynevezett oktatási normatíva,
az önkormányzatnak egyre több pénzt kell
saját költségvetéséből az intézményekre fordítania, másrészt pedig erősen elkötelezettek
vagyunk az oktatási-nevelési intézmények
színvonalas működtetésében – jelentette ki
lapunk kérdésére Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester.
Az oktatási ügyekért felelős városvezető
számokat sorol. Az állami normatíva éves
összege az elsőosztályos tanulókra 204 ezer
forint volt, ezt 2007 szeptemberében 172 ezer
forintra csökkentették. 2008-tól a másodikosokra 204 ezer forint helyett 173 ezer forintot,
az ötödikesekre 212 ezer forint helyett 172
ezer forintot kapunk. Ezek az állami források
5-6 évvel ezelőtt még az oktatás költségeinek
kb. 80 százalékát fedezték Gyálon. Mivel az
állam fokozatosan kivonul az oktatás finanszírozásából, a mai összeg jó ha a költségek
felére elég. A város költségvetésében más bevételekből, például a helyi iparűzési adóból
és más forrásokból biztosítja az iskolák működéséhez szükséges pénz másik felét. A
Kossuth Lajos Általános Iskola és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tavalyi
összevonása például mintegy 60 millió
forint megtakarítást eredményezett.
A nevelési tanácsadó és a családsegítő
szolgálat kistérségi intézménnyé szervezésén is sokat spóroltunk. Az így keletkezett közel 100 millió forintnyi felszabaduló pénzösszeggel szemben sajnos
ott van az állami normatíva körülbelül
ugyanilyen nagyságrendű csökkenése.

Pánczél
Károly
külön
kiemelte,
hogy Gyál Város
Önkormányzata az
egyre csökkenő állami szerepvállalás ellenére is megteremtette
a jó színvonalú, biztonságos intézményi működés feltételeit idei költségvetésében. Ez az
év a nyugodt működés, színvonalemelés éve
lesz az oktatási intézményekben.
Az iskolásokat megszépült, felújított épületek várják. A Városi Általános Iskolára 100
millió forintot költött az önkormányzat, új
épületszárny, új sportudvar, a szolgálati lakásból kialakított új tantermek készültek, felújítás zajlott a tornacsarnokban is. A Bartók
Béla Általános Iskolában a nyílászárók cseréje történt meg, átadás előtt az Ady Endre
Általános Iskola teljes felújítása és bővítése,
pályázunk az Eötvös József Általános Iskola
és Közgazdasági Szakközépiskola bővítésére
– sorolja az eredményeket az alpolgármester.
Cél, hogy a gyáliak minél többen vegyék
igénybe a helyi iskolákat. Városunkban 2000
általános iskolás korú gyermek van, de a gyáli általános iskolákba csak 1600-an járnak.
Egy iskolányi gyereke más településekre,
döntően Budapestre visznek a szülők. Miért
viszik el őket? Mert azt gondolják, hogy a

fővárosban jobb oktatást kap a gyermek. Pedig ez összességében nem így van! Iskoláink
felveszik a versenyt a környékbeli budapesti
intézményekkel, semmivel sem rosszabbak
náluk! Most kaptuk kézhez a tavalyi országos iskolai felmérés eredményeit. Ebből világosan kiderül, hogy az Ady például az ország
legjobb általános iskolái között van, veri az
országos, a megyei, a városi átlagot, jobban
teljesít a fővárosi iskolák átlagánál és minden környékbeli budapesti iskolánál is! (A
gyáli iskolák országos kompetenciamérésen
elért eredményeit lapunk áprilisi számában
részletesen is közöljük. A szerkesztő.) A városi iskolában sportcsarnok, testnevelés és
matematika, a Bartókban informatika és
ének-zene tagozat működik, az Eötvösben
hatévestől akár 20 éves korukig is tanulhatnak a diákok, helyben szerezhetnek felsőfokú
szakképesítést a Szolnoki Főiskolával kialakított együttműködés keretében. Helyben,
az oktatási intézményekben vehető igénybe
a színvonalas, országos szakértői grémium
által is kiválóra minősített zeneiskolai képzés és sorolhatnánk tovább annak a
sokszínű, színvonalas kínálatnak az
elemeit, ami a gyáli iskolákat jellemzi.
A gyáli iskolák jók. Miért vinnék Pestre
a gyerekeket a szülők, vállalva az utazás
nehézségeit? Most, az iskolai beiratkozások előtt arra bíztatom a szülőket,
hogy bátran írassák gyáli iskolába gyermekeiket, mert helyben is biztosított a
színvonalas oktatás! – jelentette ki az
oktatási ügyekért felelős alpolgármester.
-i kis-
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Tisztelt
Lakótársaink!
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyál
Városi Szervezete ülést tart.
Az ülés időpontja:
2008. április 8. (kedd) 17 óra
Az ülés helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár civil terme
Az ülés napirendi pontjai:
1. Integrált városfejlesztési stratégia és akciótervről beszámoló
meghívottak (többek között): Pápai Mihály
gazdasági alpolgármester, Evellei Petra
2. Elnökségi beszámoló
3. Tagfelvétel
4. Egyéb felmerülő ügyek
Gyál, 2008. április 6.
Tisztelettel:
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyál Városi Szervezete

A Gyáli Ipartestület közhasznú
egyszerűsített beszámolója
2007. év (adatok e Ft-ban)
A. Befektetett eszközök
14.456
Imateriális javak
Tárgyi eszközök
14.456
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök érékhely.
B. Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
3.403
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(AKTIVÁK)
17.859
D. Saját tőke
14.740
Induló tőke/Jegyz.tőke
Tőke vált./Eredmény
16.928
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredm.alaptev.
490
Tárgyévi eredm.váll.tev.
1.698
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek		
Hosszú lejár.köt.
Rövid lejár.köt
931
G. Passzív időbeli elhat.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
17.859


Iparosokat köszöntöttek
A Gyáli Ipartestület éves közgyűlésein szokta kitűntetni azokat a gyáli iparosokat,
akik több évtizede a lakosság megelégedésére végzik munkájukat.
2007. évi közgyűlés díjazottjai:
25 éves iparos emléklapot és ezüstgyűrűt kaptak:
Klevajda György kőműves,
Kollarik Károly villanyszerelő,
Kozma József cukrász,
Ludmerszki Béla kőműves,
Nádházy Mátyás gépkezelő.
30 éves Aranykoszorús Mester emléklapot kaptak:
Morvai József üveges,
Horváth József bádogos.
Kevés az olyan iparos, akit 50 éve köszönthetünk a szakmájában. Gyálon ezt a
kitüntetést, emléklapot és aranygyűrűt Hauser Antal (képünkön!) faesztergályos
iparostársunk kapta.

ELMŰ ügyfélszolgálat a közösségi házban

Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport ügyfelei igényeinek folyamatos mérésével alakította ki ügyfélszolgálati irodáinak új nyitva tartását, valamint 22 új ügyfélszolgálati fiókirodát nyitott meg a szolgáltatási területén található kistérségekben,
másrészt a kistérségi központokban.
Céljuk az, hogy a megváltozott, versenypiaci körülmények között társaságunk – többek között – az ügyfélszolgálat minőségével is kitűnjön versenytársai közül.
2008. január 2-tól új fiókirodát nyitottak Gyálon:
Gyáli ügyfélszolgálati fiókiroda
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Nyitva tartás: csütörtök 12.00-20.00
Az új ügyfélszolgálati fiókirodán közvetlenül elérhető a számlázási rendszer, és bár az ellátott ügyfélszolgálati tevékenységet az állandó irodákhoz viszonyítva rövidebb nyitvatartási idő mellett végezzük, a helyben rendelkezésre álló információk alapján a legtöbbször előforduló ügytípusok elintézésére
biztosítják a lehetőséget.
Ezek közül a legfontosabbak:
- mérőállás bejelentés
- szerződéses adatok módosítása
- számlázás és folyószámla kezelés
- tartozás rendezését követő visszakapcsolás megrendelés
- általános tájékoztatás
- fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás
Azokat az ügyeket, melyek helyben, illetve azonnal nem intézhetőek el, igazolt módon átveszik az ügyfelektől, majd azokat a háttérfeldolgozási szakterületek munkatársai dolgozzák fel.
Az irodákban egyetemes szolgáltatói és elosztói engedélyes ügyfélszolgálat
is működik a lakossági ügyfélkör részére.
Állandó ügyfélszolgálati irodáik és fiókirodáik címei és nyitva tartásai megtalálhatóak a társaság interrnetes honlapján, a www.elmu.hu internet címen.
AZ ELMŰ vezetői őszintén remélik, hogy intézkedéseik növelik a fogyasztók tevékenységükkel kapcsolatos elégedettségét.
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Szülésre
felkészítő tanfolyam
2008. március 10. Ismerkedés, bemutatkozás. A tanfolyam célja. Terhesség, szülés- filmvetítés.
2008. március 17. Terhesség alatti problémák,vizsg
álatok,szülés,gyermekágy Gubicza Zsanett szülésznő
előadása.
2008. március 31 Szülővé válás,együtt szülés,szülői
szerepek Duró Zsuzsa pszichológus előadása.
2008. április 7. Légzőgyakorlatok a vajúdás, szülés
alatt,intim torna -gyakorlati foglalkozás Kissné Petrovics Éva jógaoktató előadása.
2008. április 14. TB ismeretek, anyatejes táplálás
jelentősége, csecsemő gondozása. Hordozókendő és
jelentősége - Kissné Dömötör Ildikó előadása.
2008. április 21. Újszülött ellátása,gondozása, szűrővizsgálatok – Dr. Bérces Enikő gyermekorvos előadása
2008. április Szülőszoba látogatás - megbeszélt
időpontban
A tanfolyamot az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban tartjuk. A foglalkozások 17 órakor kezdődnek.
Horváthné Rapcsák Erzsébet
védőnő

Segítséget kérünk!
Barbi 9 évesen kitűnő tanuló, a legrosszabb jegy az ellenőrzőjében a 4/5. Sportol, nyelveket tanul, verseket ír, zongorázik, sokat nevet.
Barbi 14 évesen influenza elleni védőoltást kap, egy rossz szériából hibás
gyógyszert, melynek következtében egy titokzatos szklerózis multiplexhez nagyon hasonló betegség lép fel nála, melyet epilepsziához szintén csak hasonlító
rohamok kísérnek. Egy ilyen roham közben Barbi félrenyel, hosszú ideig nem jut
oxigénhez az agya, így hónapokig kómában fekszik, felébredve, pedig nem tér
teljesen magához, úgynevezett éberkómába esik.
Esze Barbara ma 18 éves és közel 5 esztendeje alussza „csipkerózsika álmát”.
Csakhogy ez inkább rémálom! A sportos, okos, vakító kék szemű kislánynak
ma egyetemet, szakmát kellene választania, csacsogni a barátnőivel, bulizni,
szerelmesnek lenni, jövőt tervezni…
Édesanyja egyedül neveli őt és két öccsét betegápolási segélyből, hiszen nem
hagyhatja egyedül lányát. Felmondott a munkahelyén, betegápolói tanfolyamot
végzett és most főállásban Barbit gondozza. Emellett pedig harccal telnek napjai, a reményt és a pénzt üldözi. Van egy lehetőség mellyel Barbara meggyógyulhat! Külföldi orvosok úgy vélik, őssejt beültetéssel meg lehetne őt gyógyítani, de
persze mindez pénzbe kerül…
Ebben kérnénk az Önök segítségét!
Az 11600006-00000000-07010055-ös számlaszámra Esze Barbara nevére
juttathatják el adományaikat.
Kérjük segítsenek, hogy Csipkerózsika végre felébredjen, és élhesse az életét,
élvezhesse a fiatalságát, hogy férjet, gyerekeket, boldog jövőt remélhessen!
Berta Enikő

Fókuszban a prevenció!
A 2007/2008-as tanévben második alkalommal kaptunk lehetőséget az ifjúság körében káros szenvedélyek alapvető okainak megbeszélésére. Előadónk Dr. Kreiner József rendőr alezredes, aki az
idegen anyag használatának formáiról, és a kialakulás okairól beszélt. Az előadásokat a helyi általános iskolákban és az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartottuk. A négy nap szervezett lebonyolítása elképzelhetetlen lenne a hatékony együttműködés nélkül, amely az általános iskolák vezetése és pedagógusai, a
Polgármesteri Hivatal képviselői és az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár vezetése és az iskolavédőnők között jött létre.
Egyre nő az érdeklődés a képzés ilyen formája és módszere iránt.
Az előadások központi gondolata a szemléletváltás, amelynek,
lényege, hogy megértsük a drogfogyasztás okait. A baj nem a drog
– idegen anyag- kipróbálásakor keletkezik, hanem sokkal korábban. Hiszen összegzést ad a szülők múltjáról, kimondott és ki nem
mondott gondolatiról, a szeretet áramlásáról a családban, az át nem
adott értékekről, az elhanyagolásról és félelmekről. Ehhez kapcsolódik a fiatalok életkori sajátossága, a serdülőkor lelki nehézségei,
ami megnyilvánulhat lázadásként a felnőttek ellen, eltávolodási
vágy a valóságtól, problémáktól, konfliktusoktól.
A módszer által meg tudjuk szólítani a fiatalokat , hiszen a drogprevenciós eszközök lényege, hogy valódi kérdések és valódi válaszok hangozzanak el. A prevenció, amely kulcsfontosságú az ifjúság
körében , nem egyenlő a - „ Csináljunk azonnal, most, valamit!”.
Hiszen bármilyen élethelyzet egy folyamat gyümölcse. Ezért sze-

retnénk, hatékony együttműködést kialakítani a szülőkkel, amelynek a lehetőségét megadtuk. Ez a módszer és a kortársoktató képzés
a fejlődés lehetőségét rejti magába. Az októberben végzett kortársoktatók nagy várakozással érkeztek, és vártnál többen csatlakoztak
a csapathoz. Jó hangulatú előadások alkalmával a kommunikációs
képességek fejlesztésén volt a hangsúly. A résztvevők közül sokan
jelezték igényüket a nyári táborban való részvételre.
Célunk minél több fiatalnak segítséget adni önmaguk megtalálásában, hogy a világban zajló változások újabb és újabb hullámai
ne a szélsőségek felé sodorják őket.
Antlyné Földi Katalin és Kissné Dömötör Ildikó
iskolavédőnők
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Elképesztő állapotok egy gyáli húsüzemben

Bizalom és felelősség
Az élelmiszer afféle „bizalmi termék”. Régi igazság ez és gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vásárló, amikor a terméket leveszi
a polcról, akkor abban a hiszemben teszi ezt, hogy tudja milyen
minőségű, és főként a minőségtől függetlenül, teljességgel biztonságos árút tesz a kosarába. Ehhez a bizalomhoz járul hozzá az
élelmiszertermelést ellenőrizni hívatott hatóság is.
Ezt a munkát tudja nagymértékben segíteni a lakosság részéről
az a felismerés, hogy a piac élelmiszer előállítói oldalán létezhetnek és léteznek olyan vállalkozások, akik felelőtlenül, embertársaikat semmibe véve, kizárólag napi anyagi érdekeiket nézik és
„fittyet hányva” az élelmiszerek biztonságát garantáló előírásokra, illegálisan előállított termékeikkel megjelennek a piacon.
A napokban Gyálon is fény derült egy ilyen vállalkozás tevékenységére. Több tapasztalt állatorvos bevonásával folyt az üzem
felszámolása, de még a „harcedzett”, sok tapasztalattal rendelkező ellenőrök is egybehangzóan állították: hasonló állapotokat
még sehol sem láttak.
Szinte leírhatatlan mocsok, romlott, feldolgozásra váró árukészletek, szabadon kószáló, az árut nyalogató, esetenként hátsó
lábukat felemelve „megjelölő” kutyákat és teljes lelki nyugalommal sétálgató patkányokat láttunk. Az egyik szerencsétlenül járt
fajtársuk az egyik zsírsütő aljában vergődött az ott összegyűlt
maradékban... A sokkoló felvételeket sokan láthatták az elektronikus médiában.
A szükséges intézkedéseket a telephely felszámolására és a
megfelelő – büntetőjogot is érintő – szankcionálásra megtettük
a gyanúba vett elkövető ellen, kinek személyiségi jogait törvény
védi.
Ettől függetlenül az eljárás során fölmerült bennem a kérdés,
hogy mi tud rávenni valakit, hogy az így készített termékeit más
emberekkel megetesse. Mi több – a hírek szerint – szűkebb lakóhelyén, ismerősei és barátai körében is sikerrel kínálta áruját.
Esetleg még jó étvágyat is kívánt hozzá...
Nem tudtam választ adni erre a kérdésre, csak a rendkívüli
megdöbbenés és az undor érzése maradt.
Bármennyire is igyekszik hatóságunk - az Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság - munkáját magas színvonalon, és a jelek szerint egyre hatékonyabban végezni, a tapasztalat az, hogy szükségünk van az Önök, a lakosság segítségére is!
Két dologra is gondolok.
Ugyan a gyáli esetet egy rutinellenőrzés során, feltűnően szabálytalanul jelölt élelmiszer utáni nyomozásnak köszönhetően
számoltuk fel, de szükségünk van arra is, hogy ha valakinek érte

sülése vagy gyanúja van a fentiekhez hasonló „élelmiszertermelésről”, akkor azt jelezze és ne menjen el a dolog mellett szótlanul!
Szükségünk van a fogyasztókkal való közvetlen párbeszédre.
A másik dolog, amit mindenki kivétel nélkül megtehet az az
ún. felelős vásárlói magatartás. A mai világban sajnos az a helyes, ha az eladásra kínált termékeket és azok eredetét, magunk
is megvizsgáljuk. Aki jelöletlen terméket, bizonytalan eredetű
árut vásárol, olyan helyen, amely nem része a legális élelmiszerforgalmazásnak, kiteszi magát annak, hogy nem fogja tudni mit
tesz a családja asztalára. Jelen esetben bizonyítani nem tudjuk, de
feltételezzük, hogy gyáli cégeknél esetleg közintézményeknél is
folyt „jóféle házi jellegű” kolbász, szalámi, sonka stb. „mutyiban”
történő árusítása.
Mi több, az engedélyezett, legálisan működő üzletekben sem
árt, ha figyelünk az áru jelölésére. A címkén többnyire szerepelnie kell a gyártó nevének és címének és az üzem Európai Uniós
azonosító számának. Ez utóbbi ovális keretben szereplő szám,
mely a gyártás helye szerinti betű jellel kezdődik. Ha magyar temékről van szó, akkor a szám előtt a HU jelölés szerepel, ha pl.
német áruról akkor a DE, és így tovább. Ez a szám mindenképpen
ott kell legyen a terméken, még akkor is ha a gyártó megnevezése
helyett a „gyártatja és forgalmazza” kifejezés szerepel, mint jelen
esetünkben is. A gyáli „üzem” a saját maga által „feketén” készített termékeket, ezzel a szóbeli fordulattal próbálta „kifehéríteni”.
Végül sikertelenül, de addig Gyál város üzleteiben is terítették a
fent leírt helyen gyártott termékeket...
(Fentiek alól az egyetlen kivételt a húsboltban, a helyszínen előállított, gyakorlatilag igen kis mennyiségű termékek képeznek,
de ezek a boltok és termékeik is kell, hogy rendelkezzenek Igazgatóságunk nyilvántartási számával.)
Összefoglalóként annyit írnék, hogy az élelmiszerbiztonság és
ennek jegyében az egyes élelmiszerek útjának nyomonkövethetősége, a termelés kezdeti szakaszától a fogyasztó asztaláig, csak
felelős gyártókkal és forgalmazókkal, a termékek kiválasztása
során éber fogyasztókkal és az előírások betartatását tekintve
következetes hatósággal valósítható meg. Így ha szükséges, ki
tudjuk kényszeríteni a bizalmi elvnek megfelelő élelmiszer előállítást, magyarán a jogkövető magatartást még azokkal is, akik
maguktól nem képesek, vagy önös érdekeiket követve nem kívánják betartani még a legminimálisabb higiéniai előírásokat sem.
Ehhez kérjük az Önök segítségét is, hogy Gyálon ne ismétlődhessen meg, ami megtörtént!
dr. Kiss Miklós
hatósági főállatorvos
Dabas
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Sportversenyek indultak
Hagyományteremtő szándékkal a Bartók Béla Általános Iskola
az idei tanévben két sportversenyt hívott életre.
Január 18-án a gyáli iskolások korcsoportonként „Az első terematlétikai versenyen” mérhették meg kitartásukat felkészültségüket, erőnlétüket a következő versenyszámokban: 15-20 méteres
futásban, súlypontemelkedésben, helyből távolugrásban, medicinlabda dobásban, súlylökésben, valamint csapatversenyben.
A város négy általános iskolájának 70 tanulója nevezett megmérettetésre. Sajnos helyhiány miatt csak az aranyérmesek nevét
tudjuk eredményeikkel közölni a teljesség nélkül. Reméljük, hogy
jövőre is indulnak a versenyen s méltó kihívóik is ott lesznek.
15 méteres futás:
1-2. évfolyam
fiúk: Balogh Krisztián
(Bartók) 2, 95 sec
		
lányok: Brics Rebeka
(Bartók) 2,99 sec
3-4. évfolyam fiúk: Papp Richárd		
(Bartók)2, 95 sec
		
lányok: Smidt Krisztina
(Bartók) 3,12 sec
20 méteres futás:
5-6. évfolyam fiúk: Kovács Dániel		
(Ady) 3,4 sec
		
lányok: Balázs Adrien
(Városi) 3,76 sec
7-8. évfolyam
fiúk: Rutz Márk 		
(Ady) 3,2 sec
		
Lányok: Tumpech Nikolett (Ady) 3,6 sec
Helyből távolugrás: 		
1-2. évfolyam
fiúk : Láng Márton		
(Városi) 168 cm
		
Lányok: Brics Rebeka
(Bartók)160 cm
3-4. évfolyam fiúk: Kalmár Krisztián
(Bartók) 186 cm
		
lányok: Semega Vivien
(Eötvös) 162 cm
5-6. évfolyam fiúk: Kovács Dániel		
(Ady) 230 cm
		
lányok: Szénási Eszter
(Ady) 208 cm
7-8. évfolyam
fiúk: Rutz Márk		
(Ady) 238 cm
		
lányok: Sáfár Dóri 		
(Ady) 208 cm
Gratulálunk a bajnokoknak és a helyezetteknek!
A helyhiány miatt itt nem közölt eredményeket és helyszínen készült fotókat
megtalálják a Bartók Béla Általános Iskola honlapján: www.bartok-gyal sulinet.hu

Felhívás

A Cukorbetegek Egyesülete Gyál – közhasznú szervezet – nevében
azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben lehetőségük
van rá, támogassák egyesületünket személyi jövedelemadójuk 1%ával.
Célunk:
- Elősegíteni a cukorbeteg érdekvédelmét, megismertetni jogait,
a különböző törvények által biztosított lehetőségeit.
- Feladatunknak tekintjük, hogy a cukorbetegek megismerjék
állapotuk karbantartásának módszereit, az új gyógyszerek, segédeszközök alkalmazását és azok beszerzésének lehetőségeit, külön
figyelmet szentelve a 2-es típusú cukorbetegeknek vércukorszintmérőjük beszerzésére, - amit a TB nem támogat.
- Mi szeretnénk segítséget nyújtani a cukorbeteg gyerekeknek,
akiknek nagyobb odafigyelésre van szükségük a betegség karbantartásának elsajátításához.
Számlaszám: 64400044-10415993; Adószám: 18667163-1-13
Perei Mihály
CBE elnök

A csapatverseny összesített eredményei:
Fiúk:
1. Ady Endre Általános Iskola
179 pont
2. Bartók Béla Általános Iskola
172 pont
3. Városi Általános Iskola 		
128 pont
4. Eötvös József Általános Iskola
119 pont
Lányok: 1. Ady Endre Általános Iskola
169 pont
2. Eötvös József Általános Iskola
164 pont
3. Bartók Béla Általános Iskola
135 pont
4. Városi Általános Iskola 		
129 pont
Február 29-én „Városi sorversenyre” érkeztek a város alsó tagozatos iskolásai, csapatonként 30-30 fővel.
A szabályok szigorú betartásával lebonyolított verseny tisztaságát a pályabírók rátermettsége is garantálta. A küzdelem a vándorserlegért folyt, melyet minden évben a győztes csapat tudhat
magáénak. Ha egymást követő öt évben ugyanaz az iskola a bajnok,
a kupa véglegesen náluk marad.
A kupa első tulajdonosai a Bartók Iskola válogatott sorversenyzői lettek. Nagyon szoros és izgalmas versenyben volt része minden
résztvevőnek, kísérő nevelőnek, és szurkolónak.
Köszönjük a sportszerű versenyzést és a részvételt! Szent-Györgyi Albert szavaival: „A sport a játék alatt tanítja meg az embert
rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra,
a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az
abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a „fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.”
Íme a helyezések:
1. helyezett: Bartók Általános Iskola 		
217 pont
2. helyezett: Városi Általános Iskola		
216 pont
3. helyezett: Ady Endre Általános Iskola
170 pont
4. helyezett: Eötvös József Általános Iskola
162 pont
Az izgalmas verseny hangulatából ízelítőt kaphatnak a Bartók
Iskola honlapján elérhető képekből.
Baloghné B. Mária

A Nyugdíjas Pedagógus Klub köszöni támogatóinak adójuk
1%-nak felajánlását. A 86956.- Ft-ot az egyesület programjainak megvalósítására fordítjuk. Ez évi felajánlásokat is köszönettel fogadunk. Adószámunk: 18687745-1-13

Születésnapi rendezvény
a közösségi házban
Az „... Azt a ragyogóját!” dal- és nótaműsor sorozat április 4-én 16
órakor ünnepli 3. születésnapját.
Fellépnek: Tarnai Kiss László, Kerekes Katalin, Reményi István,
Hegyi Erzsébet, Bereznay Roland, Piller József, Kerekes Róbert, Tarsoly Ilona, Szűcs Sándor, Marsi Marika, Pál Attila és Szegedi Szászik
Melinda, Pataki István és Töröcsik Márta valamint a Gyál Városi
Népdalkör és a Gyáli Mazsorett Csoport. Zene: Reményi Géza és
cigányzenekara és Falusi Ferenc. Tánc: Farkas Viola
Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Istvánné
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Farsangoltunk, vigadtunk…!

Hogyan mulattak a Tulipán ovisok?
A farsangi időszak a vízkereszttől a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart.
A farsang ősi mulatságait középkori hiedelem hívta életre. Az emberek azt hitték,
hogy a tél utolsó napjaiban, a nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek.
Ezért az emberek vigalommal, jelmezes
karneváli felvonulással, eleinte ijesztő jel-

mezekbe öltözve próbálták elűzni a rosszat
és a hideget, így elkergetve a telet. A régi babonákat idővel elfelejtették az emberek, de a
jelmezes, táncos mulatságok szokása máig
megmaradt.
Ezt a hagyományt ápolja óvodánk is,
melynek keretében február 9-én, szombat
délelőtt kinyitotta kapuit a több száz vendég előtt, és egy fergeteges közös mulatság
keretében elevenítette fel a hagyományt.
A gyermekek és szülők már az ünnepet
megelőző hetekben lázas készülődésbe
fogtak. A gyerekek miközben tanulták a
verseket, énekeket, egyre újabb és újabb ötletekkel álltak elő, milyen jelmezben szeretnének megjelenni, a szülők pedig igyekeznek gyermekeik kívánságai teljesíteni.
A mulatság a Gézengúz együttes zenés
műsorával kezdődött, mellyel az előadók
megalapozták a hangulatot, és megmozgatták, megtáncoltatták a gyermekeket. Ezt
követően vidám zene és taps kíséretében a
jelmezbe öltözött gyerekek a csoportokkal
sorban felvonulva megmutathatták egymásnak ötletes, öltözetüket. A felvonulás
zárásaként minden csoport megkapta jutalmát, egy finom tortát, amivel vidáman
vonultak be a csoportokba, ahol a gyermekek rögtönzött kis műsort adtak elő a vendégeknek. Ezután közösen fogyasztották el
a tortát és a sok finomságot, amivel a családok járultak hozzá ehhez a vidám naphoz.
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Amikor a kis pocakok már tele voltak, a
vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek az
óvónők által összeállított izgalmas játékokkal próbálhatták ki ügyességüket (pl. zsákbafutás, székfoglaló játék, evő-, és ivóversenyek, táncverseny, stb.). Óriási derültséget
okozott a gyermekek körében amikor a
lufifújó versenyen a léggömbök nagy durranással adták meg magukat, mert olyan nagy
igyekezettel vettek részt a versenyben a családtagok. Örömmel töltött el bennünket,
amikor láttuk, hogy nagyszülők is fiatalosan vállalkoztak a versengésre a kisunokáik
kedvéért. Réméljük, nem csak mi, hanem
valamennyi kedves látogatónk is jól érezte
magát a vidám rendezvényünkön.
Végül pedig következzen egy büszke
nagymama Manyika néni élménybeszámolója:
Nem csak a gyerekeknek, nekem nagymamának is élmény volt a Tulipán óvodában rendezett Farsang. Napokkal előbb elkezdődött a nagy családi jelmezkészítés. Az

ide járó kisunokám tradicionális mesefigurát választott: Süsüt, „aki” már a szüleinek
is kedvence volt. A nagy napon nem csak
kicsikkel népesült be az óvoda. Számomra
– aki innen 200 km-nyire élek - igen kedvező benyomást keltett az óvodaépület, a gyermekbarát „kuckós” elrendezése, tágas terei.
Azt gondolom, hogy szerencsés az unokám
kis társaival együtt, hogy a kedves óvó-, és
dajka-nénik gondoskodása mellett ilyen derűs környezetben fejlődhetnek, gyűjthetik
az idei Farsanghoz hasonló élményeket.
Baloghné Horváth Katalin
Csendődiné Harsányi Henriette

Gondolatok a Kistérségi Kézimunka és
Gobelin Kiállításhoz
Negyedéves művészettörténész hallgatóként nagyon
fontosnak tartom, hogy minden helység (falu, köz
ség, város) egyaránt megmutassa kultúráját akár a
szűkebb, akár a tágabb közönségnek. A művészet
több célt szolgál: összekötőereje van, a fantáziának-kreativitásnak a színtere és nem utolsósorban
kizökkenti az embereket a hétköznapokból, színt és egy másik világot visz az életükbe.
Nem egyoldalú, hiszen az alkotó, a közönség és maga az alkotás kölcsönösen egymást
feltételezik. Városunkban, Gyálon a Téli Tárlat és a Kistérségi Kézimunka És Gobelin
Kiállítás megteremtette ezt a különös egységet, megmutatva, hogy a gyáliaknak évrőlévre igényük van a művészet nyújtotta élményekre. A jövőre nézve szeretném, ha a
városunk lakói újabb és újabb kiállításokra, művészeti eseményekre kapnának kedvet.
Pár hónappal ezelőtt ünnepeltük művelődési házunk névavatóját. Ne hagyjuk üresen,
kihasználatlanul! A február 12-29. közötti Kistérségi Kézimunka és Gobelin Kiállítás
sikere közösségi házunkban megmutatta, hogy Gyálon sok művészetre fogékony ember
él. A tisztelet többek között a munkájukba belefektetett idő, türelem és kreativitás miatt jár ki a készítőknek. Daragó Sándorné indította útjára ezt a hagyományt négy évvel
ezelőtt, azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a gyáli és környékbeli gobelin hímzést művelő hölgyeknek és uraknak munkáik bemutatására. Külön köszönet az ötletgazdának,
a mára már hagyománnyá vált tárlat megálmodójának!
Gyócsi Brigitta

Városunk a rendezvénysorozat egyik házigazdája

Pest Megyei Ki Mit Tud?

Hosszú előkészítő munka után, március második hétvégéjén kezdetét vette a Pest Megyei
Ki Mit Tud? vetélkedősorozata. A monori
Vigadó Kulturális és Civil Központ kezdeményezte rendezvényfolyam Pest Megye Önkormányzatának támogatásával valósul meg.
Egész Pest megyét területi alapon felosztva
helyi selejtezők, majd helyi elődöntők után
jutnak el kategóriánként a legjobbak a május
10-én, Monoron rendezendő döntőre.
A megyei verseny selejtezőinek és elődöntőinek egyik helyszíne Monor, Érd, Vác mellett a gyáli Arany János
Közösségi Ház és Városi Közösségi Ház és Városi Könyvtár. Nálunk mutatták-mutatják be tehetségüket a Dabas, Ráckeve és Gyál
térségében élő fiatalok.

Az elődöntőbe jutott gy

2008. március

áli produkciók:

Baranya Ág nes (eg yéb kat
egória)
Sza lag yi Dorina (eg yéb
kategória)
Kármá n Emese Réka (ko
molyzene kategória)
Vitéz Péter (komolyzene
kategória)
Baranya Krisztina (könny
űzene kategória)
D-Team - Jam land Táncisk
ola gyerekcsopor tja
(modern tánc kategória)
Krizsá n Eni kő (népda l kat
egória)

Nyilvános elődöntő: ápril
Ara ny János Közösségi

is 19., szombat 10 óra

Há z és Városi Könyvtár
A belépés díjtalan.

A március 7-én és 8-án zajlott gyáli selejtezőn 86 produkciót láthatott a közönség és a Farkas Éva színművész, Gazdikné Kasa Csilla
bölcsész, magyar szakos általános és középiskolai tanár, iskolaigazgató, Tóth István zenepedagógus, a Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója,

Bővült a kiállító
települések köre

A Szomszédolás, a környék képzőművészeinek vándorkiállítása vecsési, gyáli művészek és közművelődési szakembereinek összefogásával indult útjára évekkel ezelőtt.
Fokozatosan bővült a kiállító települések köre, az idén már
felsőpakonyi, üllői, vecsési, alsónémedi és gyáli alkotók is bemutatkoznak a tárlaton.
A vándorkiállítás első állomása Felsőpakony volt, onnan
került városunkba a huszonöt művész képeit bemutató tárlat.
Március 4-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár kamaratermében tartott gyáli megnyitón Gyimesi
István polgármester köszöntője után nem mindennapi élményben volt része a művészeti eseményre kíváncsi maroknyi közönségnek. Töreky Katalin, a Magyar Állami Operaház
Gyálon élő énekművésze és Bene Balázs, a Kodály Zoltán Zeneiskola tanára kápráztatta el a megjelenteket.
A vándorkiállítás legközelebb húsvét után, Üllőn látható
majd.

Orosz László előadóművész, zeneszerző valamint Szántó Péter,
a Magyar Divat- és Sporttánc
Szövetség elnöke, a nemzetközi
szervezet (IDO) alelnöke alkotta
zsűri. Mint Szántó Péter, a zsűri
elnöke lapunknak elmondta, a
két nap alatt bemutatott programok színvonala messze meghaladta a várakozásokat. Tehetséges
fiatalok remek produkciói közül
kellett az elődöntőbe juttatott 23
versenyszámot kiválasztani.
A nyilvános gyáli elődöntőre április 19-én, szombaton,
10 órától kerül sor a közösségi
házban.
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
pályázati felhívása
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet olyan
cigány származású fiatalok középiskolai tanulmányainak támogatására, akik vonzódást éreznek a rendőri pálya iránt.
A pályázaton részt vehetnek azok a cigány származású fiatalok, akik- évismétlés nélkül- a középiskola utolsó három
évfolyamának valamelyikén tanulnak, tanulmányi átlageredményük legalább 3,50 és a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének feltételei közül az alábbiak már a pályázat
benyújtásakor teljesülnek:
- magyar állampolgárság,
- állandó pest megyei lakóhely,
- büntetlen előélet,
- a fegyveres szolgálat vállalása,
- kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban
élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti,
- egészségügyi alkalmasság,
- írásbeli hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez,
valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat
előzetesen, és a tanulmányi szerződés hatályának tartama
alatt a rendőrség bármikor megvizsgálja.
A pályázatot a 2008/2009-es tanévben 3 fő nyerheti el a
középiskolai tanulmányok hátralévő idejére, de legfeljebb az
utolsó két évfolyamra. A pályázatot elnyert tanulókkal a Pest
Megyei rendőr-főkapitányság tanulmányi szerződést köt.
A támogatást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a tanulmányi szerződés alapján biztosítja az alábbiak szerint:
- diákotthoni, vagy kollégiumi szállásköltség teljes körű
térítésével,
- a menzai étkeztetés költségeinek teljes körű térítésével,
vagy – a szerv választása szerint- étkezési utalvánnyal,
- tanévenként- számla alapján, személyenként legfeljebb
25.000,-Ft értékben- ruházkodási segéllyel,
- tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök
esetében pedig, - ugyancsak számla alapján- tanévenként és
személyenként legfeljebb 4.500,-Ft értékhatáráig),
- tanulmányi eredmény függvényében havi pénzbeli juttatással:
- 3,50- 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó
1.000,-Ft/hónap
- 4,01- 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó
1.500,-Ft/hónap
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- 4,15-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó
2.000,-Ft/hónap öszszegben.
A tanulóknak vállalnia kell, hogy:
- tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek eleget tesz,
- kifogástalan magatartást tanúsít,
- középiskolai tanulmányainak utolsó évében rendőri
szolgálat vállalása céljából jelentkezik valamelyik rendészeti
szakközépiskolába, vagy a Rendőrtiszti Főiskolára, és részt
vesz a felvételi eljárásban,
- amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamának megegyező ideig szolgálatot teljesít a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság állományában.
A pályázatot írásban kell beadni. Ennek tartalmaznia kell
a pályázó személyi adatait (név, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcím) és egy részletes önéletrajzot, amelyből megismerhetők családi körülményei, iskolai tanulmányi
eredménye, valamint a jövőjéről szóló elképzelése.
A pályázat mellé kérjük csatolni:
- a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való
megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó
adatok előzetesen és a tanulmányi szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja,
- szüleinek, vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozatát, hogy a pályázat elnyerése esetében beleegyezését
adja a támogatásra irányuló tanulmányi szerződés megkötéséhez,
- a pályázó iskolájának írásos véleményét a tanuló tevékenységéről,
- orvosi igazolást egészségi állapotáról.
A pályázat megküldésének határideje:
2008. március 31.
Postacím: Pest Megyei Rendőr- főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat
1557 Budapest, Teve u. 4-6.
A pályázat elbírálását a Pest Megyei Rendőr- főkapitányság állományából kijelölt személyekből álló bizottság végzi.
A pályázatok elbírálása során a jelentkezőkkel egyénileg
személyes elbeszélgetésre kerül sor.
A pályázat eredményéről minden résztvevő 2008. május
10-ig levélben értesítést kap.

„Könnyû szívvel érkeztem,
mert nem tudtam, hogy mit
vállalok”
Eredményes évet zártak a gyáli rendőrök
A közelmúltban készültek el a 2007-es rendőri tevékenységét összefoglaló jelentések.
Stupek István rendőr alezredest, őrsparancsnokot a gyáli rendőrök tavalyi évéről kérdeztük.
- Nézzük először a bűnesetek számának alakulását!
- 2007-ben 2006-hoz képest egy százalékkal csökkent a bűncselekmények száma Gyál és Felsőpakony területén. Annak tükrében
különösen figyelemreméltó ez az eredmény, hogy a dabasi kapitányság illetékességi területén több mint 5 százalékos az emelkedés.
A 2007-ben a két településen regisztrált 657 eset mintegy 70 százalékát a vagyon elleni bűncselekmények, a lopás, betöréses lopás
teszik ki. A fenti esetszámból 379-et helyben dolgoztunk fel, s 40
százalék feletti felderítési mutatóval büszkélkedhetünk. A százezer
lakosra jutó bűncselekmények számát, a bűnügyi fertőzöttséget tekintve a belső agglomerációs gyűrűbe tartozó Gyál és Felsőpakony
kiemelkedően jól áll, az országos átlagnál is jobb a helyzet nálunk.
Ebben a rendőrség erőfeszítései mellett nagy szerepe van a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak, a karkötős házi segítségnyújtó
rendszernek és nagyon nagy részben a gyáli fegyeseknek is.
- Mi a helyzet a közlekedési területen?
- A 2006-os eseményekhez képest csökkent a
balesetek száma illetékességi területünkön, a halálos baleseteké 3-ról 2-re, a súlyos sérüléssel járóké
22-ről 17-re, a könnyű sérüléseseké 31-ről 20-ra, a
rendőrségi intézkedéssel járó anyagi káros baleseteké pedig 130-ról 121-re.
- Lehet szerepe a rendőri munkának a balesetek csökkenésében? Vagy ezek a számok csak a szerencsén múlnak?

- Tavaly az azt megelőző évihez képest közlekedési ügyekben
is jelentősen emelkedett az állomány intézkedési aktivitása. Míg
2006-ban 450, 2007-ben 611 feljelentést tettünk, a 2006. évi 1053hoz képest 2007-ben 1596 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot,
s az egy évvel korábbi 46 fő helyett 68 ittas vezetővel szemben jártunk el 2007-ben. Maga döntse el mindenki, hogy a fokozottabb
rendőri jelenlét és aktivitás szerepet játszhat-e a balesetek számának csökkenésében.
- Parancsnok úr! Ön egy évtizede teljesít szolgálatot Gyálon. Milyen volt ez az időszak?

- Tíz évvel ezelőtt lettem a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka.
Előtte mindig bűnügyi területen dolgoztam, ami fontos része, de
mégiscsak egy szelete az összrendőri munkának. Gyálra könnyű
szívvel érkeztem, mert nem tudtam, hogy mit vállalok. A Teve
utcai rendőrségi székház után meglehetősen nagy volt a kontraszt. A parancsnokváltáson túl is sok probléma terhelte akkoriban az őrsöt. Igyekeztem mindenkivel együtt dolgozni, de az
állomány körülbelül 80 százaléka néhány év alatt kicserélődött.
Jelentős fiatalítást hajtottunk végre, ma a bevethető állomány átlagéletkora nem haladja meg a 30 évet. Jellemző
az 5-6 éves szakmai gyakorlat, amihez a rendőri
Ahhoz, hogy a váro
munkához elengedhetetlen személy- és helyissunkban szolgáló rend
meret is társul.
őrök munkájáról pon
Sok minden történt tíz év alatt, nagy előrelétos képet kaphassunk,
pésnek tartom például, hogy négy éve folyamatoérdemes az itt elért
san két járművet használunk, s az elmúlt évben
eredményeket tágabb
már 17-18 rendőr dolgozott az őrsön. Gondjaink
összefüggésben, a kör
természetesen ma is vannak, ilyen például a rendzeti, megyei és orszá
őrőrs épületének állapota, de érzékelhetőek az
gos adatokhoz képest
eredmények is. Jól érzem itt magam.
is vizsgálni. Lapunk
-i kiskövetkező számában
dr. Farkas József rend
őr alezredes, a Dabasi
R e n d ő r k a pi t á ny s á g
vezetője az országos,
megyei és dabasi kapi
tánysági adatokkal ösz
szehasonlítva értékeli
Stupek alezredes és csa
pata teljesítményét.
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Nagykorúvá válását ünnepli a gyáli polgárőrség

Tűzoltóautót vásárolt a FEGY
Aligha van olyan lakója városunknak, aki ne a helyi polgárőrökre gondolna a fegy szó
hallatán. A szervezet tevékenység a hosszú évek során szinte
természetes része lett az itt élő
emberek mindennapjainak.
Ott látjuk őket minden nagyobb rendezvényen, segítik a
rendőrség, tűzoltók munkáját,
vigyáznak anyagi javainkra,
egyszóval hozzájárulnak ahhoz, hogy egy nyugodt, biztonságos kertvárosban élhesKalmár Róbert: Jól működő szer- sük megszokott életünket.
vezet irányítását vettem át
A sok sikert és problémát
megélt közösség idén ünnepli
megalakulásának 18. évfordulóját. A nagykorúvá váló szervezet
életében azonban nem csak ezért lesz fontos a 2008-as esztendő.
Február elején került sor a szokásos évi tisztújító közgyűlésre,
ahol személyi változásról - az elnöki posztról 15 év után leköszönő Kurucz Árpád utódjáról - és a tevékenységi kör bővítéséről is
döntött a tagság. A részletekről az egyesület új elnöke az egyhangú
szavazással megválasztott Kalmár Róbert beszélt.
- Jól működő szervezet irányítását vettem át – kezdi az új elnök.
A FEGY országos szinten elismert polgárőr egyesület és bátran
kijelenthetem, hogy az egyik legjobban felszerelt. Ez a munkánk
hatékonyságán is mérhető. Tevékenységünk széles palettán mozog.
Elsődleges feladatunk a közbiztonság fenntartása, de segítséget
nyújtunk a rendőrség, tűzoltóság munkájához, rendezvényeket
biztosítunk és nem utolsó sorban kiépítettünk egy távfelügyeleti riasztóhálózatot, amelyhez egy 24 órás
ügyeleti rendszert is működtetünk,
így a nap bármely szakában tudunk
reagálni a hozzánk befutó riasztásokra. Közintézmények mellett számos magánszemély is csatlakozott a
rendszerhez. Hatékonyságához kétség sem fér, legutóbb a riasztórendszernek köszönhetően sikerült egy
bútorgyártó raktárhelyiségben keletkezett tüzet még idejében, a tűzoltók
kiérkezése előtt megfékeznünk.
A tavalyi évben közel 1500 eseményhez vonultunk, több közös akciónk volt a helyi rendőrökkel, akikkel
egyébként nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk.
- Ha jól tudom megváltozott az
egyesület neve. Búcsút mondhatunk a
már jól megszokott FEGY-nek?
- Nem, de a nevünk valóban megváltozott, ugyanis a közgyűlésen ar14

ról is döntöttünk, hogy tovább szélesítjük a tevékenységi körünket,
így mostantól FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál a hivatalos
elnevezésünk.
- Ezek szerint Gyálnak lesz tűzoltósága?
- Eddig is végeztünk tűzoltási tevékenységet, ha a hivatalos szervek felkértek erre, néhány tagunk ugyanis elvégezte az alapfokú tűzoltótanfolyamot. Most egy újabb lépést teszünk előre. Tavaly ősszel
csatlakozott hozzánk Szabó István nyugállományú tűzoltó százados,
akinek szakmai felügyelete mellett zajlik a FEGY keretein belül az önkéntes tűzoltó egyesület kiépítése. Szabó István egyébként húsz évig
volt hivatásos tűzoltó a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatparancsnok-helyettesként, Monoron pedig szolgálatparancsnoki
beosztásban dolgozott, számos elismerésben részesült. Vezetésével
tervezzük a készenléti ügyelet felállítását, ehhez azonban természetesen számos jogszabályi feltételnek kell megfelelnünk, ezen dolgozunk most. A tagjaink közül további
húsz fő fogja elvégezni a következő
hetekben az alapfokú tűzoltótanfolyamot, így megfelelő a
személyi és szakmai
háttérrel vághatunk
bele ebbe az újabb
feladatba.
Szabó István is büszke a most
- A személyi felbeszerzett autóra
tételek ezek szerint
biztosítottak, de mi a helyzet a tárgyi eszközökkel, hisz még egy
önkéntes tűzoltóságnak is komoly szakfelszerelésekre van szüksége?
- Ez így van, már meg is tettük az első lépést,
hisz február közepén vásároltunk egy 1974-es
gyártású Mercedes típusú tűzoltó gépjárműfecskendőt Németországból! Most lehet, hogy
néhányan legyintenek, hogy jó öreg a masina,
azt azonban tudni kell, hogy tőlünk nyugatabbra
nincs akkora igénybevételnek kitéve egy autó. Ez
az általunk vásárolt is 12 000 km-t futott és ebben
benne van a hazahozatalkor megtett út is! 800 les víztartállyal, Rosenbauer típusú szivattyúval
és két gyorsbeavatkozóval rendelkezik. Decemberben még éles bevetésen dolgozott Németországban. Ezen kívül vannak tömlőink, sugárcsövek, nemrég szereztünk be légzőkészülékeket, de
természetesen a fecskendő teljes felszerelése még
hátra van, aminek egyelőre anyagi lehetőségeink
is határt szabnak. Bízunk azonban abban, hogy
ennek az autónak a készenlétbe állításának fontosságát mások is felismerik és akár anyagilag,
akár felszerelés vásárlással segítenek bennünket
abban, hogy ez minél előbb megvalósuljon.
Vincze Zsolt

2008. március

Polgármesteri segítség viharkárok után
Városunk polgármestere az alábbi közleményt
juttatta el szerkesztőségünkbe:
Március első hétvégéjén Gyálon is károkat okozott az időjárás. A vihar útját letört ágak, kidőlt
fák, megbontott tetők jelezték. A veszélyhelyzet
felszámolásában – mint már annyiszor – leginkább a helyi polgárőrökre számíthattunk.
Az események során az is kiderült, hogy a
szervezet felszerelése nem minden esetben teszi
lehetővé a viharkárok gyors és hatékony felszámolását.
Úgy döntöttem, hogy saját polgármesteri keretem terhére háromszázezer forintot biztosítok
a gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek,
rendkívüli időjárás okozta károk felszámolására
is alkalmas eszközök vásárlására.
Városunk önkormányzata nevében köszönöm
a kárelhárításban részt vevő fegyesek áldozatos és
önzetlen munkáját!
Gyimesi István
polgármester

Bár Szabó István vezetésével még csak most szerveződik a tűzoltó egyesület, feladatuk már most is akad bőven. Február 27én a délutáni órákban a Kacsóh Pongrác utca végénél gyulladt
ki az aljnövényzet egy hektárnyi területen. A polgárőrök a kispesti tűzoltókkal közösen fékezték meg a lángokat.
A március első napján tomboló vihar szintén adott feladatot
a polgárőrség tagjainak. Hétfő reggelig 32 bejelentés érkezett
az ügyeletre leszakadt villanyvezetékekről, kidőlt fákról és
megbontott tetőkről. Az ügyeletesek felszerelés hiányában a
saját láncfűrészeikkel vonultak a helyszínekre és kezdték meg
a beavatkozást. Még javában dolgoztak a viharkárok felszámolásán, amikor március 2-án este riasztás érkezik az ügyeletre.
A riasztó rendszer betörést jelez egy felsőpakonyi bútorgyártó
üzem raktárépületében. A kiérkező járőrök betörőt nem, egy
lángokban álló helyiséget viszont találnak. A tűzoltók megérkezéséig több poroltó segítségével sikerült a tűz terjedését
megakadályozni, ennek köszönhetően a lánglovagok gyorsan
megfékezték a lángokat. Mint azt a tűzoltásvezetőtől megtudtuk, a polgárőrök gyors beavatkozásának köszönhetően nem
keletkezett nagyobb anyagi kár.
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A hatvanas, hetvenes évek hangulatában zajlott az évforduló

Kakasos nyalóka és Apacsok a moziünnepen
Noha a mozi története Gyálon nem 1958ban kezdődött – arra is vannak adatok,
hogy már a II. világháború előtt voltak
vetítések –, a rendszeres, államosított
filmszínházi tevékenység fél évszázaddal
ezelőtt indult településünkön.
Erre az évfordulóra emlékeztek február
21-én, az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban. A rendhagyó moziünnepen a hatvanas, hetvenes évek hangulatát, külsőségeit idézték meg a szervezők.
Az este első részében Jankovics Marcell
Balázs Béla-, Arany Pálma- és Kossuthdíjas érdemes művész, rajzfilmrendező,
grafikus, kultúrtörténész, író mesélt a magyar film történetéről, majd Gyimesi István
polgármesterrel egy filmszalag átvágásával
adta át a régi mozigépről elnevezett Dresden aulában és az odavezető lépcsőházban
kialakított mozitörténeti kiállítást. Megnyitóbeszédében Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester nemcsak a filmművészet kultúrában elfoglalt helyéről
beszélt, hanem a gyáli mozival összefüggő
emlékeit is megosztotta a hallgatósággal.
A kiállításon a Nemzeti Filmarchívumból
származó korabeli plakátok mellett helyet
kapott többek között a régi gyáli mozi függönyének egy darabja, s a régi, Dresden 21
típusú, a közelmúltig üzemelő, muzeális
korú mozigép is.
Nagy sikere volt a perecet, bambit, kakasos nyalókát, cigirágót korabeli árakon kínáló büfének, ahol természetesen kizárólag
hagyománytiszteletből, 5,20-ért lehetett
egy fél kevertet vásárolni, pult alól. Ez persze csak a szerencsésebbek kiváltsága volt,
a készletet ugyanis szinte pillanatok alatt
elpusztította a tisztelt nagyérdemű.
Az esti film jegyárai is a hetvenes éveket
idézték, a zord jegyszedők lapos elemlámpák fényénél vigyázták, hogy mindenki a
megfelelő helyre üljön. Ahogyan régen,
most is híradóval indult a vetítés, a pontosan ötven évvel ezelőtti tekercs bemutatta
például, hogy Csillebércen atomreaktor építését kezdik, vagy hogy a Fővárosi
Nagycirkuszban afrikai táncosok mutatkoznak be a magyar közönségnek.
Minden idők legismertebb jugoszláv
indiánfőnökével, Gojko Miticcel a főszerepben indult az esti vetítés, eredeti, NDK
gyártású filmet, az Apacsokat izgulhatta
végig a közönség.

Kertésznaptár - Áprilisi teendők

2008. március

Az igen enyhe tél után gyorsan feléledt a természet. Kertjeinkben
azonban a korai tavasz kedvez az áttelelő kártevőknek, ami a
későbbiekben gondot is okozhat. Így ez az év nagyobb gondoskodást kíván a kertbarátoktól a bő termés érdekében.
Díszkert – pihenőkert:
A korai jó időjárásnak köszönhetően a gyep hamar erőteljes
fejlődésnek indult. Itt az ideje
az első kaszálásnak. A fűnyírógépeknél ellenőrizzük a kaszaszerkezet élességét, hogy az ne
szakítsa, hanem vágja a fűszálakat. A vágási magasságot úgy
állítsuk be, hogy nyírás után
a gyep 5-8 cm magas legyen.
Minden 2. évben szellőztessük
meg gyepterületünket, így eltávolítjuk a régi, öreg, filcesedett
fűszálakat. Erre a munkára
ún. késes gyepszellőztető gépet
használjunk. Kisebb házikertekben gyepszellőztető gereblye
is megfelelő. Szükséges a gyep
tápanyag utánpótlása, nitrogéndús műtrágyával. Ebben

az időszakban telepíthetünk
gyepet, fűmagvetéssel. Fontos
a terület jó talajelőkészítése, simítózása és tápanyag ellátása.
A díszfák, díszcserjék tápanyag
utánpótlását kiegyenlített N-PK műtrágyával végezzük el. A
talajukat tartsuk gyommentesen, és pótoljuk a fenyőkéregmulcs borítást.
Az évelőágyakban szintén
pótoljuk kiegyenlített N-P-K
műtrágyával a tápanyagot. Kapálással gyommentesítsünk, és
szükség esetén pótoljuk a fenyőkéregmulcsot. Az edényes,
dézsás mediterrán növényeket
át kell ültessük, de még ne tegyük ki őket a szabadba. Ezzel
együtt a szobanövények is átültethetők.

Szőlőskert:
A szőlő metszését a hónap elején mindenképpen fejezzük be.
Metszés után atka ellen permetezzünk, áztatásszerűen. Fiatal
szőlőknél a tápanyagot N-P-K
műtrágyával pótoljuk. Kezdjük
meg a szőlő folyamatos kapálását, így megelőzhetjük a gyomosodást.

Zöldségeskert:
Készítsük elő a talajt a vetéshez,
palántázáshoz. A zöldségeknek
jól átforgatott, tápanyagban
gazdag, morzsás talajszerkezetet
biztosítsunk. Áprilisban szabad
földbe vethető és palántázható
zöldségek: zöldborsó, spenót,
sóska, hónapos retek, dughagyma, póréhagyma, saláta (ha a
talaj 10-12 oC-ra felmelegedett),
cékla és kapor. Palántáról ültethetünk különböző káposztákat
(fejes, vörös, kel).

Gyümölcsöskert:
Ez a hónap a virágzás és a megtermékenyülés ideje. Kapálással
tartsuk gyommentesen a gyümölcsöskertet. A csonthéjasokat és a szamócát virágzás előtt
és sziromhullás után permetezzük szívó-, szúró rovarkártevők
ellen valamely környezetbarát, zöldkategóriájú rovarölő
szerrel. A fiatal telepítésű gyümölcsfákat tányérozzuk meg,
és ha száraz a hónap, többször
alaposan öntözzünk.

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre
bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök
kertépítő szakmérnök
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

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

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

s
rö
t

iú
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- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás és
motorkerékpár műszaki vizsga.
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937

Mini Manó Kuckó
Kő

SZOLGÁLTATÁSOK:
 Védőoltások
Veszettség elleni kötelező
oltás is - egész évben.
 Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti alapellátás
 Műtétek
 Ivartalanítás
 Házi betegellátás
 Homeopátia
 Szaktanácsadás
 Állatpatika
 Gyógytápok

Helyszíni vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

-Kismama,
-Bébi,
-Gyermek
-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,
-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.
Gyálon
a Plusz áruház mellett a Déryné udvarban.
Nyitva: Hétfő: 9-14; Kedd-Péntek: 9-17.30
Szombat: 9-13
Tel:06/29 344 667

Hagyományos és digitális
csecsemőmérleg kölcsönzés!

Apróhirdetés

Ingatlanosok figyelem! Jövedelmét

Biztosítási üzletkötőt keresek. Érdek-

Vállalunk kertgondozást, faápolást,

kiegészítheti. Hitel és mellé biztosítás-

lődni: Nagy Éva 06-20/9253-969,

fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást,

ra szerződések kötésére betanítom.

06-1/283-5216 (munkaidőben).

gallyazást, nyiladékozást, valamint épí-

Korrepetálás, érettségire felkészítés

(7 bankkal állunk szerződésben) Már-

matematikából, történelemből, ma-

cius végéig érettségivel, utána EU-s

Bútor készítés – konyhabútorok

Magánlakások, irodák nagytakarítását.

gyarból, alapfokon németből és más

szabályozás szerint diploma v. OKJ-s

- szobabútorok, polcok – fürdő-

Gyermekfelügyeletet, bejárónői- illet-

tárgyakból. A telefonszám fogyasz-

végzettséggel jelentkezhet! Tel.: 06-

szobabútorok. Kedvező árakkal,

ve háztartási munkákat. Érdeklődni:

tóvédelmi szám is. Telefon: 06-20-

70-336-8317, 287-8383

rövid határidővel, nagy színvá-

Mantain Bt., Koós Károly 06-20/353-

527-7701

Megnyílt az iroda! Értékesítési cég Gyál

lasztékban. Egyedi elgondolá-

1031, 06-20/375-2742

Budapest és környékén szobafestést,

városi csoportjába munkatársakat ke-

sok megvalósítását is vállalom.

ELADÓ! Graco Autobaby biztonsági

mázolást, tapétázást, drájvitozást, la-

res. Amit biztosítunk: ingyenes képzés,

Érdeklődni lehet a 06-20-244-

gyermekülés és hordozó: 0-13 kg-ig

minált parketta lerakását vállaljuk rövid

átlagon felüli jövedelem, karrier lehető-

5315-ös telefonszámon.

születéstől kb.1 éves korig használha-

határidővel, takarítással. Állapotfel-

ség. Amit kérünk: megbízhatóság, lelki-

tó, rögzítése menetiránynak háttal az

mérés ingyenes! Hívjon bizalommal!

ismeretes munkavégzés. Jelentkezés:

autó 3 pontos biztonsági övével törté-

30/505-8982

06-30-212-9729-es telefonszámon.

nik, légzsákkal felszerelt utas ülésnél

tés- és felújítás utáni nagytakarítást.

nem használható, kényelmes kialakítás

B&B’ 97 Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
Bugyi Lászlóné
2220 Vecsés, Fő út 184. I./2
Felsőpakonyi élelmiszer nagy
kereskedésbe a következő munkakörökbe felvételt hirdetünk:
- irodai munkatárs
(word, excel ismerete, ügyviteli gyakorlat,
idegen nyelv ismerete, jó kommunikációs
készség, nagy munkabírás)

- kertész, segédmunkás
(udvari munkák elvégzésére, akár
részmunkaidőben is)

Jelentkezés: 06-29-517-230

Vállalunk teljes körű könyvelést, TB ügyintézést,
Mérleg- és elektronikus
adóbevallások készítését.

Tel. és Fax: 29/355-135.
Hétfő-Csütörtök: 8-16h.
Péntek: 8-12h.

SZOLGÁLTATÁS
Táskajavítás (iskolatáska is)
Cipázcsere: Kabátba, nadrágba,
szoknyába, táskába, bőrkabátba,
bőrszoknyába, csizmába, cipőbe;
Cipőjavítás: sarkalás, talpalás,
ragasztás, sarokcsere, glenkcsere, sarokerősítés, cipzárbeépítés
csizmába, csizmaszárszűkítés,
sarokbélés, foltozás;
Patentozás;
Farmergomb, farmerfelhajtás;

Felvétel: Táncsics – Rákóczi
sarkán lévő vegyesbolt
Tel.: 06-29-343-041
Nyitva:
H-P 7-12 és 16-18, Sz-V 7-12

kettős párnázat, tetővel és ülésszűkítő
betéttel ellátva, egyszerűen rögzíthető a Graco babakocsikra, 3 pontos
központi övfeszítéses belső övrendszer, autóba való bekötést a tartozék
rögzítőtalp gyorsítja meg. Eredeti ár:
39.900,-Ft Elvihető 15.000,-Ft-ért.
Érdeklődni: 0670-332-89-21

Hirdetésekkel kapcsolatos információ:
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
telefax: 06 (29) 541-640
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu
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Dokumentumfilmklub az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban

A rendszerváltás megbukott!
Szobolits Béla Balázs
Béla-díjas dokumentumfilm-rendező az ELTE
B ölc s é s z e t t u d om á ny i
Karán szerzett diplomát.
Szatirikus hangú filmhíradókkal mutatkozott
be hivatásosként, később
dok u ment u m f i l meket
forgatott, e műfaj egyik eredeti szemléletű hazai képviselője.
Többnyire saját forgatókönyvei alapján készíti munkáit. Aktuális közéleti témájú anyagait a néző befogadói visszacsatolására apellálóan dolgozza föl.
(Forrás: Magyar Filmlexikon II. kötet, Bp. 2005.)
A címadó kijelentés nem tőlünk, hanem neves jobb- és baloldali
kötődésű közgazdászok, politológusok egy részétől származik.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár áprilisban
induló dokumentumfilmklubja nem vállalkozik többre, mint arra,
hogy korunk társadalmi problémáit feldolgozó dokumentumfilmek vetítése után lehetőséget biztosít az érdeklődőknek, hogy a
nemzetközi hírű, gyáli kötődésű rendező, Szobilits Béla moderálásával beszélgessenek mindannyiunkat foglalkoztató témákról.
Április 7. (hétfő) 18.00 óra: Az egészségügy reformjáról
A vetített film: SICKO
„A film az ostoba és néha kegyetlen amerikai egészségügyi rendszer szívvel-lélekkel felvázolt portréja, olyan emberek nézőpontjából elmesélve, akiknek egészen különleges és bizarr kihívásokkal
kellett megküzdeniük azért, hogy a nekik kijáró ellátásban részesülhessenek.” (www.port.hu)
Április 14. (hétfő) 18.00 óra: A privatizáció, mint vallás
A vetített film: Nagy Kiárusítás
„A filmből világosan kiderül, hogy a közszolgáltatások privatizációja nem elszigetelt jelenség, hanem egy globális trend, amelyet
nemzetközi intézményrendszer támogat. (…)
(…) a leírt meggyőződés a hazai nézőben az egészségügyi reform körüli vitánkat is felidézi: vajon jobbá teszi e a helyzetet vagy
rosszabbá, ha a finanszírozásába magáncégeket vonnak be. Van,
aki már-már vallásosan hiszi: ez az egyetlen út, ami jobbá teheti az
ellátást, ám a jelek szerint egyelőre a többség azon az állásponton
van, hogy a magánérdek megjelenése a rendszerben a lehető legrosszabb megoldás. Utóbbiak úgy gondolják, a „ reform” nyomán még
jobban elkülönül a gazdagok és a szegények egészségügye, amire a
piac- és privatizációpártiak azzal válaszolnak, hogy visszaszorul a
korrupció, és ezáltal olcsóbbá és jobbá válik az ellátás.” (hol.hu)
Április 21. (hétfő) 18.00 óra: A politikáról
A vetített film: Fahrenheit 9/11
„Ritkán látható felvételek, szakértői vélemények és a megalkuvást nem tűrő tényfeltárás eredményeinek felhasználásával (…) az
Egyesült Államokat érintő legégetőbb kérdésekre keresi a választ.”
(www.odeon.hu)

Április 28. (hétfő) 18.00 óra: Az erőszakról
A vetített film: Kóla, puska, sültkrumpli
„Rengeteg kérdés tárul fel a film során, és még több válasz. Izgalmas korrajz Amerikáról.” (www.odeon.hu)
Május 5. (hétfő) 18.00 óra: A manipulációról
A vetített film: The Yes Men
A Yes Men című film igaz történet, mely bemutatja, milyen messzire juthat két fiatalember a nemzetközi kerekedelem világában,
akik hagyományos közgazdasági ismeretek hiányával (ám kellő
humorral felszerelkezve) próbálkoznak.” (www.odeon.hu)
Május 19. (hétfő) 18.00 óra: Még egyszer a privatizációról
A vetített film: A munkásosztály a kapitalizmusba megy
A film a Szekszárdi Húsipari Vállalat privatizációjának, egyúttal
tönkretételének történetét dolgozza fel.
A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csak egy éjszakára!
Humor és dráma 70 percben,

a XX. század első felének magyar nemzeti irodalmából.
Írta és összeállította: Takaró Mihály irodalomtörténész

Március 28. péntek, 18 óra
Szereplők:
a kor tanúja: Takaró Mihály irodalomtörténész
Oberfrank Pál színművész (Vígszínház)
Juhász Róza színművésznő (Madách Színház)
Gados Béla színművész (Bárka Színház)
Belépőjegy: 450 Ft

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120 tel: 541-644, 541-642

