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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2009. május

Készül a városközpont kiviteli 
terve
Pápai Mihály alpolgármester: „Cé-
lunk, hogy városunknak barátságos, 
korszerű, kellemes, a lehetőségek 
szerint nagy, szabad zöldfelülete-
ket is magába foglaló központja le-
gyen.”

3. oldal

Városunk volt a Pest Megyei 
„Ki Mit Tud?” egyik helyszíne

Április 17-én és 18-án, a selejtező 
két napján 8 kategóriában (népdal, 
népzene, néptánc, modern tánc, 
könnyűzene, komolyzene, vers és 
próza, egyéb), 98 produkcióban 
összesen 314 fiatal lépett színpad-
ra Gyálon. 

12. oldal

VÁROSI
GYERMEKNAP

18 órakor
100 Folk Celsius

koncert!
A belépés ingyenes.

Átadták az Árpád téri játszóteret
Május 1-jén délelőtt a gyerekek 
is birtokba vehették városunk 
harmadik, korszerű, uniós nor-
mák szerint épült játszóterét az 
Árpád téren. 

Városunk polgármestere szá-
mos új létesítményt adott már át, 
de a május 1-jei esemény minden 
bizonnyal kitüntetett helyet kap 
majd az emlékeiben. Mint kö-
szöntőjében elmondta, nemcsak 
városvezetőként, hanem büsz-
ke nagypapaként volt jelen, s a 
szalag átvágásánál szívének kü-
lönlegesen kedves segítője akadt 
Nóri unokája személyében.

Képe s beszámolónk: 13. oldal.

Gyál Város Önkormányzata, az 
Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könyvtár, valamint a Gyáli 
Baráti Kör Sportegyesület sok 

szeretettel várja a gyermekeket, 
családokat 

május 23-án szombaton, 
a sportpályára

a városi gyermeknap 
rendezvényeire!

Játszóházak, mutatványosok, 
színpadi programok, vetélkedők, 

bemutatók, koncertek 
délelőtt 10 órától!

Bemutatjuk az országos 
kompetenciamérés gyáli 
eredményeit

5. oldal

Szemétvadászat és gyűjtöge-
tés a Föld napján

14. oldal
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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)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt, Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán

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
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Megjelenik: Havonta 7500 példányban

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjaLapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Gyáli magazinműsort 
indított a Williams Televízió
A térség televíziójának műsoraiban eddig is 
gyakran szerepeltek városunkkal kapcsolatos 
információk, de önkormányzatunk kezde-
ményezésére a közelmúlttól heti rendszeres-
séggel külön gyáli magazinnal is jelentkezik a 
Williams Televízió.

Mint Kortye Vilmos, a televízió tulajdono-
sa lapunknak elmondta, a Plus 29 Magazin-
hoz, a térség televíziós adásához kapcsolódó 
program az UPC képújság csatornáján és 
a T-Kábel hálózatán is elérhető, csütörtö-
könként 19 órától látható, ismétlésére pe-
dig vasárnap 15 és kedden 19 órakor kerül 
sor.  Kínálatában Gyállal kapcsolatos önkor-
mányzati hírek, hasznos információk, prog-
ramajánló éppúgy helyet kapnak, mint a vá-
rosi eseményekről készült beszámolók, vagy 
az intézmények, civil szervezetek bemutatása 
és egyéb érdekességek.

Az adásokat Pest megye negyven települé-
sén mintegy százötvenezer néző láthatja.

A gyáli magazinműsor készítői a Williams 
Televízió és az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár elérhetőségein is várják az 
észrevételeket, témajavaslatokat.

Pályázati felhívások
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatá-
sára.

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárul-
nak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához.

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint 
városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek.
A pályázat követelményei: A pályázatnak tartalmaznia kell:  
  - a szervezet nevét, címét, 
  - számlaszámát, cégbejegyzés nyilvántartási számát, 
  - éves programját, a program rövid leírását, 
  - az abban érintettek körét, a költségből vállalt önrész összegét.

A pályázat benyújtási határideje és helye: 2009. június 05.
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének címezve (2360 Gyál, Kőrösi út 54.)

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2009. június 30.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési 

rendelete céltartalékán szereplő 3.000 eFt, melynek felosztásáról az Oktatási és Kultu-
rális Bizottság átruházott hatáskörében dönt.

Gazdikné Kasa Csilla
elnök

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és Sport Bizottsága pá-
lyázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: helyi önszerveződő egyesületek, sport egyesületek támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági- és felnőtt sport, valamint az egészsé-
ges életmódra nevelés elősegítése.

A pályázók köre: gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell: 
  - a pályázó nevét, címét, számlaszámát
  - a pályázati cél megvalósítási tervét
  - az eddig elért eredményeket

A pályázat benyújtási határideje és helye: 2009. június 05.
Ifjúsági és Sport Bizottság Elnökének címezve (2360 Gyál, Kőrösi út 54.)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. június 17.
A pályázatok anyagi fedezete Gyál Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

rendelete céltartalékán szereplő 5.000 e/Ft , melynek felosztásáról az Ifjúsági és Sport 
Bizottság átruházott hatáskörében dönt.

Vinnai Tibor
elnök
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Új nyomvonalon a Kőrösi út, parkolók épülnek, zöldfelületeket alakítanak ki

Készül a városközpont kiviteli terve

– Hogy halad a tervezés? – kérdeztük 
Pápai Mihálytól, városunk gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármesterétől.

– Készül a városközponton áthala-
dó Kőrösi út új nyomvonalának kiviteli 
terve. A városban hallható tévhitekkel 
ellentétben a főút nem kerül át a vas-
út túloldalára, hanem a vasúti pályához 
közelebbi, új nyomvonalon halad majd a 
Táncsis Mihály utca és a Kisfaludy utca 
közötti szakaszon. Tehát marad az ed-
digi oldalon, de kisebb távolságban lesz 
a vasúti síntől. A jelenlegi nyomvonal is 
megmarad, Budapest felé egyirányúvá, 
egysávossá tesszük. A másik sávban par-
kolóhelyeket és zöldfelületeket alakítunk 
ki. Kerékpárút és kiszélesített járda is he-
lyet kap ezen a szakaszon. 

– Az új nyomvonal kialakítása érinti az 
út melletti akácerdőt?

– Sajnos, mint minden nagyobb építke-
zés, ez is veszteségekkel jár. Az akácerdőt, 
amit egyébként már régen művelnünk 
kellett volna, részben ki kell vágni. Meg-
nyugtatom a fákért aggódókat, hogy a ki-
vágott fák pótlása része a tervnek, nagy 
hangsúlyt helyezünk erre, mint említet-
tem, a szervizút mellett zöldfelületeket 
alakítunk ki, az építkezés befejezésekor 
már több növény lesz a városban, mint 
most van. Az egész tervnek fontos eleme, 
hogy a városközpontban tömegében je-
lenjenek meg a zöldterületek. 

– Mikorra készül el?
– Közbeszerzési eljárásban, reménye-

ink szerint még az idén kiválasztjuk a 
kivitelezőt, s jövőre, 2010-ben elkészül a 
beruházás. Fontosnak tartom elmonda-
ni, hogy az, amiről eddig beszéltem, a vá-
rosközpont kialakításának csak az egyik 
fele. A második rész a jelenlegi polgár-
mesteri hivatal helyén egy kistérségi köz-
pont kialakítása lesz. Ennek részleteiről 
is informálni fogjuk a tisztelt lakosságot.

Célunk, hogy városunknak barátságos, 
korszerű, kellemes, a lehetőségek szerint 
nagy, szabad zöldtfelületeket is magába 
foglaló központja legyen.

-ikis-

A Közép-magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács 
uniós forrásból 700 millió 
forinttal támogatta a Gyál 
városközpontjának kialakí-
tására benyújtott pályáza-
tunkat. A megítélt összeg az 
eredetileg pályázottnak csak 
mintegy felét teszi ki, ezért 
– mint az Új Gyáli Újság ha-
sábjain is beszámoltunk róla 
– újra kellett gondolni az el-
képzeléseket, csökkentett 
tartalom szerinti terveket 
kell készíteni.
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Arany János  
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár

2360 Gyál,  
Kőrösi út 118-120.

telefon:
06 (29) 541-644, 

e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu

Köszönőlevél
A Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesü-
lete nagyon szépen köszöni azoknak az em-
bereknek, támogatóknak a segítségét, akik 
2008-ban az adójuk 1%-át az egyesület részére 
utaltatták át. 

Az összeget betegeink (kórházban lévő, illet-
ve otthonukat elhagyni nem tudó tagjaink) évi 
két alakalommal történő látogatására, vala-
mint működésünk költségeihez használjuk fel.

Tisztelettel köszöni tagságunk nevében az 
egyesület vezetősége.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 
a következő munkakörök betöltésére:

1 fő főállású szociális gondozó 
Ócsa Város területén,  (azonosító 
szám: 733-2/2009.); 1 fő főállá-
sú szociális gondozó Gyál Város 
területén, (azonosító szám: 733-
1/2009.); 1 fő részmunkaidős szo-
ciális gondozó Gyál Város terüle-
tén, (azonosító szám: 733-3/2009.).

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozott 
idejű 1 évig tartó közalkalma-
zotti jogviszony.                       

A munkakörbe tartozó fel-
adatok: a házi gondozás és 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás feladatainak ellátása az 
ellátottak saját környezetében, 
Gyál illetve Ócsa településen. 

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, szociális 
gondozó és ápoló, házi szociális 
gondozó, általános ápoló;  szak-
mai gyakorlat  (legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat); B kate-
góriás jogosítvány; büntetlen 
előélet. 

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
Felhasználói szintű MS Win-
dows NT/2000/XP,; Saját gép-
kocsi használata jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás vállalása 
esetén 

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, bizonyít-
vány másolat, erkölcsi bizonyít-
vány 

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2009. 
június 1. napjától tölthető be. 

Álláshirdetés
Óvodapedagógus munkakör 
betöltésére, munkatársat keres 
a gyáli Tulipán Óvoda

Feltétel: Óvodapedagógus 
Oklevél, szakmai alkalmasság, 
erkölcsi feddhetetlenség, részle-
tes szakmai önéletrajz az eddigi 
munkakörök megjelölésével, 
oklevél másolatával.

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja 2009. augusz-
tus 15-től.

A pályázat benyújtható írás-
ban, az óvodavezetőnek címez-
ve: Kápolnásiné Sági Andrea

Az óvoda címére: 2360. Gyál 
Tulipán utca 23.

Dajka munkakör betöltésére, 
munkatársat keres a gyáli Tuli-
pán Óvoda.

Feltétel: Szakképesítés, gyer-
mekek iránti elhivatottság, a 
munkakör betöltéséhez szüksé-
ges egészségügyi alkalmasság, 
erkölcsi feddhetetlenség, részle-
tes szakmai önéletrajz az eddigi 
munkakörök megjelölésével, 
bizonyítvány másolatával.

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja 2009. augusz-
tus 15-től.

A pályázat benyújtható írás-
ban, az óvodavezetőnek címez-
ve: Kápolnásiné Sági Andrea

Az óvoda címére: 2360. Gyál 
Tulipán utca 23.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2009. május 28. 

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2009. május 29.

A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt 
Radványi Judit nyújt, a 06-29-
345-482 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:  
Elektronikus úton Radványi 
Judit részére a szocialis.gyal@
freemail.hu e-mail címen ke-
resztül, és postai úton, a pá-
lyázatnak a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Szociális és Család-
védelmi Központja címére 
történő megküldésével (2360 
Gyál, Rákóczi F. utca 42-44.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: szoci-
ális gondozó. 
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Az országos kompetenciamérés gyáli eredményei
Az oktatás irányítói, az iskolákat fenntartó önkormányzatok 
és persze a pedagógusok, szülők számára is fontos, hogy pon-
tos, valós képük legyen egy-egy iskola teljesítményéről, mun-
kájának eredményességéről. 

A hiteles információk megszerzésének jó eszköze lehet egy 
olyan felmérés, amit azonos feltételek mellett írnak meg a di-
ákok. Ilyen országos felmérés 2001 óta létezik, legutóbb 2008. 
tavaszán került rá sor. Az ország összes iskolájában – így a 
gyáliakban is – minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az 

erre kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével, 
azonos időpontban és azonos körülmények között írta meg 
évfolyamonként ugyanazt a felmérést. A megmérettetés nem 
könnyű, hiszen kétszer 45 perc hosszúságú matematikai és 
kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési feladatlapot kell meg-
oldani.

Elkészült a tavalyi mérés feldolgozása. Mi most a 6., 8. és a 
10. évfolyam gyáli eredményeit adjuk közre. 
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Gyáli civil szervezetek 
megyei támogatása

A civil szervezetek aligha lennének képesek 
pályázati források nélkül megvalósítani cél-
jaikat. A településünkön működő közösségek 
is egyre inkább élnek a pályázatok kínálta le-
hetőségekkel. Pest Megye Önkormányzata is 
rendszeresen támogatja az arra érdemes kez-
deményezéseket.

Mint Gazdikné Kasa Csilla, a megyegyű-
lés Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi 
Bizottságának elnöke és Pápai Mihály, a me-
gyegyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke az 
Új Gyáli Újság kérdésére elmondta, az idén is 
nagyon sok támogatásra érdemes pályázat ér-
kezett, köztük a városunkban működő civil 
szervezetek igénye. A szűkös források ellené-
re is számos gyáli kezdeményezést támogatott 
Pest Megye Közgyűlése.

Szociális és egészségügyi keret:  
Gyáli Cukorbetegek Egyesülete 300 000 Ft
Egymásért Mozgássérültek Gyáli  
Egyesülete 300 000 Ft
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló  
Egyesülete 300 000 Ft
Nyugdíjas Alapítvány Nyugdíjas Klub 300 000 Ft

Önszerveződő, öntevékeny közösségeket  
támogató keret: 
„Együtt a Liliom Óvodáért”  
Alapítvány 150 000 Ft
Gyál Városi Népdalkör 100 000 Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete 150 000 Ft
Gyáli Kertbarát Kör 100 000 Ft
Kovács István Pál Dalkör Egyesület 100 000 Ft
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének  
Közhasznú Egyesülete 100 000 Ft
Országos Fogyasztóvédelmi  
Egyesület Gyáli Szervezete 50 000 Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub 100 000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas  
Pedagógus Klub  50 000 Ft

Ifjúsági és sport keret:
Lurkó Gyermekfoci Egyesület 200 000 Ft

Iskolarendszeren kívüli szabadidős tevékenysé-
get támogató keret:
Bartók Alapítvány 300 000 Ft
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 200 000 Ft
Ifjú Szívek Alapítvány 300 000 Ft
Tátika Óvoda Gyermekeiért  
Alapítvány 300 000 Ft

Lapzárta után
Élő legendák Gyálon
Buzánszky Jenő, az Arany-
csapat tagja és Szepesi 
György rádióriporter volt a 
Lurkó Gyerekfoci Egyesület 
és az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtár 
vendége május 9-én délután. 
A vetítéssel egybekötött be-
szélgetésen Puskás Ferencről 
és az Aranycsapatról őrzött 
emlékeiből szemezgetett a 
két élő legenda.

Az eseményről lapunk jú-
niusi számában adunk rész-
letesebb beszámolót.

Szoboravatás
Május 8-án Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Ju-
hász Ida igazgató leplezte Barth Károly szobrászművész Zrínyi Miklósról 
készített mellszobrát a Zrínyi Miklós Általános Iskola aulájában. Az ün-
nepségről lapunk következő számában részletesen is beszámolunk.

Az áldozatokra emlékeztek
A II. világháború áldozatainak 
emléke előtt tisztelegtek május 9-
én, a Millenniumi parkban, a Kert-
város Polgári Kör szervezésében 
tartott megemlékezés résztvevői. 
Beszédet Sándor Tamás történész 
mondott.

Az ünnepségről az Új Gyáli Új-
ság júniusi számában tudósítunk.
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Az útépítésről
Mint bizonyára Tisztelt Olvasóink is érzékelik, városszerte nagy erő-
vel halad a földutak aszfaltozása. 

Az útépítés során néhány probléma is felmerült. Többen jelezték, 
hogy a kivitelező nem megfelelő minőségű anyagból készíti az útpad-
kát. Amint ez tudomásunkra jutott, azonnal elrendeltük, hogy Lévai 
András, az önkormányzat által felkért műszaki ellenőr haladéktala-
nul tegye meg a szükséges intézkedéseket – tájékoztatta lapunkat Pá-
pai Mihály. (Ennek dokumentálását az alábbiakban is közreadjuk.) 

Városunk gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere lapunk kér-
désére határozottan kijelentette, hogy a megfelelő minőségű utak 
megépítésének fedezete rendelkezésre áll, azoknak a tervek szerinti 
időben és minőségben kell elkészülniük!

Tisztelt Építésvezető Úr!
A mai napon több lakossági bejelentés érkezett Pápai Mihály al-
polgármester úrhoz, hogy a padkák feltöltését sittes, törmelékes 
anyaggal végzi  az Önök cége. A mai megbeszélésünk után, melyben  
kértem a munkák  azonnali leállítását, újabb lakossági bejelentés ér-
kezett, hogy a nem megfelelő anyaggal történő padkafeltöltés tovább 
folytatódik.

Tisztelt Építésvezető Úr!
A padkaépítési munkákat azonnali hatállyal leállítom, és a tovább-

építést csak írásbeli engedélyem után folytathatják.
Kérem az eddig behordott, nem megfelelő anyag azonnali kihor-

dását.
Jelen levelemet az Építési Napló mellékleteként kezelem.
Üdvözlettel:                                                                Lévai András

Road-Cont Kft.
 

Tisztelt Építésvezető Úr!
Helyszíni tapasztalatom alapján megdöbbenve tapasztaltam, hogy az 
Önök padkát építő alvállalkozójának emberei azt terjesztik a város-
ban, hogy azért építenek ilyen sittes anyagból padkát, mert hogy a 
polgármesteri hivatalnak nincs pénzügyi fedezete a munkák  finan-
szírozására, a munka úgysem lesz kifizetve.

Az ilyen viselkedést ezennel visszautasítom és Gyál város nevében 
kikérjük magunknak.

Kérem az alvállalkozót azonnal eltávolítani Gyál városából és  a 
munkákról.

Abban az esetben, ha ez 24 órán belül nem történik meg, kényte-
lenek leszünk az Önök cégvezetéséhez fordulni írásban, azzal, hogy 
a cég nevéhez méltó emberi viselkedést és a munkához való komo-
lyabb hozzáállást kérjünk.

Jelen állapotban a munka minősége jelentősen veszélyezteti az 
Önök szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítését.

Üdvözlettel:                                                                        Lévai András
                                                                                   Road-Cont Kft

Tisztelt Műszaki Ellenőr Úr!
A padkaépítési munkákat leállítottuk. A holnapi nap folyamán meg-
kezdjük az eddig elkészített szakaszokon a nem megfelelő anyag ki-
szedését, és az eddig elkészített padkák rendbetételét.

Új padkaépítésbe csak az Ön írásbeli engedélyezése után fogunk.
Üdvözlettel:         (építésvezető)

Lapunkban is többször beszámoltunk már a városunkban 
zajló nagyszabású útépítési beruházásokról. A „vasúton túli” 
területeken is a tervek szerint haladnak a munkálatok. 

2002 óta vagyok önkormányzati képviselő, akkor azt tűz-
tem ki fő célomul, hogy „Mi is csatlakozzunk Gyálhoz!”. Az 
errefelé, a központtól távolabb élő emberek ugyanis okkal 
érezhettük úgy, hogy mintha ide kevesebb jutna a fejleszté-
sekből – kezdi a beszélgetést Vinnai Tibor, a gyáli 8. számú 
választókerület önkormányzati képviselője. 

Nagyon sok új ház épült ezen a területen, de az infrast-
ruktúrában bizony voltak lemaradásaink. Sok jogos panasz 
érkezett például az utak állapotára. Nagyon örülök annak, 
hogy most végre itt is megoldódnak ezek a problémák, ennek 
az évnek a végére hatalmas előrelépést érzékelnek majd az itt 
lakók. Három útépítési beruházás is érinti a választókörzetet. 
Őszre elkészül a Brassói, Bartók és a Szélső utca uniós for-
rásból finanszírozott aszfaltozása, külön pályázat keretében 
újítjuk fel a Kisfaludy utcát, s mint látható, a tervek szerint 
halad a földutak stabilizációja, a város saját költségvetéséből 
épít szilárd burkolatot az összes földúton. Ezek a munkák 
még az idei nyáron elkészülnek. 

Köszönöm a választókerület lakóinak eddigi türelmét és 
megértését, de egyben kérem is, hiszen az útépítés kelle-
metlenségekkel is jár, de mindenképpen megéri az esetleges 
bosszúságot, mert rövid időn belül a mi környékünkön sem 
lesznek földutak! Örömmel és büszkeséggel mondom, hogy 
„Mi is csatlakoztunk Gyálhoz!”.
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Megjelent Ibolya néni gyermekeknek szóló kötete
Karácsonyi Lászlóné, Ibolya 35 évig dolgozott 
Gyálon óvónőként. Ma már nyugdíjas, nemrégi-
ben jelent meg első önálló kötete, Kerek erdő, ke-
rek fa, mese terem alatta címmel.
Mint az a címből is kiderül, a kötet gyermekek-
nek szól, de hogy mit érdemes még tudni róla, ar-
ról a szerzőt kérdeztem.

- Hogyan születtek a mesék?
- 35 évig voltam óvónéni a 

gyáli Károlyi utcai óvodában, 
így volt időm megismerni a 
gyermekeket, a gyermeki gon-
dolkodást. 

Az óvodában mindig mesél-
tem nekik, általában rögtönöz-
tem és én magam találtam ki 
a történeteket. Imádták ezeket 
hallgatni. 

Ezek a mesék már régóta 
vártak arra, hogy végre papír-
ra vessem őket, de elegendő 
szabadidőm csak azóta van, 
mióta nyugdíjas vagyok, így 
aztán ez a dolog eddig váratott 
magára.

- Hogyan kezdett írni?
- Először négy évvel ezelőtt 

írtam le egyik mesémet, mi-
kor a gyáli közösségi házban 
meseíró pályázatot hirdettek. 
A sikeren felbuzdulva egyre 
több és több pályázaton indul-
tam, mígnem annyi írásom gyűlt össze, hogy úgy gondoltam ideje 
lenne egy kötetbe fűzni őket és elkezdtem kiadót keresni. Hosszú 
keresgélés után aztán rátaláltam a jelenlegi kiadómra, így idén áp-
rilisban megjelent első kötetem, melyben saját gyerekverseim és 
meséim olvashatók.

- Mit kell tudnunk erről a könyvről?
- Azt lehet mondani, hogy minden mese, minden vers ebben a 

kötetben, egy-egy gyermeket szimbolizál. A hosszú pályafutásom 
alatt rengeteg gyermeket ismerhettem meg, és mivel mindegyikő-
jük egyedi, így mindig akadt történet is, amiből egy újabb mese 
vagy versike születhetett. 

A gyerekek aztán sokszor magukra ismertek egy-egy törté-
netet hallva. Annak ellenére, hogy gyakran nem is emberek a 
szereplők, hanem egy veréb vagy éppen egy falevél, azért mégis 
ott van mögötte az a kisgyerek, akinek a személyiségét fel lehet 
ismerni. 

- Az Ön számára melyik a legkedvesebb történet?
- Mindegyik nagyon aranyos mese, de ami talán legközelebb áll a 

szívemhez, az a Történet Picúrról, a legkisebb angyalról című mese. 
Ez egy csöppnyi kis angyalkáról szól, aki egy kicsit más, mint a töb-
bi. Nem olyan ügyes, és valahogy semmi sem sikerül neki, pedig ő 
nagyon szeretne jó lenni. Ebben a történetben aztán sikerül neki 

valami nagyon-nagyon jót tennie, amit a többi angyalka is megiri-
gyel, így végül ő kapja a legszebb glóriát az ünnepségen. 

- A most megjelent, gyermekeknek szóló kötet után hogyan tervezi 
a folytatást?

- Szerencsére azt mondhatom, hogy mostanában nagyon 
szép időszakaim voltak. Ma kaptam például egy értesítőt, hogy 
egy szegedi mesepályázaton első lettem, tegnap pedig egy má-

sik pályázaton különdíjas lett a Bíborka című 
mesém. 

Ám nemcsak meséket írok, hanem verseket 
és novellákat is.

A jövőre vonatkozó terveim között szerepel, 
hogy ezeket a novellákat is megjelentessem egy 
kötetben. A gyermekeknek talán már sikerült 
örömet szereznem, a novellákkal pedig a fel-
nőttekhez szeretnék szólni, komolyabb, elgon-
dolkodtatóbb témákról. Olyan történetekről, 
amikről a mai emberek talán már nem is tud-
nak, mert a történelemkönyvekből kimarad-
tak, nekem viszont elmesélték szüleim, nagy-
szüleim.                                                              VS

A szerző ajánlója a Kerek erdő, kerek fa, 
mese terem alatta című kötethez:

Kerek egy esztendő,
Kerekerdő fája, 
Csicsergő madárka
Telepedett rája.

Csuda kis madárka, szárnya sosem fárad.
Repült tavasszal, nyáron, ősszel, télen. Itt-
ott megállt, úton-útfélen, mindenütt látott
valami érdekeset. Találkozott madarakkal,
nappal, holddal, csillagokkal. Megleste erdő-
mező bogarait, csiga-bigát, kis Katit. Angyalt, 
manót, verebet és óvodás gyereket. Hallgatta
a fákat, virág hajlongását, és amikor meg-
szomjazott patak locsogását. Mind elmondta
nekem zengő madárnyelven és, hogy mi is 
történt? Benne van a könyvben.

Ülj anyu ölébe, elolvassa szépen, amint
a könyv lapja megzizzen kezében!
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Színes programokkal várja az 
érdeklődőket a gyermekjóléti szolgálat
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjá-
nak Gyermekjóléti Szolgálata 2009 márciusa óta heti rendszerességgel 
délutáni klub keretén belül, „Csütörtök” elnevezésű programsorozatot 
indított el. Felnőtt felügyelet mellett – többek között – kreatív foglal-
kozásokkal, társasjátékokkal, sportolási lehetőséggel (foci, kosárlabda, 
pingpong) tea, üdítő és rágcsálnivaló mellett várjuk az érdeklődő gye-
rekeket minden csütörtökön 15 és 18 óra között a 2360 Gyál, Rákóczi u. 
42-44. szám alatt. Várjuk továbbá a lakosság és vállalkozók felajánlásait 
(pl.: sporteszközök, játékok, papír-írószer), hogy a gyerekek minél szí-
nesebb, érdekesebb programokon vehessenek részt. További információ 
kérhető Lukácsné Katavits Kittitől a 06-29/345-485- ös telefonszámon.

A „Csütörtök” keretén belül 2009. 04. 23-án tartottuk meg első 
gyermekrendezvényünket a Föld Napja alkalmából. Terveink szerint a 
környezetvédelem fontos irányvonala marad programjainknak, mivel 
összetettségét tekintve számos lehetőséget nyújt (pl. szelektív hulla-
dékgyűjtés, újrahasznosítás, energiatakarékosság). Fontosnak tartjuk, 
hogy a környezetvédelmi feladatokat tudatosítsuk a gyerekek, fiatalok 
körében is. 

A közel ötven érdeklődő gyermeket izgalmas vetélkedővel vártuk, 
amelynek elsődleges célja a környezetszennyezés megelőzésére, a kör-
nyezettudatos gondolkodásra, életmódra való figyelemfelkeltés. A ver-
sengés egy szabadtéri óriás, természetvédelmi társasjáték keretein belül 
zajlott, amely a Gyermekjóléti, illetve a Családsegítő Szolgálat munka-
társainak ötletei, kivitelezése révén jött létre. A résztvevő gyerekek jutal-
mazása, megajándékozása (Süni, Vadon és Természetbúvár magazinok, 
matricák, könyvjelzők, naptárak) a Süni Egyesület, a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület (www.mme.hu) segítségével valósult 
meg. Programunkról a Föld Napja Alapítvány honlapján (www.fna.
hu) jelent meg információ. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, 
az energiatakarékosságról is beszélgettünk a gyerekekkel, bemutatva a 
különböző villanykörték fogyasztását, illetve a palackzsugorítás „mű-
vészetét”. Az uzsonnáról a Péksüti Pékség (Szent István utca 59.) által 
felajánlott kosárnyi kalács és sok-sok finom péksütemény révén tudtunk 
gondoskodni; ezúton is köszönjük segítségüket! Köszönjük továbbá  
Juhász Ida igazgatónő és a napközis tanító nénik (Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola) közreműködését abban, hogy a rendezvényünk megva-
lósulhatott! Következő nagy rendezvényünk Gyermeknap alkalmából 
várható.
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A Liliom Óvodában évek óta megünnepeljük a természet jeles nap-
jait. Így volt ez április 22-én is a Föld napján, amikor „Egy gyer-
mek, egy palánta” elnevezéssel kertésznapot tartottunk. Óvodása-
ink kék, zöld, barna ruhába érkeztek, majd plakátokat készítettek, 
játékos formában ismerkedtek Földünk védelmének jelentőségével, 
énekeltek stb. Ezt követően a sok-sok kis kertész kapált, gereblyé-
zett, palántázott, locsolt, igazi kis „tündérkertet” varázsolva az ud-
varon. Ezúton is köszönjük a számos cserjét, csemetét, virágpalán-
tát, melyet a segítőkész, aktív szülők hoztak.

A Föld napja alkalmából óvodásaink számára rajzversenyt ren-
deztünk. A pályamunkákat Csinosné Tóvizi Ágnes (az Ady Endre 
Ált. Iskola igazgató helyettese) elnök-
letével, Berki Andrea és Botlik Péterné 
a Szülői Szervezet vezetői, illetve Or-
mosné Surányi Katalin a Zrínyi Miklós 
Általános iskola pedagógusa zsűrizte. 
Eredményhirdetésre a „Liliomos nap” 
keretében április 25-én került sor. Erre 
a kis „gyermeknapra” meghívtuk leendő 
óvodásainkat is, hogy ismerkedhessenek 
az óvodával, dolgozókkal, az intézmény 
családias miliőjével.

„Liliomos napunkat” egy csodálatos 
napsütéses szombaton rendeztük meg. A 
kicsiket számtalan programmal vártuk: 
lovaskocsikázás, kézművesség, arcfestés, 
óriáscsúszda, légvár, lufihajtogató bohóc, 
akadálypálya, horgászat. A gyermekek 
szeme szinte felcsillant, amikor beülhet-
tek egy valódi tűzoltókocsiba hála a gyáli 
FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület-
nek.

Az idelátogatók betekintést nyerhet-
tek a Liliom Óvoda Zeneovi, Tartásjaví-
tó gyermektorna, Tánc szolgáltatásaiba, 
hiszen a gyermekek rövid bemutatót tar-
tottak a szülők, csoporttársaik örömére. 
Az egyes előadások közt tombolasorsolás 
izgalmaival fokoztuk a hangulatot, illet-
ve átadtuk a rajzverseny nyerteseinek járó 

Marsi Ferenc Utánpótlás 
Labdarúgó Emléktorna

Marsi Feri bácsira, a segíteni mindig 
kész közéleti emberre nagy megbecsü-
léssel emlékezünk. A Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület (GYBKSE) városunk 
képviselő-testületének Ifjúsági és Sport 
Bizottsága támogatásával évek óta lab-
darúgó tornával is emlékezik a sport-
kör egykori elnökére – tájékoztatta 
lapunkat Vinnai Tibor önkormányzati 
képviselő, a bizottság elnöke.

Az idén már ötödik alkalommal ren-
dezték meg a Marsi Ferenc Utánpótlás 
Labdarúgó Emléktornát, mint min-
den évben, ezúttal is két kategóriában. 
Nyolc csapat vett részt a megméretteté-
sen.

A 11 évesek csapatai között a  
GYBKSE csapata lett a kupagyőztes, a 
13 évesek tornáját Alsónémedi nyerte 
meg. A díjakat Marsi Ferencné, Marika 
néni adta át a jól szereplő csapatoknak.

oklevelet, nyereményt, valamint a résztvevőknek járó emléklapo-
kat, csokoládét. 

A sok–sok élmény hatására megéheztek kicsik–nagyok  
egyaránt, de nálunk senki nem marad éhes, erről gondoskodtak a 
dajka nénik, hiszen a büfében általuk készített lángost vehettek a 
jelenlévők.

A tombolatárgyak felajánlását köszönjük a szülőknek. Reméljük 
minden kedves látogatónk jól érezte magát a „Liliomos napon” s 
jövőre is számíthatunk érdeklődésükre.

Czibere Annamária
 óvodapedagógus

Tartalmas április a Liliom Óvodában
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Műveltségi vetélkedő 
a Zrínyi iskolában 

Nemcsak a testünket kell edzeni, hanem az elménket is folyamatosan 
frissen kell tartani. 

Ennek szellemében rendeztük meg újra a Költészet Napjához kap-
csolódó műveltségi-irodalmi vetélkedőt iskolánkban. 

Az elmecsiszoló kérdések között voltak regényekről, novellákról, 
elbeszélésekről szólóak éppúgy, mint versekről, tájszavakról, vagy a 
csalafinta j vagy ly helyesírásáról is, amelyek nemcsak azért vannak 
a magyar nyelvben, hogy megnehezítsék a tollforgatók dolgát, hanem 
azért is, hogy egyértelművé tegyék a gondolatközlést. 

Most is ügyesen játszottak a felsős osztályokat képviselő 3-fős csa-
patok, és amelyek tudása mögött ott van a felkészítő tanáraik – Mezei 
Noémi, Magyarosi Andrea, Stadlerné Marika – dicséretes munkája is. 

A vetélkedőt néhány Sík Piroska előadásában elhangzott költemény 
zárta. 

Mindig örülünk annak, kedves gyerekek, ha játékos kedvetek meg-
őrizhetjük.                                                                                Rigó Anikó 

                                    könyvtáros 
 „ Minden virágszál egy egységnek része, 
Minden, mi mozdul, az tanít a szépre. 
Hát miért ne simulnék ennyi csodához, 
Ha ő hajol hozzám és emel magához?”
 

Eredmények:
I. helyezett: 7.b., II. helyezett: 8.b., III. helyezett:  7.a., IV. helyezett: 
5.a., V. helyezett: 5.b., VI. helyezett: 8.a., VII. helyezett: 6.b.,  
VIII. helyezett: 6.a. 

Gratulálunk minden résztvevőnek az eredményes játékhoz. 
Juhász Ida

igazgató 

Mesemondó verseny az Eötvösben
Már 7. alkalommal rendezte meg iskolánk az alsó tagozatos diákok 
részére a városi mesemondó versenyt. Idén egy tanulságos mesével 
kellett készülniük a kisdiákoknak. A hagyományoknak megfele-
lően most is két korcsoportban (1-2. o. és 3-4. o.) versenyeztek az 
alsós tanulók április 22-én délután. Két 3 fős zsűri értékelte a részt-
vevőket, az 1-2. évfolyamban: Nagy Ilona tanárnő, Kenéz Zsuzsa az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár könyvtárosa vala-
mint Fiatal Norbert középiskolás diák, a 3-4. évfolyamban: Nagy 
Józsefné tanárnő, Bárány Imréné tanárnő és Lebek Zsófia szakkép-
zős diák. 

A színvonalas versenyen a következő eredmények születtek:

Minden tanuló oklevelet ill. emléklapot vehetett át, valamint 
könyvjutalmat kapott. Köszönjük a zsűri munkáját, a felkészítő ta-
nárok és a szülők segítségét! Gratulálunk minden résztvevő kisdi-
áknak!                                                            Sipekiné Zana Zsuzsanna                                         

Bíró József

Tátika Gála 2009
Gyermekeink jelentik a jövőt.

A Tátika Óvoda az idén meg-
törte az eddigi hagyományait. 
Bál helyett Gálát szervezett. En-
nek oka, hogy a gyerekek legye-
nek a legfontosabb szereplői a 
rendezvénynek. A Tátika Óvo-
dáról szóljon ez a nap. A szülők 
büszkén tekintsenek gyerme-
keikre, láthassák fejlődésüket, 
sikereiket. Mindez erősíti az 
óvoda-szülő kapcsolatot, közelebb hoz bennünket a családhoz. 
A készülődés gondjait, örömeit a szülők is velünk együtt élték át. 
Odaadással segítettek az eszközök elkészítésében a gyermekek lel-
kesítésében. Nagy várakozással tekintett mindenki az eseményre, 
remélve a közös sikert.

Óvodánk mind a kilenc csoportja fellépett, megmutathatta tu-
dásának színe-javát. A műsorszámok között megtalálható volt a 

népi hagyományőrzéstől kezdve a mesén keresztül a modern táncig 
számos műfaj. Bemutatkozott az ősz óta működő Zene-ovi apraja-
nagyja Szik Marika néni és tanítványa gitáros kíséretével.

Színesítette programunkat a 
„Pörög a gyáli szoknya” hagyo-
mányőrző néptánc együttes, 
amelynek tagjai közt 3 kollega-
nőnk is táncolt. A programból 
nem hiányozhatott a óvó- és 
dajka nénik meglepetés tánca 
– az apácatánc sem. 

A gyerekek örömmel, lelke-
sedéssel szerepeltek az esemé-
nyen, sikeres produkciókkal 

kápráztatták el szüleiket. A nézőtér háromszor telt meg szülőkkel, 
családtagokkal, barátokkal, vendégekkel, ez is bizonyságot adott, 
hogy érdemes volt megvalósítani ezt a rendezvényt, mely 2009 
március 21-én elfoglalta az Arany János Közösségi Házat. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki részese volt a Tátika 
Gála megvalósításának.                                               Medgyesi Tímea

óvodapedagógus

1-2. évfolyam: 
1. Balla Gréta (Bartók)
2. Tamás Zalán (Ady)
3. Németh Dorina (Ady)

3-4. évfolyam: 
1. Janovecz Éva (Bartók)
2. Wrábel Levente (Ady)
3. Osztényi Dóra  (Ady)
     Völcsei Péter (Bartók)
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Városunk volt a 
Pest Megyei „Ki Mit Tud?” 

egyik helyszíne
Pest Megye Önkormányzata és a Monori Vigadó Kulturális Kht. elő-
ször 2008-ban hirdette meg meg a Pest Megyei „Ki Mit Tud?”-ot ál-
talános és középiskolások számára. A rendezvénysorozatból hagyo-
mány lett, az idén ismét megmérethették magukat az ifjú tehetségek. 
A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat a tavalyi jó 
tapasztalatok alapján az idén is felkérték arra, hogy szervezze meg a 
dabasi, ráckevei és gyáli térségek selejtezőit és elődöntőjét.

Április 17-én és 18-án, a selejtező két napján 8 kategóriában (nép-
dal, népzene, néptánc, modern tánc, könnyűzene, komolyzene, vers 
és próza, egyéb), 98 produkcióban összesen 314 fiatal lépett szín-
padra Gyálon. 

A Zoltán Erika előadóművész, popénekes, az Erica C. Dance 
School országos tánciskola-hálózat tulajdonosa, a zsűri elnöke, Tö-
reky Katalin operaénekes, a Magyar Állami Operaház énekművésze, 
Farkas Éva színművész, Tóth István zenepedagógus, a Kodály Zoltán 
Zeneiskola igazgatója és Orosz László előadóművész, zeneszerző, a 
Zizi Labor együttes alapító tagja, dobosa alkotta zsűri 37 produkciót 
juttatott tovább az elődöntőbe. 

Április 25-én nagyon nehéz dolga volt a Szerenka Tibor magyar 
szakos tanárral, Pest Megye Közgyűlésének tanácsnokával kiegé-
szült zsűrinek, hiszen a sok remek produkció közül kellett kiválasz-
taniuk a kategóriánként egyet, akik a területet a lapzártánk után, 
május 16-án tartott monori döntőben képviselték.

A döntő résztvevői között ott volt Hermán Dominik, a kimagasló 
tehetségű fiatal zenész, a Gyáli Fúvószenekar dobosa, az egyéb ka-
tegória nyertese is. A döntőben nyújtott teljesítményéről lapunk kö-
vetkező számában részletesen is beszámolunk.
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Önfeledt játékkal vették birtokba a gyerekek

Átadták az Árpád téri játszóteret

Május 1-jén délelőtt a gyerekek is birtokba vehették városunk harmadik korszerű, uniós nor-

mák szerint épült játszóterét az Árpád téren. 

Az ünnepségen jelen volt Gyimesi István, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly ország-

gyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Soósné Dr. Gáspár Gabriella, 

városunk jegyzője, a főtámogató ASA Magyarország Kft. képviseletében Gorincsek Gyula orszá-

gos kereskedelmi igazgató, és a kivitelező Kompán képviselet nevében Kenéz János cégvezető.

Városunk polgármestere számos új létesítményt adott már át, de a május 1-jei esemény min-

den bizonnyal kitüntetett helyet kap majd az emlékeiben. Mint köszöntőjében elmondta, nem-

csak városvezetőként, hanem büszke nagypapaként volt jelen, s a szalag átvágásánál szívének 

különlegesen kedves segítője akadt Nóri unokája személyében.

Az építkezés összköltsége mintegy 18 millió forintot tett ki, ebből 5 milliót állami támoga-

tású, úgynevezett CÉDE pályázaton nyert az önkormányzat, az ASA Magyarország Kft. is 5 

millió forinttal támogatta a megvalósulást, a fennmaradó 8 milliót pedig saját költségvetésé-

ből biztosította  a város – hangzott el Pápai Mihály alpolgármester beszédében.

Segítséget adott a GYÁVIV Kft., növényeket, díszfákat, bokrokat a Deep Forest Környeze-

tépítészet adományozott. Nagy szerepet vállaltak a kivitelezésben a Gyál Városüzemeltetési 

Kft. dolgozói is.
A rövid avatási ceremónia után a főszereplők, a gyerekek vették birtokba a teret. Előbb a 

Liliom Óvoda Katica és Csibe csoportjának tagjai kedveskedtek a vendégeknek, majd önfeledt 

játék kezdődött. 

***

Városunk ismét új, nagyon szép színfolttal lett gazdagabb. Az már rajtunk is múlik, hogy a ját-

szótér sokáig, eredeti szépségében szolgálhassa a gyerekeket. Figyeljünk oda környezetünkre, 

ne engedjük, hogy értékeinket vandálok tegyék tönkre! Az Árpád téri játszóteret egyébként 

kamerás megfigyelőrendszer is védi.                                                     
                                       -i kis-
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Szemétvadászat és gyűjtögetés a Föld napján

Kirándulóhellyé vált a patakpart
Hat évvel ezelőtt, a Gyál Városüzemeltetési Kht. kez-
deményezésére született az a nagyon szép hagyomány, 
hogy április 22-én, a Föld napja alkalmából, szemét-
gyűjtési akcióval tegyük tisztábbá városunkat.

Idén a hatékonyság érdekében két napot is rászántak 
az akcióra, a 22. mellett egy hétvégi dátumot is kitűz-
tek, a 25-ét, gondolva azokra, akik a munkahelyük mi-
att csak hétvégén érnek rá, de szabadidejüket szívesen 
fordítanák a város szépítésére. 

22-én a Kőrösi út Gyál-felsőtől a Gyáli patakig tartó 
szakaszát, illetve a Bem József utcát tisztították meg a 
főként különböző civil szervezetek tagjaiból álló lelkes 
önkéntesek, a város iskolásai pedig az iskolájuk környé-
két varázsolták szebbé. 

25-én, szombaton, a Gyáli patak partja, és a krossz-
pálya mögötti terület szabadulhatott meg a rengeteg 
eldobált szeméttől. 

Ezen a napon körülbelül 150 gyáli ember gondolta 
úgy, hogy tesz is valamit a környezetéért és csatlakozik 
a szemétszedési akcióhoz. Sajnos akadt tennivalójuk 
jócskán, hiszen 3 db 30 köbméteres konténer és 6 te-
herautó telt meg az itt összeszedett több mint 11 tonna 
hulladékkal. 

A sok szorgos kéznek köszönhetően a nap végére 
vonzó kirándulóhellyé változott a kanális partja, így az 

akciót sikeresnek nevezhetjük. Az érdem viszont nem 
csak a gyáli embereké, hiszen a sikerhez nagyban hoz-
zájárultak a támogató cégek és intézmények is.

Tavaly óta segíti az akciót a Magyar Közút Kht. Az 
A.S.A. Magyarország Kft. is csatlakozott, akik a külön-
böző eszközök, kesztyűk, zsákok biztosításán, illetve 
az összegyűjtött hulladék befogadásán túl, jelenlétük-
kel is segítették a munkát három képviselőjük által, 
hiszen Martin Attila ügyvezető igazgató, Gorincsek 
Gyula országos kereskedelmi igazgató és Mondel Ma-
rietta szolgáltatási igazgató személyesen is részt vettek 
az akcióban.

A patak vizéből is sikerült kihalászni a bele dobált 
szemetet, amihez Wolf László, a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársa 
biztosított megfelelő eszközöket és szakmai segítséget. 

Ott volt Badics Ferenc, a  Környezet- és Városvédelmi 
Bizottság  elnöke és Vinnai Tibor önkormányzati kép-
viselő, részt vettek az akcióban a mezőőrök és a közte-
rület-felügyelet munkatársai is – tájékoztatta lapunkat 
Székelyné Jene Mária, a Gyál Városüzemeltetési Non-
profit Kft. vezetője, aki azt is elmondta, hogy az akció 
sikerén felbuzdulva a jövőben még több ilyen akciót 
szeretnének tartani.

VS

Veszélyhelyzetet imitáltak a Rákócziban

Polgári védelmi gyakorlat
Mérgező anyagok kerültek a levegőbe a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola Rákóczi utcai épületében, a kémiaszertárban történt 
robbanás következtében. A veszélyhelyzet felszámolásához szá-
mos szervezet, s a helyi polgári védelemben dolgozók összehan-

golt munkájára volt 
szükség. 

Mindez szerencsé-
re nem történt meg a 
valóságban, csak imitált 
szituációról van szó. De 
ahhoz, hogy egy esetleges 
valódi veszélyhelyzetben 
minden érintett pontosan 
tudja, mi a kötelessége, és 

a veszélyhelyzet felszámolása olajozottan, összehangoltan és szakszerű-
en történjen, elméleti és gyakorlati ismeretekre is szükség van.

Április 29-én Gyimesi István polgármester, a helyi védelmi bizottság (HVB) elnöke 
által elrendelt polgári védelmi felkészítésre és gyakorlatra került sor városunkban.

Délelőtt a polgári védelmi törzsállomány kapott felké-
szítést a közösségi házban, tapasztalt, elismert, kiválóan 
képzett katasztró-
favédelmi szakem-
berektől, köztük 
Dr. Tóth Rudolf 
nyá. mk. dandár-
tábornoktól, a 
ZMNE Műszaki 
és Katasztrófa-
védelmi Tanszék 
egyetemi docen-
sétől, majd kora 
délután, a Rákóczi 

utcai épületben, polgári védelmi gyakorlattal 
folytatódott a program. 

Részt vett a gyakorlaton többek között a 
helyi polgári védelmi törzsállomány, önkor-
mányzati dolgozók, a közterület-felügyelet, a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó egyesü-
let, az Európa Mentőszolgálat, a Városi Egészségügyi központ, intézményvezetők. A 

szakmai irányítást Dr. Hornyacsek Júlia pv. őrnagy, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Polgári Védelmi Ki-

rendeltségének vezetője látta el, a szervezésben nagy szerepe 
volt Kecskeméti Ani-
tának, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Dabas 
Székhelyű Pol-
gári Védelmi 
Irodája vezető-
jének és Szabó 

István nyá. tüo. 
századosnak, a 

FEGY tűzoltópa-
rancsnokának. 

A felkészítés és a gyakorlat Gyimesi István polgármes-
ter, HVB-elnök értékelése szerint elérte célját, a résztve-
vők a kiürítés, tűzoltás, kárfelmérés, kitelepítés, befoga-
dás stb. során hasznos ismeretekre tettek szert.
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nos Iskola Rákóczi utcai épületében, a kémiaszertárban történt 
robbanás következtében. A veszélyhelyzet felszámolásához szá-
mos szervezet, s a helyi polgári védelemben dolgozók összehan-

golt munkájára volt 
szükség. 

Mindez szerencsé-
re nem történt meg a 
valóságban, csak imitált 
szituációról van szó. De 
ahhoz, hogy egy esetleges 
valódi veszélyhelyzetben 
minden érintett pontosan 
tudja, mi a kötelessége, és 

a veszélyhelyzet felszámolása olajozottan, összehangoltan és szakszerű-
en történjen, elméleti és gyakorlati ismeretekre is szükség van.

Április 29-én Gyimesi István polgármester, a helyi védelmi bizottság (HVB) elnöke 
által elrendelt polgári védelmi felkészítésre és gyakorlatra került sor városunkban.

Délelőtt a polgári védelmi törzsállomány kapott felké-
szítést a közösségi házban, tapasztalt, elismert, kiválóan 
képzett katasztró-
favédelmi szakem-
berektől, köztük 
Dr. Tóth Rudolf 
nyá. mk. dandár-
tábornoktól, a 
ZMNE Műszaki 
és Katasztrófa-
védelmi Tanszék 
egyetemi docen-
sétől, majd kora 
délután, a Rákóczi 

utcai épületben, polgári védelmi gyakorlattal 
folytatódott a program. 

Részt vett a gyakorlaton többek között a 
helyi polgári védelmi törzsállomány, önkor-
mányzati dolgozók, a közterület-felügyelet, a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó egyesü-
let, az Európa Mentőszolgálat, a Városi Egészségügyi központ, intézményvezetők. A 

szakmai irányítást Dr. Hornyacsek Júlia pv. őrnagy, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Polgári Védelmi Ki-

rendeltségének vezetője látta el, a szervezésben nagy szerepe 
volt Kecskeméti Ani-
tának, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Dabas 
Székhelyű Pol-
gári Védelmi 
Irodája vezető-
jének és Szabó 

István nyá. tüo. 
századosnak, a 

FEGY tűzoltópa-
rancsnokának. 

A felkészítés és a gyakorlat Gyimesi István polgármes-
ter, HVB-elnök értékelése szerint elérte célját, a résztve-
vők a kiürítés, tűzoltás, kárfelmérés, kitelepítés, befoga-
dás stb. során hasznos ismeretekre tettek szert.

A  FEGY
naplójából
Határtalan felelőtlenség

Megint bebizonyosodott, hogy a fele-
lőtlenségnek nincsenek határai. Má-
jus 8-án, a kora esti órákban valaki 
a városhoz közeli erdőben rakta le a 
szemetét, s ráadásul meg is gyújtot-
ta! A polgárőrség tűzoltóraja gyor-
san eloltotta a lángokat, így sikerült 
megakadályozni a nagyobb erdőtűz 
kialakulását.

Adomány a tűzoltóknak

Ismét bővült a FEGY Polgárőrség 
és Tűzoltó Egyesület felszerelése. 
Holló István és családja 4 pár szab-
ványos tűzoltó védőcsizmát adomá-
nyozott a szervezetnek. A polgárőr-
ség tűzoltóraja köszöni a nagylelkű 
felajánlást.
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Amikor valaki egy kölyökállatot visz haza - amellett, hogy kelle-
mes érzés tölti el - felelősséget kell vállalnia az állat, valamint csa-
ládtagjai egészségéért is. Szerencsés, ha előre tájékozódik a gazdi a 
kiválasztott fajta jellemzőiről: milyen igényei lesznek a táplálás és a 
tartás terén, szőrzete igényel-e különleges gondozást (kozmetika), 
melyek a viselkedésének fő jellemzői (agresszív-e, eltűri-e például 
gyerek közelségét).

Már az állat megvásárlásakor tisztázni kell, hogy kapott-e oltást 
és féregtelenítették-e. A védőoltások meglétét csak állatorvos által 
kiállított és lebélyegzett oltási könyv igazolhatja, mivel más nem 
jogosult védőoltások beadására. A féregtelenítés megtörténtéről is 
jobb, ha igazolást kapunk. Amennyiben ezekről nincs információ, 
mielőbb állatorvoshoz tanácsos fordulni (már az állat 6-8 hetes ko-
rában). Miért van erre szükség? A kölyökkutyáknak és kiscicák-
nak több olyan fertőző betegsége ismert, amelyek megelőzésére 
hatékony védőoltások állnak rendelkezésre. Ha ezeket nem kapják 
meg időben, könnyen megbetegedhetnek, gyógykezelésük hossza-
dalmas és költséges lehet, sőt, a már megszeretett kedvencet el is 
veszítheti a család. 

A kutyák között elterjedt a parvovírusos bélgyulladás (hányást, 
véres hasmenést okoz) és a szopornyica (gennyes szemváladékozás-
sal, köhögéssel, idegrendszeri zavarokkal jár). A macskák esetében 
ismert (a kutyákétól eltérő) parvovírus-fertőzés és a macskanátha, 
valamint a macskaleukémia. 

Amíg a kölykök meg nem kapják a megfelelő védettséghez szük-
séges oltásokat, ne engedjék őket állatközösségbe, utcára, ugyanis a 
vírusok a fertőzött állat ürülékével is terjednek.

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Ha kölyökkutya vagy kismacska 
kerül a családba...

Talán sokan nem tudják, de a kiskutyák és cicák jelentős része 
bélférgekkel fertőződik az anyaállattól, majd ürülékével fertőzni 
képes az embert is. Mivel a gyerekek gyakran simogatják, puszil-
gatják a kis kedvencet, fokozott veszélynek vannak kitéve. A kutyák 
és a macskák bélférgei hasi panaszokat, köhögést, súlyos esetben 
akár szemkárosodást is okozhatnak. Ennek kivédésére az egyetlen 
mód a társállatok szakszerű és rendszeres féregtelenítése (2-3 hetes 
kortól). Ebben érdemes az állatorvos segítségét kérni, hogy a kis 
kedvenc a megfelelő készítményt a szükséges adagban kapja meg

Nem szabad megfeledkezni a külső parazitákról, különösen a 
bolhákról sem. Ezek az élősködők vérszívás útján tápanyagot von-
nak el, ez egy kölyökállatnál veszélyes lesoványodással járhat. Csí-
pésük kellemetlen, viszkető érzést okoz, súlyos allergiás bőrgyulla-
dást válthat ki felnőtt állaton is. Irtásuk azért fontos, mert gyorsan 
szaporodnak és az embert sem kímélik csípésükkel, sőt, bizonyos 
fertőzéseket is terjeszthetnek. Nem mindegy viszont, hogy mit 
használunk, ugyanis a rosszul megválasztott szer mérgezést is 
okozhat, vagy nem jár megfelelő hatással. Állatorvosnál beszerez-
hetők a hatékony szerek és a szükséges információk is. 

Az első vizit alkalmával az állat vizsgálata mellett a gazdi a 
tartásra, etetésre, a fajta jellemzőire vonatkozó tanácsokat is kap, 
ami lényeges része a betegségmegelőzésnek. Az oltások menetét is 
ilyenkor lehet tisztázni, a megfelelő védettséghez ugyanis legalább 
3-4 oltás szükséges.

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos
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Levelükkel díszítő egynyári dísznövények: virágcsalánok 
(Coleusok). Ezek napos és árnyékos helyen is tarthatók.

Az egynyáriakat alkalmazhatjuk balkonládák beülteté-
sére, valamint nagyobb díszkertekben virágágyak létesí-
tésére. Tápanyagigényes növények, ezért mindig jó minő-
ségű, humuszban gazdag talajba ültessük őket. Ládákba 
egymással jól harmonizáló és azonos igényű növényeket 
ültessünk. A csüngő hajtású egynyáriakat, pl. Petunia ba-
copa, akasztós cserépben neveljük, ezek ámpolnaként ér-
vényesülnek. 

Az egynyáriak edényes nevelésekor tápanyagutánpót-
lásra kitűnően megfelel az Osmocote granulátum. Legfőbb 
gondozási munka a ládák mindennapos alapos öntözése. 

Nagyobb díszkertekben, gyepfelületekben kialakíthat-
juk az előbb említett virágágyakat. Az egynyári virágágyak 
létesítésekor alapos talajelőkészítés után ültessük ki a vi-
rágokat a környezetre jellemző színkombinációkban. Leg-
főbb gondozási munkák a gyomlálás és az alapos öntözés.

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bő-
vebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepker-
tunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

(Telefon: 06-20 546-2668)

A kertésznaptár májusi számában ezúttal az egynyári dísz-
növényeket mutatom be.

Egynyáriaknak mondjuk azokat a virágukkal vagy leve-
lükkel díszítő növényeket, melyek a kertbe vagy ablakládá-
ba kiültetve egy tenyészszezonban, tavasztól őszig díszíte-
nek, majd fagyok után elpusztulnak. 

Származásukat tekintve a szubtrópusi vagy trópusi te-
rületekről, elsősorban Közép- és Dél-Amerikából kerültek 
Európába, ezért jó részük meleg- és fényigényes. Hazánk-
ban a fagyosszentek után, május közepén ültetjük ki őket, 
már kész virágzó palántáról. A palánták nevelése üvegház-
ban történik január-februári magvetéssel. Az április-máju-
si időszakban nagy faj- és fajtaválasztékban találkozhatunk 
ezekkel a növényekkel a piacokon és a virágüzletekben. 

A legimsertebb, virágaikkal díszítő egynyáriak: petúnia 
hibridek, büdöskék (Tagates patula, Tagates erecta), Lobe-
lia erinus, bojtocska (Ageratum houstanianum), paprika-
virág (Salvia splendens), kakastaréj (Celosia argentea var. 
plumosa, Celosia argentea var. cristata). Ez utóbbiak ked-
velik a napsütötte helyeket. Árnyékba-félárnyékba ültet-
hető fajok: begóniák (Begonia semperflorens, Begonia tu-
berhibrida), pistikevirág (Impatiens walleriana). Ez utóbbi 
nagyon vízigényes faj. 
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni  

vizsgáztatás a hét minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás

Teljeskörű gépjárműjavítás!
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fa x: 29 - 342-207, Mobil :  20 - 935 - 9937

Újra a járatváltozásról
Ismételten értesítjük Önöket, hogy 2009. május 4-től minden 
gyáli utcában HÉTFŐN gyűjtik be kollégáink a háztartási 
hulladékot.

Kérjük, hogy ezen a napon szíveskedjenek a kukákat reggel 
6 óráig kihelyezni az ingatlanok elé, hogy az autó korai elha-
ladása miatt ne maradjon hulladék az utcán. Természetesen 
nem minden ingatlan előtt fog 6 órakor megjelenni a kukás-
autó, de amíg néhány hét alatt ki nem alakul, hogy pontosab-
ban hány óra felé jár az Önök utcájában a gyűjtőautó, addig 
előzzük meg ezzel az intézkedéssel a kellemetlenségeket. 

Munkatársaink több gyűjtőautóval reggel 6 órától egészen 
estig dolgoznak a gyáli utcákon, és begyűjtik a kihelyezett 
kukákból a hulladékot. A több autóval történő gyűjtés azt is 
jelenti, hogy nemcsak a több éve Gyálon gyűjtő sofőrök és ra-
kodók dolgoznak Gyálon, hanem olyan munkatársak is, akik 
ezt a területet még nem ismerik. Amennyiben hétfőn vélet-
lenül egy utcában nem kerül elszállításra a hulladék, kérjük, 
kedden mindenképpen jelezzék ezt a diszpécserszolgálatnak 
vagy ügyfélszolgálatunknak, hogy orvosolni tudjuk a hibát. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
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Műköröm készítés, 
manikűr, pedikűr. 

Műköröm: 3000 Ft,  
manikűr: 1500 Ft, 
pedikűr: 1500 Ft,  
töltés: 3000 Ft. 

Cím:  
2360 Gyál, Árpád utca 75. 

Házhoz is megyek! 

Juhász Zsuzsa:  
06-20/342-42-42 
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Apróhirdetés
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ MÁJUS-
BAN!!! Keresem NÉMETH ÁGNES 
gyáli születésű osztálytársunkat! 
1988-ban végeztünk a Mező Imre 
Ruhaipari Szakiskolában. Kérem, 
aki tud róla, illetve szüleiről, segítsen 
megtalálni Őt! Jelentkezését várom 
a 06-20/968-81-87 telefonszámon. 
Balatoni Hilda
Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdőszo-
babútorok. Kedvező árakkal, rövid 
határidővel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megvalósítását 
is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-
20-244-5315-ös telefonszámon.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlá-
tok, ajtó- ablakrácsok készítése és 
javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy 
utca 73. Tel.: 06-70/233-30-47
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bon-
tás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli 
és kívüli szennyvíz, csapadékelveze-
tőrendszer tisztítása. Házakban, la-
kásokban, éttermekben, gyárakban, 
intézményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
belső díszítő munkák, gipszkarton, 
álmennyezet és válaszfal építések 
stb. Érdeklődni: 06-30-386-4456
Parkettás vállal hagyományos és 
szalagparketta lerakást, csiszolást, 
lakkozást, laminált és hajópadló le-
rakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése.  06-70-505-11-77
Delfin Kreatív Képességfejlesztő 
MAGÁNÓVODA Családias légkör, 
játékos foglalkoztatás, differenciált 
bánásmód. Mese, zene, bábjáték, 
tánc, úszás, kirándulások. 1188 
Bp., Zrínyi utca 41/b. Tel.: 06-1-
294-5161, 06-20-217-6771
Munkalehetőség GYÁLON. Délutá-
nos műszakba autóval rendelkező 
áru-összekészítőket, éjszakás mű-
szakba autóval rendelkező targon-
cásokat keresünk. Érdeklődni: 06-
20-367-44-50
Korrepetálás matematikából, ma-
gyarból, történelemből, német, 
spanyol, orosz nyelvből Gyálon. 06-
20/527-77-01
Művelődési házban fogyasztóvé-
delem: hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 
11.30-15.30-ig. E-mail: ofe-gyal@
gmx.net 

Vállalunk kertgondozást, faápolást, 
fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást, 
gallyazást, nyiladékozást, valamint 
építés- és felújítás utáni nagytakarí-
tást, magánlakások, irodák nagytaka-
rítását, gyermekfelügyeletet, egyéni 
vállalkozók elektronikus könyvelését. 
Eladó könyveink vannak (több féle 
műfajban), illetve eladó 1db Fs400 
Stihl-típusú benzines fűkasza, 1db 
gáztűzhely, 2db pb gázpalack. Ér-
deklődni: Mountain Bt., Koós Károly-
né 06-20/375-2742  
A Kanga Kuckó bölcsi-ovi várja gyer-
mekét családias környezetben. Né-
met nyelvoktatás, táboroztatás. XVIII. 
József Attila utca 55. Tel: 06 70 286-
4528  http://ertekforras.shp.hu

A XVIII. kerületi (Pestimre) Póth Irén 
utcában 70 m2-es felújítandó csa-
ládi ház eladó, 540 m2-es telekkel, 
melléképülettel. Békés, nyugodt 
környezet, BKV buszhoz közel. 
Irányár: 16 M. Ft. Érdeklődni: 06-
70/624-10-84
Gyálfelsőn felújított söröző 2 szobás 
lakással eladó. Tel.: 06-20/547-
9309
Cégek és egyéni vállalkozók köny-
velését vállalom. Tel.: 06-20/983-
8027
Kertépítő cég keres kertészeti se-
gédmunkást gyáli iparterületre. Érd.: 
06-70/935-5751

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@freemail.hu

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

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

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út



Május 30. szombat 
19.00 óra

A Mardi Gras
Jazzband

dixieland koncertje

Június 13. szombat
17.00 óra

 „Azt a ragyogóját!...”
nótaest

Vendégművész: 

B. Tóth Magda

Június 6. szombat
19.00 óra

Muck Ferenc és 
zenekarának 
funky estje

Belépőjegyek 600 forintos áron elővételben is kaphatók!

Az idén sem múlhat el hétvége szabadtéri 
esemény nélkül az Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtárban! 

Puttony és a HIT-Rock Gyálon

Az eredeti zenekar 1979-ben jött össze Budapesten, a Sorok-
sári Fegyvergyár klubjában, a FEG-ben. 

Három év alatt országosan ismert és sikeres rockbanda 
lett. Mindezek ellenére az akkori hanglemezgyár legfőbb ura 
cinikusan kijelentette: ennek a zenekarnak akkor lesz nagy-
lemeze, ha elmegy a vasboltba és vesz magának egy tábla 
vaslemezt…

Az országosan teltházas bulik ellenére az akkori rendszer 
nem adta ki a sokak által várva várt lemezt. Ez úgy elkeserí-
tette az énekes frontember Puttonyt, hogy Németországba, 
Dortmundba disszidált. Zenélt Amszterdamban, Dortmund-
ban, Hamburgban, Münchenben, Rómában, Párizsban, majd 
kivándorolt Amerikába. Az Egyesült Államokban New York-
ban, Seeatleben, Miamiban, Hardfordban és még jó néhány 
nagyvárosban zenélt.

1997-ben végleg hazatelepült és összehozta újra a HIT-
Rockot. Három évig játszottak együtt újra, de érezte, ez már 
nem az a zenekar, akivel régebben sikert sikerre halmoztak. 

Hosszú keresés és küzdelem után lassan kezdett összejön-
ni az új banda, ami a HIT-Rock zenei kultúráját viszi tovább, de 
az új arculatát is megmutatja. 

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színpadán 2009. május 29-én pénteken 
este fél kilenckor találkozhat vele a közönség, amikor a 
majdnem kétórás koncertjükön feszes, izgalmas, dögös, igazi 
hard rock zenét fognak nyomni őserővel.

Június 20. szombat
19.00 óra

Vidám vásári komédia
a Gyáli Műkedvelők Színtársulatának

előadása

 20.00 óra:

Keresztes Ildikó 
koncertje

új lemezének dalaiból

XI. Pünkösdvasárnapi Főzőverseny 
május 31-én, 

a Jóbarátok Vendéglője melletti erdőben. 
Egész napos családi program, gasztronómiai  

élmények, színpadi programok! 
Fellép többek között a Gyál Városi Népdalkör, a Gyál Városi 
Fúvószenekar, a Kovács István Pál Nótaklub, és a Forte Duó.

Mindenkit szeretettel vár a Jóbarátok Vendéglője és 
az Arany János Közösségi Ház és városi Könyvtár! 


