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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2009. július

Főbb változások az  
okmánykiadásban

4. oldal

„Értük vagyunk, nemtől és 
felekezeti hovatartozástól 
függetlenül”

Fennállásának 10. évfordulóját ün-
nepli a Szent József Idősek Klubja. 
A jubileumi ünnepség június 26-
án reggel 9 órakor ünnepi szent-
misével kezdődött. A szentmisét  
Dr. Varga Lajos segédpüspök és 
Hefler Gábor plébános celebrálta.

10-11. oldal

Kitüntető díjakat adtak át
Az idén Dr. Tausz György főorvos, 
fogszakorvos és Záborszkyné Ko-
vács Edit gyógytornász kapta a 
Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjat,  Gyáli 
Közoktatásért Díjban pedig  Gás-
párné Szabó Rozália, az Ady Endre 
Általános Iskola matematika-fizika 
szakos tanára és Nagy B. Csabá-
né, a Bartók Béla Általános Iskola 
nyugdíjas tanítója részesült.

12-14. oldal

Nagyszabású beruházás saját erőből

Nem marad földút Gyálon!

Önkormányzati támogatások
Egyre több önkormányzat kényszerül arra, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt csökkent-
se, esetleg megszüntesse a civilszervezetek támogatását. De Gyálon más a helyzet. A közös-
ségek, szervezetek és magánszemélyek az idén is pályázati úton juthattak önkormányzati 
támogatáshoz. A képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága valamint Ifjúsági és 
Sport Bizottsága júniusban döntött a beérkezett pályázatokról, a rendelkezésre álló pénz 
elosztásáról. 

Eredmények a 7. oldalon

Gyémántdiplomás 
pedagógust köszöntöttek

5. oldal

Mint lapunkban is többször beszámoltunk 
róla, az önkormányzat önerőből biztosított 
forrást az úgynevezett földút-stabilizáció-
ra. A munka befejeződött!

Az eddigi földutak kőalapot, kiegyenlí-
tő réteget és két réteg bitumenes emulziót 
kaptak, szikkasztóárkokkal. 95 utca, 36,42 
kilométer hosszan, 157.285 négyzetméter-
nyi felületen készült el, 529.783.000 Ft ér-
tékben, melyet a város önerőből biztosított 
– sorolja az építkezés főbb számait Pápai 
Mihály, Gyál város alpolgármestere.

Írásunk a 3. oldalon
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjaLapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Már nem toccsan, hanem koppan!
„… ott állt az ajtajában Kassay Lőrincz urambátyám pi-
pázva, s átkiabált az átellenben lakó esküdt portájára, ki 
szintén a háza ajtajában állott. Könnyebb lett volna ugyan 
a beszélgetés, ha valamelyik átment volna a másikhoz, mert 
az utcza széles, s nagy hangot kellett adni, hogy egymás sza-
vát megértsék; hanem a két ház között akkora volt a sár, 
hogy szekérrel is bajos volt megúsztatni, s ha át akart menni 
az ember, elébb le kellett kerülni a kertek alá, s úgy jönni 
vissza, mindenütt a kerítésekbe kapaszkodva. Tehát jobb 
volt csak úgy átkiabálni.”

Hogy Kassay Lőrincz uram pontosan hol is kurjongatott, 
nem derül ki az idézetből. Kérem a Tisztelt Olvasót, véletle-
nül se Gyál valamelyik utcájára gondoljon! Már csak ezért 
is sietek leszögezni: a fentiek Jókai Mór egyik kevéssé ismert 
novellájából, a Kedves atyafiakból származnak. A „nagy 
magyar mesemondó” jóval több, mint egy évszázaddal ez-
előtt vetette papírra a sorokat, így Kassay uram meg a szem-
beszomszéd bizonyosan nem az uniós támogatásokról, a 
Barátok közt tegnap esti epizódjáról, az áfa-emelésről vagy 
a devizaalapú hitelek törlesztőrészleteiről, esetleg Michael 
Jackson halálának máig homályos részleteiről ordítozik. 
És biztosan nem Gyálon, noha tény, hogy nem is nagyon 
régen még számos olyan utcája volt a városnak, ahol tájba-
illőnek számított az effajta életkép. Elég volt egy kiadósabb 
eső, hirtelen indult hóolvadás, s attól függően, hogy ki mivel 
közlekedett, tengelyig, bokáig-térdig vagy éppen szügyig érő 
sárban tudott csak hazajutni.

A jobbsorsra érdemes városlakó ezért nemcsak a kapu-
ban kiabált,  mint az idézetben szereplő kettő, hanem a 
polgármesteri hivatalban, képviselői fogadóórán, várospoli-
tikai fórumon (lánykori nevén falugyűlésen) stb. is. És igaza 
volt. 

Elöljáróink, választott képviselőink igyekeztek megszün-
tetni az áldatlan állapotokat. Járdák, aszfaltutak épültek 
óriási erőfeszítéssel, lakossági áldozatvállalással, pályázati 
pénzből, önkormányzati forrásból, de a közben körzetköz-
ponttá fejlődött város belső úthálózatának jelentős része 
még mindig földút maradt.

Önkormányzatunk saját költségvetéséből hajtotta végre 
a hatalmas beruházást, az úgynevezett földút-stabilizációt. 
Nem maradt poros, sáros utca a városban! Több mint 36 
kilométernyi szilárd burkolat készült el. 

Megint léptünk egy nagyot. És nem toccsanósat a sárban, 
hanem koppanósat az aszfalton!                                           gi

Igazgatói kinevezések
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusi ülésén 
igazgatói pályázatok elbírálásáról is döntött.  A határozat értelmében 
a következő 10 évben is Gazdikné Kasa Csilla látja el az Ady Endre 
Általános Iskola, Tóth István pedig a Kodály Zoltán Zeneiskola Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatait, 2014-ig Hajdú 
Éva vezeti az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakkö-
zépiskolát. A most kinevezett intézményvezetőket a következő tanév 
indulásakor, lapunk szeptemberi számában kérdezzük terveikről.

Közlemény
A Gyáli Ipartestület Elnöksége értesíti az ismerősöket, baráto-
kat, iparos társakat, hogy alapító tagunk Hauser Antal életének 
84. évében elhunyt. 

Temetése 2009. július 16-án (csütörtökön) 15 órakor a gyáli 
régi temetőben lesz.

Gyáli Ipartestület

Pályázati felhívás
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési  

Nonprofit Kft.
ügyvezetői állás betöltésére

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői 
állás betöltésére az alábbi feltételekkel:

- képesítési előírások: mérnök, mérnök-közgazdász vagy pénzügyi 
végzettségű

- az ügyvezetőt megbízási szerződéssel, határozatlan időre, 60 na-
pos felmondási idővel foglalkoztatja,

A pályázati határidő: 2009. július 31. napja
Az elbírálás határideje: 2009. augusztus 25. napja.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást és további információt Pá-
pai Mihály alpolgármester nyújt a 29/540-933 telefonszámon.

 
Gyál Város Önkormányzatának

 Képviselő-testülete
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Nagyszabású beruházás saját erőből

Nem marad földút Gyálon!
Mint lapunkban is többször beszámoltunk róla, az önkormányzat 
önerőből biztosított forrást az úgynevezett földút-stabilizációra. 

A munka 2008. augusztusában kezdődött a közbeszerzési eljá-
rásban kiválasztott Colas Eger Építőipari Zrt. kivitelezésében.

Az eddigi földutak kőalapot, kiegyenlítő réteget és két réteg 
bitumenes emulziót kaptak, szikkasztóárkokkal. 95 utca, 36,42 
kilométer hosszan, 157.285 négyzetméternyi felületen készült el, 
529.783.000 Ft értékben, melyet a város önerőből biztosított – so-

rolja az építkezés főbb számait Pápai Mihály, Gyál város alpolgár-
mestere.

Tény, hogy az önkormányzatok egyre nehezebb gazdasági hely-
zetben vannak, fejlesztési lehetőségeink is egyre szűkösebbek, de 
a gyáliak életminőségének további javítását mégis kiemelt felada-
tunknak tartjuk. A földutak megszüntetése igen nagy lépés körzet-
központi településünk fejlődésében.

Az építkezés természetesen kellemetlenségekkel is járt. Volt pél-
da arra is, hogy a kivitelezés során problémákat érzékeltünk. Erről 
az Új Gyáli Újság is beszámolt. Igyekeztünk a lehető legrövidebb 
időn belül orvosolni ezeket a problémákat. Köszönjük a gyáli pol-
gárok türelmét és megértését!

A földutak megszűnése új helyzetet teremtett Gyálon. Jelentősen 
megváltozott az eddigi megszokott forgalmi rend. A védett útvo-
nalak kivételével egyenrangú útkereszteződések jöttek létre, ahol 
a jobbkéz-szabály érvényes. Kérek mindenkit, hogy nagy odafigye-
léssel, a megváltozott viszonyokra tekintettel közlekedjen! Előzzük 
meg a baleseteket! – hívta fel a figyelmet városunk alpolgármeste-
re.                                                           -i kis-
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Főbb változások az okmánykiadásban

A gyáli körzetközponti okmányiroda tájékoztatója
Néhány fontos változást szeretnék ügyfeleink figyelmébe ajánlani, 
melyek segítséget nyújthatnak az ügyintézésben. A Polgármeste-
ri Hivatal - az ügyfelek igényeihez igazodva, pályázati forrásokat 
felhasználva - június közepétől ügyfélhívó rendszert vezetett be az 
okmányirodán. Így a www.gyal.hu és www.magyarorszag.hu hon-
lapokon keresztül és az okmányirodában elhelyezett totem oszlo-
pon is lehet időpontot foglalni az ügyintézéshez.

Okmányirodánk illetékességi területe 45 ezer főre terjed ki, ezért 
különösen szerda és pénteki napok nagyon zsúfoltak voltak. 

A M.Á.S.T. Piac és Közvélemény-kutató Társaság 2006-os jelen-
tése szerint az ügyfelek leggyakrabban az okmányirodákat keresik 
fel. A legtöbb ügytípusban országos illetékességgel lehet eljárni, 
amennyiben nem sikerül megfelelő időpontot foglalni, javaslom 
a Központi Okmányirodát XIII. Visegrádi u. 112. vagy a két mű-
szakos XIV. Pétervárad u. 8. szám alatti okmányirodát felkeresni. 
Akinek hatósági eljárása van folyamatban (vezetői, forgalmi enge-
dély bevonás, foglalás, kitiltás stb.) az viszont csak lakóhely szerinti 
illetékességgel tudja az ügyét intézni.

Okmányirodai ügyfélszolgálati időben a postát is a totemen kért 
sorszám szerint lehet igénybe venni

Főbb változások az okmánykiadásban
 - az útlevél kiadásban
Magyarország-uniós előírásnak eleget téve- 2009. június 28-tól 

un. Második generációs biometrikus útlevelet állít ki.
Újfajta, ujjnyomatot tartalmazó útlevelet adunk ki 12 éves kor 

betöltése után!
Változott az életkorhoz tartozó érvényességi idő és illeték mér-

téke!
6 év alatt 3 év 2500,-Ft
6-18 év között 5 év 2500,-Ft
18-70 év között 5 év 7500,-Ft
 10 év 14000,-Ft
70 év felett  10 év 2500,-Ft
A korábban kiadott útlevelek lejáratig érvényesek lesznek.
A soron kívüli (5 munkanapos) okmánykiállítás mértéke, az 

alapilleték kétszerese.
Az okmány elvesztés esetén az illeték kétszeres, kivétel a rendőr-

ségi jegyzőkönyvvel igazolt eltulajdonítás esete.
 - a személyi igazolvány kiadásban
 2009. június 28-tól a 14 év alatti polgárok is elláthatóak személy-

azonosító igazolvánnyal. A kiskorúak személyazonosításra szolgá-
ló okmánya személyi igazolvány vagy útlevél.

Az újszülött személyi igazolvány iránti kérelmét 1 db igazolvány-
kép csatolásával, a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnél le-
het kérni.

Az érvényességi idő:
6 év alatt  3 év 
6-20 év között  7 év
20 év felett  10 év
70 év felett  határidő nélküli.
Az okmány kiadás 14 év alatt illetékmentes, az illeték mértéke 14 

év felett 1500 Ft. 

70 év felett illetékmentes, ha nincs útlevele vagy kártya formátu-
mú vezetői engedély.

 - a személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó igazolvány ki-
adásban

A szülők a gyermek születésekor, a kórházban kérelmezhetik, 
hogy az Ő adataik is feltüntetésre kerüljenek a gyermek lakcím-
kártyáján.

14 év alatt kérelemre, illetékmentesen a törvényes képviselők 
családi és utónevét, valamint telefonszámát, a lakcím igazoló kár-
tyán fel kell tüntetni. (Adatváltozás esetén a lakcím igazoló kártya 
cseréje is illetékmentes.)

14 év felett (lakcím és személyi azonosító változás kivételével) 
500 Ft az illeték, elvesztés, rongálódás esetén pedig 1000 Ft.

 - a vezetői engedély kiadásban
Magyarországon az ügyintézés során kiadott adatlappal együtt, 

a lejárt vezetői engedélyek 60 napig használhatóak. (Kategória-bő-
vítésnél ez a kitétel nem érvényes.)

A Magyarországon elvesztett vagy eltulajdonított vezetői enge-
dély esetében az adatlap nem elégséges, ideiglenes vezetői enge-
délyt kell kiváltani (1800 Ft).

A külföldön elvesztett okmány esetén az adatlap érvényes, ha 
van az elvesztésről jegyzőkönyv.

Ha nincs érvényes más okmány, mert minden elveszett, akkor 
születési, házassági anyakönyvi kivonat és lakcím igazolás bemuta-
tása szükséges az okmányok kiállításához. (Az ideiglenes személyi 
igazolvány nem elégséges!)

A 18 évet be nem töltött személy a vezetői engedély iránti kérel-
met a törvényes képviselőjével együtt nyújthatja be.

 - a négykerekű segédmotoros kerékpárok (quad és moped) for-
galomba helyezése

A 2009. április 1-jét megelőzően használatba vett négykerekű se-
gédmotoros kerékpárokra 2009. július 1-jétől kell alkalmazni az új 
szabályokat. A jármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását 
az üzembentartónak kell kérnie. A forgalomba helyezés feltételei:

- kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás,
- regisztrációs adó megfizetése,
- forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során 

kiállított Műszaki Adatlap,
- új, vezérképviselet által forgalmazott jármű esetén a forgalma-

zó által kiállított jármű kísérő lap,
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat,
- igazolólap (4800 Ft) és rendszámtábla (3500 Ft) igazgatási szol-

gáltatási díj megfizetése.
- tulajdonjog változásnál előzetes eredetiségvizsgálat (14.000 Ft)
Ezen L6e és L7e kategóriájú járművek vezetéséhez, külön jogsza-

bályban meghatározott járművezetői alkalmasság szükséges. Quad 
legalább A1 vagy B kat. érvényes, mopedautónál pedig B kat. jogo-
sítvány szükséges.

Az ügyintézéshez javaslom, használják a www.gyal.hu honla-
punkat, a letöltéseknél tájékozódjanak a tudnivalókról és foglalja-
nak időpontot.

Sávai Mária 
okmányiroda vezető



�009. július

�

Gyémátdiplomás pedagógust köszöntöttek
A Solymári Béla Nyugdí-
jas Pedagógus Klub min-
den évben Pedagógus 
Napon rendezi arany-és 
gyéméntdiplomás kollé-
gáinak köszöntését.  Ez 
évben Kovács Géza nyu-
galmazott iskolaigazgató 
volt az ünnepelt, akit az 
önkormányzat nevében 
Pánczél Károly alpolgár-
mester, országgyűlési 
képviselő, az egykori ta-
nítvány és tanárkolléga 
köszöntött.    

Kovács Géza Nógrád 
megyében, Karancskeszi-
ben kezdett tanítani, ahol 
összevont tanulócsopor-

tos tagiskolában és szakosított rendszerű oktatásban is volt része. 
Jó felkészülést jelentett ez későbbi tanári és vezetői pályájára. 

1967-ben került Gyálra, a Rákóczi Ferenc Általános Iskolába. A 
nagylétszámú tanulócsoportok, a két-, sőt háromműszakos oktatás 
próbára tette az akkori nevelőket. Az  agglomeráció, a főváros pe-
remtelepülése sok gonddal járt, ezek megoldásához talpig embernek 
kellett lenni. A sok hátrányos helyzetű gyermekkel, az „alvó község-
ben” alig tartózkodó, gondokkal küzdő szülőkkel sikeresen megta-
lálta a hangot az „új tanár bácsi”, aki ha kellett, fogadásból fejen is 
állt a tanári asztalon a gyerekek megnyerése érdekében. A  hatás 
nem maradt el: az ámulat kezelhetőbb gyerekeket eredményezett.                                               

1972-ben indult a 3. sz. Általános Iskola, majd Solymári Béla igaz-

gató nyugdíjba vonulása után az iskola-átszervezések  korát éltük. A 
Rákóczi, a Kossuth és az Ady közös igazgatás alá került Kovács Géza 
vezetésével. Minden iskolának volt ugyan saját intézményvezetője, de 
a döntés a közös intézmények vezetőjének felelőssége volt. Távolból 
megítélni az egyes intézmények, a 2000 fölötti tanuló és száz fölötti 
nevelő  munkáját pedig nagyon nehéz. Sok konfliktust  eredménye-
zett ez a helyzet, amit a nevelőhiány, a képesítés nélküli nevelők ma-
gas száma, az alsó-felső tagozat külön épületbe csoportosítása, a sok 
párhuzamos osztály (a-tól h-ig) , a szombati tanítás majd a 11 napos 
oktatás és a több műszak is nehezített. Ez volt a „hőskor”, amit ma már 
csak nosztalgiázva emlegetünk, mert a nehézségek ellenére az elért si-
kereket is tartalmazza. Kovács Géza büszkén emlékezik tanítványaira 
is, hiszen tanulmányi versenyeken jó helyezést értek el. 

A köszöntésen megjelent néhény tanítvány, az Ady iskola egykori 
tanárai és az ünnepelt munkatársai, akik kedves szavakkal és sok vi-
rággal kívántak jó egészséget és hosszú életet az Ady Endre Általános 
Iskola első igazgatójának. Az Oktatási Bizottság elnöke, Gazdikné 
Kasa Csilla, mint tanítvány és az intézmény jelenlegi vezetője meleg 
hangú levélben méltatta Kovács Géza munkásságát.              

 Kovács Istvánné

A Kovács István Pál Dalkör augusztus 3-tól 1 hetes zenei szó-
listaképző kurzust rendez a közösségi házban kicsiknek és 
nagyoknak, korhatár nélkül. Lehetőséget biztosítunk inten-
zív hangképzésre, énekgyakorlásra, valamint kottaismereti és 
skálázási gyakorlatokra, zenei ismeretek elsajátítására neves 
előadókkal.  A tábor költségeihez a jelentkező hozzájárulása 
5000.- Ft/fő. Jelentkezés: 29/341-137,  29/317-211, vagy a kö-
zösségi házban.                          

Kovács Istvánné

Nagykőrösön volt a megyei 
nyugdíjas találkozó

Megyei szintű találkozót rendeztek 2009 június 20-án a nyugdíjas 
klubok részére, melyen a mi klubunk, a Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub is részt vett.

Mivel a műsor középpontjában az „ál lakodalom” volt meghirdet-
ve, jelmezbe öltöztek be a résztvevők. Mi apácának öltözve vettünk 
részt a lakodalmas felvonuláson. Kilenc klubtársunk öltözött fel apá-
cának. Igen nagy sikert arattunk. A menyasszonyi és vőlegényi ruhá-
ba öltözött pár után a koszorús lányi ruhába öltözöttek következtek, 
utána az apácák. A városon végig sétálva énekeltünk, táncoltunk, 
míg megérkeztünk a lakodalmas házhoz. Ott igazi hagyományos la-
kodalmas vendéglátással vártak bennünket. Utána megkezdődött a 
tánc, késő délutánig. A megyében működő több nyugdíjas klub tag-
jaival ismerkedtünk meg, új barátságokat kötöttünk.

Elhatároztuk, hogy kicseréljük tapasztalatainkat, ezért meghív-
juk egymást kiemelkedő rendezvényeinkre.

Köszönjük Szatmári Andrásnénak a „Nosztalgia” klub vezetőjé-
nek a nagyszerű mulatságos rendezvényen való részvételt.

Gácsi Kiss Dezsőné

Kertbarátok kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző ter-
ménybemutató kiállítását az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban, szeptember 18-19-20-21-én, melyre szeretettel meg-
hívja a város és a kistérség lakosságát.

Ha szeretne részt venni a bemutatón a termékével, amit a kert-
jében vagy a földjén termelt, jelentkezzen Bacsa Ferencnél a 06-
29/343-853, vagy a 06-70/536-1574-es telefonszámon! Jelentkezési 
határidő: szeptember 15. 
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Asztalitenisz Egyesület Gyálon
A város sportélete egy új színfolttal lesz gazdagabb. Megalakult a 
Gyáli Prémium Asztalitenisz SE. Ki ne emlékezne még az iskolai 
forgókra az asztal körül vagy a balatoni tábori versenyekre az éle-
téből? Az alapítók elhatározása, 
hogy itt helyben is minél többen 
megszeressék ezt az igen nép-
szerű sportot. A kezdeti ama-
tőr sporttevékenységből alakult 
csapat a nagy hagyományokkal 
rendelkező Tárnok és Térsége 
csapatbajnokságban ez évben az 
előkelő 3. helyet szerezte meg. 
Június hónapban megrendez-
tük az I. Gyáli Prémium Kupát 
egyéni és páros számokban.

Terveink között szerepel a 
csapat nevezése a Pest megyei 
bajnokságban, városi általános 
iskolás verseny megszervezése 
és egy kistérségi felnőtt verseny 
megrendezése. Célul tűztük ki a 

tehetséges fiatalok felkutatását és a sportág alapjainak megtanítá-
sát. Céljaink eléréséhez már eddig is sok pozitív visszajelzést kap-
tunk és a továbbiakban is számítunk a sportot támogató emberek 

segítségére.
Várjuk az egyesületbe az asz-

talitenisz sportot kedvelő tagok 
jelentkezését!

Reméljük, hogy városunk 
sportéletéhez, fejlődéséhez mi 
is hozzá tudunk járulni.

 a vezetőség

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
2008. évi közhasznú jelentése a 1997. évi CLVI. Törv.  szerint

A számviteli beszámoló adatai (e Ft-ban):
A.) Össz.kh. tevékenység bevétele 1091
1.Közhasznú működési célra kapott támogatás 653 
-Helyi önk. támogatás: 430
-Egyéb 223
2.Más pályázatból nyert támogatás 200
3. Kh.tevékenységből bevétel 0
4.Tagdíj 55
5. Egyéb 183
Összes bevétel: 1 091
Kh. szervezet tisztségviselői díjazása, támogatása: 0

Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munká-
ban látják el. 

Javadalmazásban, juttatásban nem részesülnek a tevékenysé-
gükkel összefüggésben.
Összes ráfordítás 1146
Tárgyévi eredmény -55

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium utólagos finanszírozás-
sal,  2009 évben téríti meg a játékeszközökre  fordított pályázati 
forrás teljes összegét, vagyis meg kellett előlegeznünk 2008-ban. 

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója, áttekintő: 
Fő tevékenységünk: működési kiadás, szociálisan rászorulók tá-

mogatása, városkép szépítés, játszótéri eszközbővítés. 
Városkép szépítésekén virággal díszítettük a Kistérségi Irodaház 

ablakait. Játékeszközökkel –hinták, mászóka, libikóka- bővítettük 
a Deák és Petőfi utcai Játszóteret a Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium EZÜSTPROG-08, ill. a Polgármesteri keretből erre a célra 
juttatott támogatásokból, társadalmi munkában (2009 márciusi 
átadással). 

Rendezvényeink: a Nyugdíjas Klubok 4. Kistérségi Találkozója, 
és Idősek Világnapja, ami műsoros, nyitott városi rendezvények a 
város időseinek.

Egészségügyi előadás keretében Dr. Ködöböcz László intézmény-
vezető előadásában tájékozódhattak tagjaink aktuális egészségügyi 
kérdésekről, jó tanácsokkal látta el az érdeklődő időseket. 

Az Egyesület a nyugdíjasokat, időseket érintő információk 
(egészségügyi, kulturális, nyugdíjügyek, stb.) megismeréséhez fo-
lyóiratokat rendelt meg a Klubok tagjai részére. Helyi újságban ér-
tesítettük a város időseit az EZÜST NYÁR üdülési csekk igénylési 
lehetőségről. Nyugdíj és segély ügyekhez, valamint gázár támoga-
tási kérelmekhez adtunk kitöltési segítséget.

Ruhanemű adományt gyűjtöttünk és átadtuk a rászorulóknak a 
Szociális és Családsegítő Iroda vezetőjének segítségével. Egyesüle-
tünk – Ipartestületi támogatásból – Karácsonyra 45 fő részére élel-
miszer csomagot készített és juttatott el  a rászorulóknak -szintén a 
Családsegítő Iroda által kiosztva.

Az éves beszámolót a tagság 2009. év febr-i Közgyűlésén elfo-
gadta. Az Pest Megyei és a Gyál Város Önkormányzata Pénzügyi 
Irodája, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a szám-
lákkal történt elszámolásunkat elfogadta.

Gyál, 2009.06.05.                       Kiss Jánosné
elnök

A Gyáli Prémium 
Asztalitenisz SE.  

elérhetőségei:
 e-mail:

premium.gyal@gmail.com
 telefon:

06-70-5428-116 A 3. helyezet csapat: Kiss Péter, Jánosi János, Fábián András és 
Barkóczi Attila
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Önkormányzati támogatások

Az Oktatási és Kulturális Bizottság által közösségeknek odaítélt 
támogatások:
Cukorbetegek Gyáli Egyesülete 200 000 Ft
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 100 000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 200 000 Ft
Nyugdíjasok Helyi Képviselete 350 000 Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub 200 000 Ft
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete 150 000 Ft
Gyáli Kertbarát Kör 200 000 Ft
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 125 000 Ft
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület 150 000 Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete 200 000 Ft
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 50 000 Ft
Gyál Városi Népdalkör 300 000 Ft
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 200 000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas  Pedagógus Klub 150 000 Ft
„AZT A RAGYOGÓJÁT” Kovács István Pál Dalkör Egyesület 
 300 000 Ft
Civilek a Környezetünkért Egyesület 125 000 Ft

Az Ifjúsági és Sport Bizottság által sportegyesületeknek, sporto-
lóknak odaítélt támogatások: 
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 1.900.000 Ft  
ALPINE Sportegyesület 200.000 Ft 
GYBKSE Röplabda szakosztálya 100.000 Ft
Bogdány Ákos 100.000 Ft
Lurkó Gyerekfoci Egyesület 300.000 Ft
Poszeidon Kyo-Ki Do Dojo Harcművészeti Szakosztály 50.000 Ft
Gyáli Birkózókért Egyesület 400.000 Ft
Duplo FC 150.000 Ft
Sanbon SE 200.000 Ft
APEX Optimista Sportegyesület 80.000 Ft
Gyáli Lovassport Egyesület 300.000 Ft
Farkas János, Quad Family SE 50.000 Ft
Kainzné Tar Enikő 50.000 Ft
Gyáli  Mazsorett és Zászlóforgató  Csoport 200.000 Ft
A 56-os  Postagalambsport Egyesület 100.000 Ft
Prémium Gyáli Asztalitenisz Sport  100.000 Ft
Tarpai Roland 100.000 Ft

Gyál civil társadalmára a különböző önszerveződő közösségek, 
klubok, körök, egyesületek, színes, tartalmas tevékenysége jel-
lemző. Számos városunkhoz kötődő sportoló, sportegyesület 
is nemzetközi sikereket ér el. Azt, hogy működésüket, eredmé-
nyeiket az önkormányzat is nagyon fontosnak tartja, elismeri, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az évenként elnyerhető anyagi 
segítség. 

Egyre több önkormányzat kényszerül arra, hogy a nehéz gazdasá-
gi helyzet miatt csökkentse, esetleg megszüntesse a civilszervezetek 
támogatását. De Gyálon más a helyzet. A közösségek, szervezetek és 
magánszemélyek az idén is pályázati úton juthattak önkormányza-

ti támogatáshoz. A képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bi-
zottságnak  (OKB) és az Ifjúsági és Sport Bizottságnak (ISB) adta át 
a beérkezett pályázatok elbírálásának és a rendelkezésre álló pénz 
elosztásának jogát. Az illetékes bizottságok júniusban hozták meg 
döntésüket. 

Az ISB által odaítélt támogatásokról szóló tanúsítványokat július 8-án, 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály 
alpolgármester és Vinnai Tibor önkormányzati képviselő, a bizottság 
elnöke adta át a sportszervezeteknek, sportolóknak, a bizottsági tagok 
jelenlétében (képünkön). Az OKB által odaítélt támogatásokról szóló ta-
núsítványokat az idei civil fesztiválon vehetik majd át a civil szervezetek.
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Gyimesi István, Gyál város polgármestere, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének tagja az Önkormányzati 
Szövetségek Konzultatív Tanácsa Közös Nyilatkozatának közzétételére kérte lapunkat.

Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsának Közös Nyilatkozata

dr. Sütő László
Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetsége

dr. Wekler Ferenc
Községek, Kistelepülések és Kistérségek 

Országos Önkormányzati Szövetsége

dr. Illés György
Magyar

Faluszövetség

dr. Gémesi György
Magyar Önkormányzatok

Szövetsége

dr. Szakali Erzsébet
Megyei Jogú Városok

Szövetsége

Molnár Gyula
Települési Önkormányzatok

Országos Szövetsége

dr. Ódor Ferenc
Megyei Önkormányzatok 

Országos Szövetsége

Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa (a hét orszá-
gos önkormányzati szövetség elnökségének együttes ülése) érdekelt 
és partner az önkormányzati rendszer reformjában. Elvárja, hogy 
egyenrangú partnerként fogadja el a kormányzat a reformok kidolgo-
zása során. Az önkormányzati szövetségek sajnálattal állapítják meg, 
hogy az érdekérvényesítés hatékonysága csökken, a javaslatainkat a 
tárca nem tudja hatékonyan képviselni. Azt tapasztaljuk, hogy a kor-
mányzat továbbra sem egyeztet érdemben az önkormányzatokat érin-
tő ügyekben.

A jelen helyzetben kiemelten fontosnak tarják a következő kérdé-
seket:

1/ Az önkormányzati szövetségek felkérik a kormányt, hogy az 
EU-s pályázatoknál az ÁFA növekedés és árfolyam változás hatását 
kompenzálja.

2/ Az önkormányzati szövetségek nem értenek egyet – az önkor-

mányzatiság alapértékével ellentétesnek tartják -, hogy az iparűzési 
adó beszedését a kormányzat az APEH hatáskörébe kívánja helyezni.

 3/ Az önkormányzati szövetségek nem értenek egyet, és határozot-
tan ellenzik a vízközmű társaságok tervezett integrációját, ugyanak-
kor támogatja az önkormányzati tulajdonba adást.

4/ Az önkormányzati szövetségek elhamarkodottnak, és kidolgo-
zatlannak tartják a vagyonadó ingatlanokra vonatkozó részét és ja-
vasolják visszavonását és széleskörű szakmai egyeztetés után újratár-
gyalását.

Az önkormányzati szövetségek nem tudják elfogadni az előkészítés 
és egyeztetés nélküli pénzügyminiszteri bejelentést, a jövő évre terve-
zett 120 milliárd forintos önkormányzatokat érintő elvonásról. Ezért 
az önkormányzati szövetségek kezdeményezik a Kormány- Önkor-
mányzatok Egyeztető Fórumának (KÖEF) soron kívüli összehívását.

Budapest,  2009. június 16.

Tájékoztató a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság a 
Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó-
vagy tartózkodási hellyel  rendelkező nagykorú 
személynek egyszeri, vissza nem térítendő tá-
mogatást állapíthat meg.

A támogatás összege legalább húszezer forint, 
legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra 
okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb 
százezer – forint.

 A támogatás egy alkalommal, a család egy 
tagja számára állapítható meg.

Krízishelyzetére tekintettel ki jogosult támo-
gatásra?

A nagykorú személy, ha
- a családjában a kérelem benyújtását meg-

előző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem 
a minimálbér nettó összegét (2009-ben 57.815,- 
Ft) nem haladta meg,

- részére a társadalombiztosítási nyugellátás-
ról szóló törvény alapján nem folyósítanak öreg-
ségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti 
rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, 
özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülői nyug-
díjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást, bá-
nyásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az 
egyes művészeti tevékenységet folytatók öreg-

ségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, előnyug-
díjat, mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, 
mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, és 
a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt 
összegű járadékát, és

- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre 
nem látható esemény következtében a családja 
mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan 
veszélyeztető krízishelyzetbe került.

Ki nem jogosult a támogatásra?
- akinek a fent megjelölt nyugellátások vala-

melyikét folyósítják,
- akinek a 2009. év folyamán 15.000,- forintot 

meghaladó összegben átmeneti segélyt állapí-
tottak meg,

- akinek esetében átmeneti segély megálla-
pítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem 
elbírálásának időpontjáig, 

- aki a támogatás megállapítására irányuló 
kérelmének benyújtását megelőző 90 napon 
belül átmeneti segély  megállapítására kérel-
met még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi 
önkormányzat rendeletében előírt feltételek az  
átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként 
kizárják.

Mi minősül krízishelyzetnek?

A család mindennapi életvitelének fenntar-
tását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek 
minősül különösen, ha a kérelmező

- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át kö-
vetően elveszítette,

- jövedelme a 2008. szeptember havi jöve-
delméhez képest 20%-ot elérő mértékben csök-
kent,

- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fi-
zetési kötelezettsége a törlesztő-részlet 2008. 
szeptember havi összegéhez  képest 20%-ot el-
érő mértékben emelkedett, vagy 

- egészségi állapota indokolja.
Hol kell igényelni a támogatást?
A támogatás megállapítása iránti kérelmet 

2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között 
formanyomtatványon, a kérelmező lakó-vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes Polgármes-
teri Hivatalhoz kell benyújtani.

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?
- a család egy főre jutó jövedelme összegének 

igazolására alkalmas iratot vagy annak másola-
tát, valamint

- a törlesztő-részlet emelkedése esetén a havi 
törlesztő-részlet emelkedését igazoló iratot.

 Polgármesteri Hivatal



Rossz idő esetén a programokat a
színházteremben rendezzük meg!

augusztus 7., péntek, 19 óra
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„Értük vagyunk, nemtől és felekezeti hovatartozástól függetlenül”

10. évforduló a Szent József Idősek Klubjában
A tavalyi évben ünnepelte a Gyáli Római Ka-
tolikus Egyházközség és a város a 25 éve épült 
Szent István király plébániát és templomot. 
Máris elérkeztünk egy másik évfordulóhoz: a 
tizedik éve megnyitott idősek nappali szoci-
ális intézményének jubileumi ünnepségéhez, 
melyet 2009. június 26-án reggel 9.00 órakor 
ünnepi szentmisével kezdtünk. A szentmisét 
dr. Varga Lajos püspökatya és Hefler Gábor 
plébános úr celebrálta. A hétköznap ellenére 
megtelt az Isten Háza egyházközségünk, a 
Szent József Idősek Klubja tagjaival, Gyál vá-
ros civil szervezeteinek vezetőivel és tagjaival, 
soroksári testvérotthonunk időseivel.

A püspöki prédikáció aktuális – időseket 
érintő – kérdéseket is tartalmazott. Nincs meg-
különböztetve vallási hovatartozása alapján, 
akinek gondoskodásra van szüksége. Méltatta, 
hogy milyen nagy esemény egy ilyen klub lét-
rehozása, és köszönet illet meg mindenkit, aki 
ebben tevékenykedett. Hefler Gábor atyának 
kiemelkedő szerepe volt abban, hogy ily mó-
don is megvalósulhatott a cselekvő szeretet. A 
püspöki áldás fogadása után felemelt érzések-
kel érkeztünk a Petőfi Sándor utca 16-18. szám 
alatti klubba.

Az ünnepséget több napig tartó lázas ké-
szülődés előzte meg. Megtervezésre került az 
ünneplésre szolgáló tér, majd ezután követke-
zett a kiállítási anyagok gyűjtése. Az udvarban 
sátrakat állítottunk fel Hefler Gábor atya és 
az Őszidők Klubjának segítségével. Sokat kö-
szönhetünk egyházközségünk lelkes munka-
társának, Szarka Györgynek, Magyarossy Ist-
vánnak, munkatársainknak, a kertdíszítésben 
a klubtagoknak is.

Megérkeztünkkor így virágokkal feldíszített 
kapu és udvar fogadta az ünneplő közönséget.

Az ünnepség 10 óra környékén kezdődhe-
tett el. A meghívottak között köszönthettem a 
váci egyházmegye, mint fenntartó részéről fő-
tisztelendő dr. Varga Lajos segédpüspök urat, 
Hefler Gábor plébános atyát, Pánczél Károly 
országgyűlési képviselőt, Gyál város alpolgár-
mesterét, a városi Szociális és Családvédelmi 
Központ vezetőjét, Radványi Juditot, a Római 
Katolikus Egyház Módszertani Intézetének 
soroksári Názáret Szeretetotthonának tagjait, 
vezetőjét, Subeczné P. Máriát, valamint mun-
katársait, a gyáli civil szervezetek vezetőit és 
tagjait, és nem utolsó sorban klubunk munka-
társait és tagjait.

A megemlékezést rövid történeti bevezető-
vel kezdtük. A Klub épülete Szekér Kálmánné 
adománya, akit még Miklós János és Hefler 

Gábor atya segítettek hitéletében. Hefler Gá-
bor és egyházközsége újjáépítette az épületet, 
oly módon, hogy még egy domonkos rendi 
csoport fiataljai a téglákért házat bontottak le 
Kispesten, mely szintén adományból került az 
egyházközség tulajdonába.

A kezdeti építkezésben Nagy István és csa-
ládja volt a fő segítő. „A gyáliak nélkül nem 
valósulhatott  volna meg ez a klub.” – mondta 
Gábor atya egy korábbi beszélgetésünkkor. Az 
önkormányzat részéről is egy idősek nappali 
ellátását megvalósító intézmény létesítése tűnt 
a legmegfelelőbbnek. 

Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök ál-
dásával indult a nappali szociális intézmény 
1999. július 1-jén. Már a megnyitón is Gábor 
atya festményeiből álló kiállítás fogadta a ven-
dégeket. Klubtagjaink száma az induláskor 7 
fő volt – közülük már csak Lemle Istvánné van 
köztünk. 1999. novemberétől 20 főre emel-
kedett a létszám, közülük ma hatan járnak a 
klubba. Tehát a nyitás évétől heten élnek köz-
tünk. Az elhunyt 16 klubtagunkért kis mécse-
seket gyújtottunk tiszteletünket kimutatva.

Az indulás nehéz volt, de beletanultunk. 
Nagyon idős klubtagjainkat magánerőből 
szállíttattuk be több mint egy hónapig (Feren-
czi Zsolt és Hefler Gábor atya segítségével).

Az önkormányzat részéről a Gamesz vette 
át a szállítási feladatokat, mellyel természet-
ben támogatta a klubot. Jelenleg a Városüze-
meltetési Kft. a szállítónk. A kert kialakítása, 
gondozása Schmidt József nevéhez fűződik.

2001-ben ellátási szerződéskötés történt 
Gyál Város Önkormányzata és intézményünk 
között, mely pénzbeli támogatást is jelentett. 
Az államtól kapott támogatás mellett – mely-
nek reálértéke egyre kevesebb – jelenleg is el-
engedhetetlen az önkormányzati támogatás.

Ötéves évfordulónkra zászlót terveztünk 
Ignácz Oszkár segítségével. 

Az öt-és tízéves évforduló közti időszakban 
egyenruhát terveztünk, melyet ünnepekkor, 
rendezvényekkor viselünk. 

A tízéves évfordulóra hőszigetelt vakolatot 
és ablakokat, zászlótartót kapott a ház; a fel-
újítási folyamatban a lépcsőház adományként 
új borítást kapott. Jelentős fizikai munkát vég-
zett Gábor atya és mindenkori segítői. 

Munkatársaink jelenleg Viola Albertné, 
Szarka Györgyné, Krausz Györgyné. Pusztai 
Ilona ünnepélyes keretek között vonult nyug-
állományba nálunk végzett munkája után. 
Munkatársaink nagy megbecsülésnek örven-
denek klubtagjaink és a magam részéről is. A 

klub orvosa, dr. Piszker Éva és gyógytornásza, 
Záborszkyné Kovács Edit rendszeresen láto-
gatja intézményünket – vigyáznak a klubta-
gok egészségére.

Ars poeticánk, hogy ebben a klubban min-
den idős találja meg a helyét, érezze jól ma-
gát, aki közösségre vágyik, akinek szüksége 
van a másik emberre. Értük vagyunk, nemtől 
és felekezeti hovatartozástól függetlenül. Az 
ember Isten képmására teremtetett a fogan-
tatás pillanatától a haláláig tisztelet, szeretet 
és gondoskodás illeti meg. Ahogy a kisgyer-
mek születését várjuk, készülünk rá, örülünk 
neki, az idős emberekkel is olyan örömmel és 
tisztelettel bánjunk.

Erre itt a munkatársaim adottak, nyitottak 
szeretetük átadására. Az intézmény névvá-
lasztása is magába foglalja a szerető gondos-
kodást. Szent Józsefet imáinkban kérjük, hogy 
klubunk is lehessen Názáret mása. Jóság és 
szeretet lakozzék az itt dolgozók és ide járók 
szíveiben. 

A történeti bemutatás után következett idő-
seink műsora. Versek és énekek hangzottak el. 
Felcsendült a „Tüzed, Uram Jézus” kezdetű 
ének és az énekcsoport erre az alkalomra vá-
logatott népdalcsokra a 2000. évben kiadott 
„Ezer esztendő, Milleniumi olvasó és dalos-
könyv”-ből.

Ezután a Názáret Szeretetotthon színielő-
adása zárta az idősek műsorát. 

Felszólalt Pánczél Károly alpolgármester, aki 
tortával köszöntötte ünneplő intézményünket, 
és nagyon boldog születésnapot kívánt.

A Szent József Idősek Klubja az évforduló 
kapcsán köszönetét emléklappal fejezte ki az 
önzetlen munkáért, mellyel időseinket támo-
gatták. 

A Názáret Szeretetotthon „Soroksártól 
Gyálig” címmel ellátott nagy tablót készített, 
ezzel köszöntve a klubot. 

A gyáli civil szervezetektől is kaptunk hasz-
nos ajándékokat, melyet ezúton is köszönünk. 

Az ünnepséget dr. Varga Lajos s.püspökatya 
áldással és pohárköszöntővel, Gábor atya pe-
dig festményeinek kiállításával zárta. 

Hálásan megköszönve mindenki segítségét, 
vendégül láttuk munkatársaimmal az ottlévő-
ket.

„Az Istennél a belépőjegyen az kell, hogy 
álljon: mindent megtettem önmagam, feleba-
rátom és népem javára és épülésére!” (Jakab 
Antal)

Mátyás Józsefné
intézményvezető
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ATYÁM MINDMÁIG MUNKÁLKODIK, EZÉRT  
ÉN IS MUNKÁLKODOM!                                                    JN. 5, 17

Tisztelt Gyáli Polgárok!
Üres dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy a gyáli katolikus közösség életét létezésének 
kezdetétől a tevékeny és találékony közösségi élet jellemzi. Máskülönben hogyan tudtak 
volna istentiszteleti helyhez jutni a háború utáni években?

A tevékeny és találékony szeretet kocsma bálterméből templomot formált, a kocsma és 
bolt helyiségéből pedig plébániát alakított ki. 

Ugyanez a „kifogyhatatlan lelemény” – ahogy a Nagy Árpád plébánosnak állított 
márványtábla is hirdeti – egy XXI. században is modern templom és plébánia együttest 
épített az egész város büszkeségére. Több településünkről szóló könyv, a templomunk 
képével vagy sziluettjével díszíti címlapját. 

Nem szeretnénk elmaradni a buzgó elődök mögött, a meglévő épületeink karbantar-
tása mellett, mi szociális otthont, játszókertet, és családi napközi otthonnak helyet adó 
bővítéseket hoztunk létre.  Szociális otthonunk 10 éve működik, most jubilálunk először. 
Játszókertünk pontosan 5 éve áll a használók rendelkezésére.  Így mondom: a használók, 
mert a belépésnek nincs felekezeti hovatartozási feltétele. Mindenkinek igyekszünk szol-
gálatára lenni. Erről sokan tanúskodhatnak.

A nappali ellátású otthonunkban már várólistánk van, időben kell érdeklődni, és néha 
csak kis késedelemmel tudjuk teljesíteni a felvételi igényt. Telefonszámunk: 29/345-994. 
Intézményvezető: Mátyás Józsefné, Ágnes. 

Játszókertünk gondnoka: Szarka György, mobilszáma: 06-30/910-7584.

Legújabb kezdeményezésünk:
Családi Napköziotthon

Mi ebben a poén, a többlet, hiszen az iskoláknak is van napközi szolgálata!?  - kérdi egy 
közénk tartozó pedagógus, aki maga is napközis tanár.

A poén, a többlet, a családiassága. Ide csak 14 gyermeket tudunk felvenni, egy cso-
portba 5-7 gyermeket. Ez a poén! Így mindenkit személyesen számon tudunk tartani, 
jobban tudunk vele törődni! Ez az intézmény a plébánia tetőterében található, ahol ottho-
nos környezetet igyekeztünk kialakítani. A vezető és munkatársai képzett pedagógusok, 
nagycsaládos anyukák, akik sikerrel nevelnek több gyermeket.  Tapasztaltak a tanításban, 
és a gyermeknevelés terén, kreatívak a hobbik területén. Azt látjuk, hogy a gyerekek a 
számítógép és a televízió előtt nőnek fel. Már alig ismernek más játékokat, el sem tudnak 
képzelni más szabadidős tevékenységet! Családi napközink erre a problémára is megol-
dást kínál. Egy ilyen kis közösségben játszótársakat talál és egy olyan felnőttet, akinek az 
a dolga, hogy vele legyen, figyeljen rá és aki a játékaikba is szívesen részt vesz.   

A mi nevelésünk életszerű szeretne lenni! Nemcsak a tudásra, a családi otthon szere-
tetére, a szülők iránti tiszteletre nevelünk, de az egészséges életmódra, és a lelkiéletre is 
kiterjed.

Szeretnénk bevonni a munkába a nyugdíjas és már évek óta ajánlkozó katolikus peda-
gógusokat, nyelvtanárokat is.

Lehetőség van arra is, hogy a gyerekek csak bizonyos napokon vegyék igénybe a szol-
gáltatásainkat (pl. korrepetálás céljából).

Ezen kívül vállalunk gyermekfelügyeletet, akár hétvégén is, ha erre van igény. Ottho-
nos családias légkört tudunk biztosítani, ahol a gyermekek minden bizonnyal jól fogják 
magukat érezni.

Ezért emlegettem a játszókertet és a szociális otthonunkat. Szeretnénk, ha a családi 
napközi is hasonlóan kedvelt és népszerű lenne. 

Eddig is megvolt a kapcsolata a Szent József Klubnak az óvodákkal, az iskolákkal, de 
most ez bensőségesebben működhet. A játszókert is az intézményrendszerhez tartozik 
ahol lehetőség van egészséges, tartalmas, szabadidő eltöltésére. 

Reményeink szerint szeptemberben már beindulhat ez az új intézményünk, ahová 
várjuk az érdeklődő jelentkezőket.

Az intézményvezető: Ignáczné Vizi Györgyi. Telefonszáma: 29/ 341-986, mobil: 06-
20/465-0606 

Weboldal: www.mariacsana.gportal.hu
Tisztelettel:                                                                Hefler Gábor plébános és munkatársai  

Fotók: Szarka György
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Dr. Tausz György és Záborszkyné Kovács Edit kapta az elismerést

Átadták a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat
Június 26-án, pénteken, az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár szín-
háztermében tartott Semmelweis-napi 
ünnepségen adták át a Dr. Pusztai Lajos 
Emlékdíjakat. Az idén Dr. Tausz György 
főorvos, fogszakorvos és Záborszkyné 
Kovács Edit gyógytornász részesült az el-
ismerésben.

A rendezvényen megjelent Gyimesi Ist-
ván, Gyál város polgármestere, Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselő, alpolgármes-

ter, Soósné Dr. Gáspár Gabriella, városunk 
jegyzője és Zabánné Nagy Gyöngyi önkor-
mányzati képviselő, a képviselő-testület 
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi 
Bizottságának elnöke is. Ünnepi beszédet 
Dr. Ködöböcz László intézményvezető fő-
orvos mondott. Hagyományaink szerint a 
rendezvényen adták át a Dr. Pusztai Lajos 
Emlékdíjakat is. Az idén Dr. Tausz György 
főorvos, fogszakorvos és Záborszkyné Ko-
vács Edit gyógytornász kapta az elismerést.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben 
alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos Em-
lékdíj alapításáról. A településünk egykori 
főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak 
a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki a gyáli egészségügyi, 
valamint a szociális ellátás területen ki-
emelkedő érdemeket szerzett, az egészség-
ügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemel-
kedő munkát végzett. 

sZ

Záborszkyné Kovács Edit 1983-ban végzett az 
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai 
Karán. 1995-től a gyáli rendelő gyógytornásza. A 
bejáró betegek kezelésén kívül gyógytestnevelést 
tart az Ady iskolában, női- és nyugdíjastornát a 
közösségi házban, időstornát a Szt. József Idősek 
Klubjában, és megmozgatja a cukorbetegeket az 
egyesület összejövetelein.

Munkáját a pontosság és a következetesség jel-
lemzi. Csendesen, kedvesen szól a betegekhez, akik 

gyakran megkönnyebbülnek, hogy nem kell félniük a kezelésre jönni. Türelemmel 
irányítja a méltatlankodókat, folyamatos munkára ösztönzi a lustálkodó gyerkőcöket, 
türelemre inti a gyógyulást túl gyorsan remélő betegeket.

Kollégáival kapcsolata kiegyensúlyozott, bármikor fordulhatunk hozzá kérdések-
kel, vagy segítségért, de ő is felkeresi szükség esetén a háziorvosokat, kezelőorvoso-
kat.

Nem könnyű egyedüli gyógytornászként dolgozni egy rendelőben. Nemcsak az 
ellátandó esetek mennyisége miatt, hanem az új információk lehetőségét jelentő 
szakmai környezet hiánya miatt is. Ennek ellensúlyozására rendszeresen tartja a kap-
csolatot régebbi kollégáival. Nagyon tud örülni egy-egy régi hangnak, ha felhívják 
telefonon, vagy összefutnak egy kongresszuson. Figyeli a továbbképzések témaköreit, 
és a szabadidejéből is szívesen elmegy, hogy új ismereteket szerezhessen – hangzott el 
Záborszkyné Kovács Edit méltatásában.

Dr. Tausz György külföldi útja miatt 
nem tudott részt venni az ünnepségen, 
ezért levélben köszönte meg az elisme-
rést. Levelében az alábbiakat írta: Dr. 
Pusztai Lajos főorvos urat személyesen 
ismertem és sok évet dolgoztam a veze-
tése alatt álló intézményben. Becsüle-
tet, ember- és betegszeretetet tanultam 
tőle. Őszinte barátság fűzött hozzá és 
feleségéhez, Icuskához. Ezért külön 
megtiszteltetés, hogy az ő emlékére ala-
pított díjban részesülhetek. Köszönöm 
mindazoknak, akik jelöltek, és akik ér-
demesnek tartottak rá.

Fiatalon kerültem Gyálra. Nagyon 
hamar megszerettem az itt élő embere-
ket és a rendelő kollektíváját. Ebben sok 
támogatást kaptam Dr. Fa Ferenc főor-
vos úrtól, aki sajnos korán itt hagyott 
minket. A kezdetektől több mint 30 
év telt el, de ennyi idő után is minden 
munkával eltöltött nap örömöt okoz 
nekem. Ebben szerepe volt asszisztens-
nőmnek, Gabinak is, akire mindig ma-
ximálisan számíthatok. Jó érzés olyan 
kollégákkal dolgozni, akiket tisztelek 
és szeretek. Remélem, hogy ennek a kö-
zösségnek még sokáig tagja lehetek.
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A közelmúltban ismét óvodai férőhelybővítésről döntött a vá-
ros képviselő-testülete. Ősszel két új csoport indul a Tulipán 
Óvodában. Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, városunk 
alpolgármesterét a döntés hátteréről kérdeztük.

Sokat hallani arról, hogy hazánk lakossága folyamatosan csökken, 
elöregedőben az ország, egyre kevesebb gyermek születik. Gyálon 
szerencsére nem ilyen riasztó a helyzet. Az országos átlagnál több 
gyermek jön világra, s szerencsésnek mondható a lakosság korcso-
portonkénti összetétele is. A számok egy fiatal, dinamikusan fejlődő 
város képét mutatják. Az óvodai, iskolai ellátás biztosítása nem kis 
feladatot jelent az önkormányzatnak. Míg az ország más települése-
in oktatási intézmények bezárására kényszerülnek az önkormány-
zatok, mi itt Gyálon az egyre csökkenő állami támogatások ellenére 
is iskolákat, óvodákat bővítettünk, illetve építettünk az elmúlt évek-

ben. Nagy örömünkre még mindig sok a gyerek városunkban, ezért 
döntöttünk úgy, hogy két csoporttal bővítjük a Tulipán Óvoda férő-
helyeinek számát – ismertette a döntés okait Pánczél Károly.

Az óvoda épületét eleve úgy tervezték, hogy bővíthető legyen. 
A két új csoportszobát a földszinti irodák helyén alakítják ki, az 
irodák pedig a tetőtérbe költöznek, a nagyobb létszámhoz iga-
zodva megnövelik az udvar területét is.

Az épület átalakításának költségei mintegy 40 millió forintot 
tesznek ki, a berendezések, felszerelések vásárlására pedig vár-
hatóan 10 millió forintot, a két csoporttal foglalkozó óvónők, 
dadusok 2009-es munkabérére és annak járulékaira pedig 4,6 
millió forintot fordít az önkormányzat saját költségvetéséből. A 
munkálatok a tervek szerint 2009 októberére készülnek el – tájé-
koztatta lapunkat városunk alpolgármestere.

Gyermeknap a Tulipán Óvodában

Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük, gazdag progra-
mok, ajándékok és kiemelt figyelem övezi ezen a napon őket.

Kisfiam óvodájában, a gyáli Tulipán Óvodában is jeles nap ez, 
amikor a családok - a Tulipán Óvoda udvarán szervezett - közös 
programokon vehetnek részt. A gyerekek nagyon várják ezt a napot, 
hiszen többórás program keretében sokféle szórakozási lehetőség 
közül választhatnak. A résztvevők a több helyszínes vetélkedőkön, 

ügyességi versenyeken összemérhették tudásukat, ügyességüket. 
Szinte minden gyerek örömmel próbálta ki az ugráló várat és az 
arcfestést is. A festékmaszkok kiválóan sikerültek sok pókemberrel, 
királylánnyal, tündérrel és különféle állatkákkal találkozhattunk. 
A lovas kocsikázás és a lovacskák simogatása is élmény volt.

Nagy sikert aratott az óvó nénik előadása, melyeken jókat ka-
cagtunk. Kiemelt esemény volt, hogy az udvaron levő tűzoltó 
autót birtokba vehették az apróságok, az óvoda környéke szinte 
harsogott a gyerekek szirénázásától, ujjongásától. Sokan a tűzoltó 
sisakot nem akarták levenni a fejecskéjükről. A tűzoltó bácsiknál 
műanyagpalackokat lehetett eltalálni vízsugárral, a gyerekek nagy-
nagy örömére.

 Minden programon pontot gyűjthettek a picik, melyeket bevált-
hattak - az óvoda által összegyűjtött – játékokra.

Az elfáradt apróságok különböző finomságokat is csemegézhet-
tek, erőgyűjtésként. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, hiszen 
volt itt minden, ami ovis szem-szájnak- kéznek-lábnak ingere. 

A Tulipán Óvodában rendezett gyermeknap közös ünneplése 
emlékezetes maradt a kisgyermeknek és a felnőtteknek is egyaránt.

Kapás Dávid anyukája
Tulipán Óvoda, Csillag csoport

Két új csoport indul az intézményben
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Gáspárné Szabó Rozália 1980 augusztusa óta dolgozik az 
Ady Endre Általános Iskolában, mint matematika-fizika 
tanár. Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakmai felkészült-
séggel végzi. Fontosnak tartja ismereteinek állandó frissíté-
sét. 1986-ban kiváló eredménnyel végezte el a matematika 
intenzív tanfolyamot. 2002-ben a TIT akkreditált pedagógus 
továbbképzés aktív résztvevője volt.

Több mint 2 évtizede munkaközösség-vezetőként is dol-
gozik. Szívesen segít kollégáinak. A szaktárgyi versenyek, 
a nemzetközi PISA felmérés pontos, precíz segítője, szer-
vezője.

Tanítványai szép eredményeket érnek el. A továbbtanu-
lásban is megállják helyüket. Tanóráira mindig jellemző a 
következetes, pontos, fegyelmezett munkamenet, de a vidám 
nevetés, a humor sem hiányzik a tanteremből.

Sokoldalúan szemléltet, magyaráz, kísérleteket mutat be. 
A szakirodalmat szívesen tanulmányozza. A tanulók érdek-
lődését mindig fel tudja kelteni egy-egy fizikusról vagy mate-
matikusról szóló különleges történettel, könyvvel.

Kedves, de határozott egyéniség. Példás családi életével, 
nyílt, őszinte, megbízható véleményalkotásával méltán szer-
zett tekintélyt a tantestületben és a szülők körében egyaránt.

Közel 15 évig kezelte és óvta becsülettel az Ifjú Szívek Ala-
pítvány vagyonát. Osztályfőnöki munkája is külön dicséretet 
érdemel. Évek óta magas létszámú osztálya van. A problémá-
kat mindig nagy empátiával tudja megoldani. „Gyermeke-
inek” nemcsak szakmai tudásának legjavát adja, hanem az 
osztálykirándulásokon fontos szempont nála a kulturális és 
esztétikai ismeretnyújtás is.

Nagy B. Csa-
báné, Éva néni 
a jászberényi 
Ta nítóképző 
Intézet nap-
pali tagozatán 
szerzett taní-
tói diplomát.

34 éve él és 
dolgozik Gyá-
lon. Először a 
Kossuth isko-
lában napkö-
zis nevelő volt, 
majd tanított a 
Rákóczi isko-
lában. A leg-
hosszabb időt 
a gyálszőlői iskolában töltötte.

1984 óta volt tagja a Bartók iskola tantestületének. Azóta 
sok kisdiáknak tanította meg az ABC-t és az 1x1-et.

Minden tanítványát egyformán szerette, valamennyi di-
ákban meglátta a jó tulajdonságokat, és ezt igyekezett ben-
nük erősíteni. Állandóan mosolyog, nyugodt természetét a 
gyerekekre is át tudta „ragasztani”. Erőssége a matematika, 
így igyekezett a tehetséges gyerekeket ilyen irányban fej-
leszteni. Nem tett különbséget a rosszabb helyzetben élő 
gyerekekkel, őket is megpróbálta felzárkóztatni, szeretet-
tel fordult feléjük is. Szívesen segítette fiatalabb kollégáit, 
tanácsokat adott nekik. Mindenki kedveli őt, hiszen hu-
morát, bölcs mondásait örömmel hallgatjuk. Egészségügyi 
problémái ellenére nagyon keveset hiányzott, úgy gondol-
ta, hogy az ő problémái ellenére nem sérülhet a gyerekek 
érdeke.

Munkája elismeréseként 2000-ben, iskolánk alapítvá-
nyától a Bartók Alapítvány Elismerő oklevelét kapta, 2007-
ben nyugdíjba vonulása alkalmából Minisztériumi Peda-
gógus Szakszolgálati Emlékérmet kapott.

Mindnyájunk Éva nénije hiányzik a mindennapjaink-
ból. Ezért nagyon örülünk, amikor két-három hetente 
meglátogat bennünket. Derűs arca, szelídsége, optimista 
életszemlélete, humora, évtizedek alatt gyűjtött tapaszta-
latai, jó szavai hozzánk, mindig erőt adnak.

Gáspárné Szabó Rozália és Nagy B. Csabáné  
kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1988-
ban alapította a Gyáli Közoktatásért Díjat. A kitüntetéssel 
évente két, a közoktatás területén kimagasló munkát végző 
személy munkáját ismeri el a város. Az idén Gáspárné Sza-
bó Rozália, az Ady Endre Általános Iskola matematika-fizi-

ka szakos tanára és Nagy B. Csabáné a Bartók Béla Általá-
nos Iskola nyugdíjas tanítója kapta az elismerést. A díjakat  
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és 
Pápai Mihály alpolgármester adták át az iskolák tanévzáró 
ünnepségein.
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Gyereknap és Foci-kupa a Gyermekjóléti Szolgálatnál

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központjának Gyermekjólé-
ti Szolgálatánál 2009. június 4-én került sor a 
Gyermeknap megtartására a „Csütörtök” nevű 
programsorozat keretén belül. A szervezés a 
Civilek a Környezetünkért Egyesület (C.I.K.E.) 
közreműködésével valósult meg. A gyereknapi 

programra, amely 13-18 óráig tartott, közel 80 
gyermek látogatott el hozzánk. Szó szerint „be-
lekóstolhattak” nálunk a marcipán-formázás 
fortélyaiba, miközben megismerkedhettek e 
finomság történetével és az elkészítés „szigo-
rúan titkos” receptjével. Készíthettek vidám, 
színes bohócfigurákat, gyönyörű virágokat, 
és kipróbálhatták a gyöngyfűzést is memória-
karkötők készítése során. A barkácsasztalok 
mellett új szabadtéri társasjáték várta a gyere-
keket óriás dobókockával, valamint pingpong, 
tollaslabda és foci révén sportolásra is adódott 

lehetőség. Nagy meglepetésként 
négy lány – Zsófi, Kitti, Adri és An-
csa – mazsorett-bemutatóval készült 
számunkra.

2009. június 25-én lezajlott szin-
tén a Gyermekjóléti Szolgálat és a 
C.I.K.E. szervezésében az 1. FOCI-
KUPA! Három korosztályban hat 
csapat mérte össze erejét lelkes szur-
kolók és pom-pom lányok – Lidi, 
Marika, Niki és Zsófi - drukkolása 
mellett. Szoros küzdelemben kerül-
tek ki a győztesek:
1. csoport
1. helyezett: „Közepes Inter” csapata - Dékány 
Tamás, Lakos Endre, Rácz Richárd, Rácz Ger-
gő, Sóvárd Róbert, Vozár Norbert
2. helyezett: „Gyáli Barcelona” csapata - Bakk 
Dávid, Drexler Roland, Garamvölgyi 
Csaba, Goldner Dezső Sándor, Stem-
ler Felicián, Tóth Lóránd
2. csoport
1. helyezett: „Majd kitaláljuk…” csa-
pata - Balog Attila, Bróda Richárd, 
Kelemen Marci, Nagy-György Kris-
tóf, Nagy Zsolt, Ványolos Barnabás
2. helyezett: „Gyáli Ágyúsok” csapata 
- Drexler Richárd, Juszku Máté, Kö-
vér István, Krecska László (egyben 
gólkirály!), Ténai Tamás, Ténai Tibor
3. csoport
1. helyezett: „Gyál United” csapa-
ta – Karacs Dániel, Katona Bence, Losonczi 
Roland, Lovas Balázs, Slezák László, Trella 
Roland
2. helyezett: „Nemtom” csapata – Fodor Vik-
tor, Jakucs János, Kató László, Rafael Tamás, 
Sümegi Krisztián, Sümegi Zoltán, Tóth Nor-
bert

A nyertes csapatok kupával és focilabdával 
térhettek haza, minden résztvevő oklevelet 
kapott kis édességgel, kulcstartóval, karkötő-
vel. Ezúton gratulálunk a focistáknak, további 
sportos nyarat nektek!

Ezúton szeretnénk külön is megköszönni a 
programok létrejöttéhez nyújtott segítségét a 
Zrínyi Miklós Általános Iskolának, valamint 
az összes gyáli iskolának, hogy közreműkö-
désük révén plakátjaink kihelyezésével minél 
több gyermekhez eljutott rendezvényeink híre! 
Köszönjük továbbá a „Mráz Közért és Fitness”-
nek a több kilogramm marcipánhoz biztosított 
alapanyagot, valamint a DOMINO játékbolt-
nak és a Szász-Therm KFT-nek a focikupa aján-
déktárgyaiért.

A nyári szünetben is színes, érdekes prog-
ramokkal várjuk a gyerekeket minden csütör-
tökön 15 órától a Gyermekjóléti Szolgálatnál 
(2360. Gyál, Rákóczi F. u. 42-44., telefon: 06-
29/345-485.) A következő, immár második 

focikupa ősszel várható – de nem kell addig 
várnotok, ha focizni támad kedvetek, mi csü-
törtökönként itt vagyunk! – , továbbá készü-
lünk egy családi-nap megrendezésével is.
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A kutyák nevelésérõl
AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Sok kutyatulajdonosnak gondot okoz kutyája „problémás” viselke-
dése. Fontos, hogy elkülönítsük a kutya etológiájából természete-
sen következő jelenségeket (melyeket a gazdi nem képes megérteni 
vagy elfogadni) a valódi viselkedészavaroktól. Például az normális, 
hogy a kutya megugatja az idegeneket, esetleg a kerítés mellett el-
haladó gyerekeket, az viszont kóros, ha megállás nélkül, éjjel-nap-
pal csahol. Ez utóbbi esetben félelem, esetleg a figyelem hiánya le-
het az ok.

A kutya viselkedését legegyszerűbben kölyökkorában lehet be-
folyásolni. Ekkor történik a szocializáció, vagyis a 2-6 hónapos kor 
között vésődik be, hogy a családban hol a kutya helye, a rangsor-
ban milyen helyet foglal el. Ezért családba, kisgyerek mellé csak 
kölyökkutya javasolható, fél-, egyéves korban ugyanis már nehezen 
fogadtatható el a kutyával a nála kisebb családtag. 

Mielőtt valaki kutyatartásra vállalkozik, meg kell ismernie a 
kutya viselkedésének mozgatórugóit és meg kell tanulnia „kutyá-
ul”: értenie kell annak jelzéseit. Sok esetben ugyanis a kutya rossz 
szokásait a gazdi segít kialakítani, félreértve annak „testbeszédét”. 
Erre példa a válogatós, eleséget kunyeráló eb: a gazdi elé ülő és 
könyörgően néző kutyus nem biztos, hogy éhes, csak figyelemre 
vágyik, ilyenkor nem feltétlenül kell finomságokkal tömni, 
lehet, hogy elég egy simogatás vagy játék. 

Főként a nagytestű fajtáknál lényeges, hogy a 
kutyával mielőbb elfogadtassuk a helyét a rang-
sorban. Etetésnél nem szabad hagyni, hogy 
az eb kitépje kezünkből az eleséget, ha-
nem már kis korától úgy kell szoktat-
ni, hogy leüljön és megvárja, míg a 
gazdi odaadja. A játékot is a gazdi 
kell, hogy irányítsa és kezdemé-
nyezze, ne engedjük, hogy a 
kutya erőltesse ránk akara-
tát. Így tudjuk jelezni felé, 
hogy nem ő a falkavezér, 
hanem mi.

A kölyökkori nevelési 
ötletektől (szobatisz-
taság, egyedüllét, pó-
rázhoz szoktatás stb.) 
egészen az alapszintű 
kiképzési gyakorlato-
kig sok hasznos szak-
irodalom áll már ren-
delkezésre e témában.

Külön kell foglalkozni a már kialakult viselkedési zavarokkal. 
A félelem különböző megnyilvánulásainak, a látszólag ok nélküli 
agressziónak, a rongálásnak megoldására célszerű képzett szak-
ember segítségét kérni. Bizonyos problémák (pl. félelmek, ivari 
aktivitásból eredő agresszió, kóborlási vágy) megoldásában az ál-
latorvos tud segíteni, más esetekben tud ajánlani felkészült trénert 
vagy viselkedésterápiával foglalkozó szakembert. Mivel napi mun-
kám során gyakran kerülök szembe hasonló problémákkal magam 
is, a tanácsadáson túl sokszor megoldást is sikerül találni, akár a 
szokások megváltoztatásával, akár gyógyszeres vagy homeopátiás 
kezeléssel.

Ha ehhez kapcsolódó vagy más, állatorvosi  témájú kérdésük 
lenne, szívesen válaszolok.

Cím: Dr. Molnár M. Zoltán, 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu
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A kertésznaptár júliusi cikkében az amerikai földrész egzotikus 
növényeivel, a kaktuszokkal szeretném az olvasót megismertetni.

A kaktuszok hazája Észak-Amerika déli részétől Közép- és Dél-
Amerikán át egészen a Tűzföldig terjed. Jelenleg több száz nemzet-
ségük és mintegy 3000 fajuk ismert. Külső megjelenésük egzotikus 
és díszítő a tövisek ellenére is. Testük pozsgás jellegű, szöveteikben 
igen sok vizet raktároznak. A tövisek módosult levelek, melyek vé-
dik a növényt a fizikai károsításoktól. Bőrszövetük viaszos, ez az 
erős felmelegedés és a napsugárzás ellen van. 

Hazájukban sivatagokban, félsivatagokban és a felföldek szikláin 
laknak. Testük lehet gömb vagy oszlop alakú. A tövisek változato-
sak, színesek, hegyük sokszor görbült. Vannak fajok, melyek telje-
sen tövis nélküliek, pl. a papsapka kaktusz nemzetség (Astrofitum 
asteries). Egyes oszlopkaktuszokon vattaszerű fehér szőrzetet talá-
lunk, melynek célja szintén az erős napfénytől és a hőingadozások-

tól való védelem. Ilyen pl. a nálunk őszapónak nevezett oszlopkak-
tusz (Cephalocereus senilis). Kaktuszokban leggazdagabb területek 
Mexikóban, Peruban, Argentínában és Bolíviában vannak. 

Hazánkban a fő virágzási idejük a nyár. A virágok nagysága né-
hány cm-től (pl. törpekaktuszok) egészen a 25 cm-es átmérőig vál-
toznak (pl. Éj királynője kaktusz – Senelicereus grandiflorus). A 
virágok színe lehet vörös, fehér, lila, sárga, narancs stb. Hazájukban 
a megporzásukat a denevérek és a kolibrik végzik. 

A növények otthonunk hálás díszei lehetnek, ha igényeiket meg-
felelően kielégítjük. Ezek pedig nyáron a tűző nap, télen a hűvös, 
világos helyen való pihentetés. Tehát nyáron jól tarthatók déli fek-
vésű teraszon, erkélyen, kertben, míg télen megfelel számukra egy 
nem fagyos világosabb pincehelyiség, veranda, télikert. A lényeg, 
hogy télen 5-10 oC-on tartsuk őket. Nyári időszakban hetente egy-
szer alaposan öntözzük, majd a tél beállta előtt csökkentsük az ön-
tözéseket, és teljesen szárazon teleltessük őket. 

Átültetésük ideje kora tavasszal van, melyet kétévente célszerű 
elvégezni. A földkeverék 60% durva homok és 40% általános vi-

rágföld legyen. Szaporításukat nyáron végezhetjük hajtásdugvá-
nyozással vagy magvetéssel. Vannak olyan kaktuszfajok, melyek 
nálunk is télállóak, ezeket jól drénezett sziklakertekbe telepíthet-
jük, pl. medvekaktuszok (Opuntia nemzetség) egyes fajai, valamint 
Escobariak, Echinocereusok. 

Igénytelenségükkel és díszítőértékükkel minden lakás egzotikus 
díszei lehetnek. A nagy szín- és formagazdagságuk gyűjtésre is ösz-
tönözheti a növénykedvelőket. Magyarországon is létezik kaktusz-
gyűjtő szervezet, ez a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesüle-
te, ahol a tagok kicserélhetik tapasztalataikat, növényeiket, és újabb 
ismereteket szerezhetnek kedvenceik tartásával kapcsolatban.

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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A FEGY NAPLÓJÁBÓL
Június 9-én két személygépkocsi ütközött Gyál egyik frek-
ventált kereszteződésében, az egyik személygépkocsi vezetője 
sérült. Polgárőreink és tűzoltóink a riasztás vételét követően 
néhány percen belül a helyszínre érkeztek, a kifolyt üzem-
anyagot homokkal felitatták. Központunk ez idő alatt értesí-
tette a mentőszolgálatot valamint a rendőrséget. A balesetben 
sérült személyt a mentők kórházba szállították. A rendőri 
helyszínelés idején a helyszín zárását végezték kollégáink, 
majd a keletkezett forgalmi akadály felszámolásában segítsé-
get nyújtottak.

Június 11-én Gyál egyik játszóteréről érkezett jelzés, misze-
rint egy gyermek felügyelet nélkül tartózkodik a játszótéren, 
ami nem meglepő, de a kérdéses időszakban felhőszakadás 
volt városunkban. A helyszínre érkező járőrünk a gyermeket 
a rendőrség segítségével otthonába szállította.

Június 12-én bejelentés érkezett ügyeleti központunkba egy 
folyamatban lévő betörésről. Járőrünk haladéktalanul indult 
a helyszínre, ügyeletünk értesítette a rendőrséget. Járőrünk 
perceken belül a helyszínen volt, és megállapította hogy a jel-
zés valós. Rendőrség kiérkezéséig a helyszínt biztosították. A 
gyors kiérkezésnek köszönhetően az elkövetők csak rongálási 
kárt okoztak, idejük a helyszínen található értékek eltulajdo-
nítására már nem volt.

Július 7-én vihar söpört végig városunkon. Néhány perc 
alatt 7 bejelentés érkezett ügyeleti központunkba, ebből 2 a 
Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság ügyeletéről, melyek szerint 
a városunkon átvonuló vihar fákat döntött ki, elektromos 
vezetékeket rongált meg, a közlekedést, áramellátást akadá-
lyozta. Tűzoltó rajaink minden esetben beavatkoztak, a ta-
valyi évben polgármesteri külön keretből vásárolt motoros 
láncfűrészeikkel. 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt három esetben 
is szivattyúzni kellett a vizet tűzoltóinknak, családi házak 
pincéjéből. Itt tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a város 
útjain, közterületein az esőzés miatt felgyűlt víz eltávolítása 
nem tűzoltóink feladata, arra más szerv az illetékes.

Szabó István
nyá. tü. szds

Köszönet!
Köszönetet szeretnék mondani a gyáli FEGY Polgárőrség és 
Tűzoltó Egyesületnek. 2009. június 8-án késő délután tűz 
keletkezett házunk pincéjében. A riasztás után pillanatok 
alatt kint voltak a helyi tűzoltók. Segítőkészségüknek, gyors 
reagálásuknak köszönhetően nem terjedt tovább a tűz.

Ezúton is szeretnék még egyszer köszönetet mondani 
lelkiismeretes, gyors munkájukért.

Lossó Andrásné gyáli lakos

Drogprevenciós program az 
Ady Endre Általános Iskolában

Tudomásul kell vennünk, hogy minden fiatal ki van téve a kábítószer-fo-
gyasztással kapcsolatos csábításnak, nemtől, iskolatípustól, tanulmányi 
eredménytől, neveltetéstől függetlenül. Mindez egyre fiatalabb korosztá-
lyokat veszélyeztet. A téma kapcsán városunkban az Ady Endre Általá-
nos Iskola vezetői és dolgozói egyaránt a megelőzést és a veszélyekre való 
felkészülést tűzték ki célul a diákok védelmében. Ennek megvalósításhoz 
iskolánk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által „Alap- és középfo-
kú nevelési–oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-
drogmegelőzési tevékenység támogatása” címmel kiírt pályázaton indult 
el. Az egészen újszerűnek számító internetes pályázati rendszert az ESZA 
Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága működteti. A pályázaton 
493.200 forint támogatást nyert el iskolánk, amit teljes egészében a kábí-
tószerfogyasztás megelőzésére, a probléma megvilágítására fordíthatott.

A pályázat feltételek megkövetelték a szakmailag megfelelő-
en felkészült szakértők bevonását a programokba, így az iskola az  
ALFAMEDICUS Egészségügyi, Humán Szolgáltató Bt.-vel bonyolí-
totta le a diákok és szüleik, valamint a pedagógusok számára szer-
vezett programokat. Dr. Takács Péter, pszichológus, addiktológus, a 
témában elismert előadó 2009. májusában kezdte el a három héten át 
tartó program első részének megvalósítását az Ady Endre Általános 
Iskolában, melynek keretében minden felső tagozatos osztályban a 
tanórai keretek között négy órán át tarthatott felvilágosító alkalmakat 
a diákok számára. Az alkalmakon a gyerekek a dohányzás, alkohol-és 
kábítószer fogyasztásának károsító hatásairól tanulhattak, oktatófil-
meket láttak és interaktív módon lehetőségük nyílt a témáról tájéko-
zódni, kérdéseiket bátran feltehették és válaszokat kaptak rájuk. 

Az iskola vezetése és a pedagógusok is úgy gondolják, hogy a haté-
kony ellenállásra fel kell készíteni a gyermekeinket, a nemet-mondás 
algoritmusára! Különösen a kortársak – a többi korabeli fiatal – kí-
nálásai diszkókban, partikon vagy akár otthoni bulikon jelentenek 
visszautasítási nehézséget a gyerekek számára. Ezzel kapcsolatban 
az órákon a szakértő a nemet-mondási technikákat tudatosította a 
diákokban és azokat a lehetőségeket, hogy kikhez fordulhatnak biza-
lommal a problémák kapcsán.

A program második részében a szülők és a pedagógusok is segítséget 
kaptak a problémák felismeréséhez és kezeléséhez. A szakértő külö-
nösen a gyerekek viselkedésbeli változásaira hívta fel a figyelmet, ami 
ugyan a tinédzser korosztályra jellemző tünet, mégis nagyobb odafigye-
lést érdemel, így az egyéb tünetek (beesett sápadt arc, merev tekintet, 
szűkebb vagy tágabb pupilla; tompaság a környezet ingereivel szemben, 
bizonytalan járás; étvágytalanság, hírtelen jelentkező ok nélküli fogyás; 
túlzott fényérzékenység, napszemüveg viselése lakásban is; indokolat-
lan öröm kitörések illetve hullámzó hangulati váltások és szélsőséges 
magatartás; hirtelen jelentkező fáradtság, korábbiakhoz képest gyors 
kimerültség, gyakori alvászavarok; a bőrön létható ismeretlen eredetű 
tűszúrások, véraláfutások) is könnyen felismerhetővé válnak. 

Sok szülő ezeket a sorokat olvasva azt gondolja, hogy az Ő gyerekével 
ez nem történhet meg. Hogy ez így is legyen tájékozódnunk kell a ká-
bítószer-problémáról és a legrosszabbra is fel kell készülnünk. Az Ady 
Endre Általános Iskola ezzel a programjával az iskolai drogprevenciós, 
egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítását, diákok 
és szüleik tájékoztatását célozta meg és fontosnak tartja folytatni is újabb 
pályázatokon és programokon keresztül.                   Halustyik Zsuzsanna
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Tények és számok,
avagy a közszolgáltatás a másik oldalról
A lap előző számában írtunk néhány sorban arról, hogy nem érde-
mes a közszolgáltatási díjon spórolni, mert a rövidtávú előny bizony 
nagy veszteséget okozhat hosszú távon. Most újra a közszolgáltatási 
díjról néhány adat: az .A.S.A. Magyarország Kft. által kibocsátott 
lakossági számlákból a gyáli ingatlantulajdonosok 2008-ban mint-
egy 5,6 millió forintot nem fizettek meg, a lejárt lakossági számlák-
ból a város lakói által felhalmozott díjtartozás teljes összege pedig 
2002-től 2009. I. negyedévéig csaknem 23 millió forint.

Annak ellenére, hogy a lakosság köréből 23 millió forint értékű 
kintlévősége van a vállalatnak, az .A.S.A. Magyarország Kft. 2008 

folyamán csaknem 100 millió forintot fizetett Gyál városának adó 
és jutalék formájában, és további többszázezer forint értékű nyúj-
tott díjmentes szolgáltatást a város lakóinak azzal, hogy a település 
rendezvényeiről és egyéb kéréseknek eleget téve a hulladékot díj-
mentesen szállította el és biztosított edényt a gyűjtésre.

A magunk részéről mindent megteszünk, hogy a városhoz tarto-
zó vállalkozásként részt vegyünk a közösség életében és részt vál-
laljunk a helyi problémák megoldásában is. Reméljük, a gazdasági 
helyzet továbbra is lehetővé teszi majd a folytatást. És reméljük, a 
lakossági együttműködés is egyre gyümölcsözőbb lesz.

Ismét Superbrand az .A.S.A.
Másodszor került megrendezésre idén a Business 
Superbrands Program, és az .A.S.A. második alka-
lommal is elnyerte a megtisztelő Business Superb-
rand díjat. A 14 tagú, független szakemberekből 
álló zsűri idei ítélete szerint az .A.S.A., mint márka 
továbbra is remekül működik. 

Tavaly is megtisztelőnek találtuk a díj elnyeré-
sét, hiszen a Business Superbrands magyarországi 
életének első évében azonnal megkaptuk az elisme-
rést. Az idén azonban, ha lehet, még büszkébb tu-
lajdonosai vagyunk a címnek, hiszen ez azt mutat-
ja, hogy márkaépítés területén igen hangsúlyosak 
vagyunk a szakmában.

A Business Superbrands a magyarországi üz-
leti szektor márkáinak legkiválóbbjait mutat-
ja be, melyek nem elsősorban a fogyasztókat, 
hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgál-
nak ki. A vizsgálat 500 ezer magyar vállalatot 
felsoroló listából indult ki, amely különböző 
szűrők után 3000 működő magyar vállalatot 
tartalmazott. Ez a lista egyaránt tartalmazta 
a legnagyobb nyereségű hazai cégeket csa-
kúgy, mint – az egyes szektorok iparkamarái, 
egyesületei, szakmai szervezetei által javasolt 
– kisebb vállalkozásokat, melyek az üzleti élet 
kiválóságainak számítanak. A 3000-es listából 
választották ki azt a néhány tucatot, akiknek 
az idén odaítélték a Business Superbrands 
2009-es megtisztelő címet.

Bővebb információkat a www.superbrands.
hu weboldalon találhatnak.
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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
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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
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Apróhirdetés
KÖSZÖRÜLÉS  fa-fémforgácsoló 
szerszámok, háztartási eszközök éle-
zése. Badics Ferenc, Gyál, Károlyi M. 
utca 36.
Albérlet kiadó! Külön bejáratú, tetőtéri, 
bútorozatlan, zuhanyzós szoba-kony-
ha kiadó gyermektelen pár részére. 
Telefon: 06-20/576-2260
Magyarország első kontaktlencse 
gyára felvételt hirdet betanított munkás 
(8 általános) és gépkezelő (érettségi) 
munkakörökben, Gyálon folyamatos 
műszakrendben. Elérhetőség: anita.
hobor@saufloncl.hu, 30/8223210
Festést, mázolást, tapétázást vállalunk 
referenciával, garanciával, korrekt 
áron! Tel.: 06-30/5-258-253
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.
KANGA KUCKÓ Családias nevelés, 
egyéni törődés, fejlesztés 2 éves kor-
tól. 06 20 823 14 31 XVIII. József Atti-
la utca 55. http://ertekforras.shp.hu

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! 
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen be-
lüli és kívüli szennyvíz, csapadékel-
vezetőrendszer tisztítása. Házakban, 
lakásokban, 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
Közösségi házban fogyasztóvédelem: 
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-
15.30-ig. E-mail: ofe-gyal@gmx.net
Parkettás vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lak-
kozást, laminált és hajópadló lerakást. 
Javítás, recsegés megszüntetése.  
06-70-505-11-77
Delfin Kreatív Képességfejlesztő 
MAGÁNÓVODA Családias légkör, já-
tékos foglalkoztatás, differenciált bá-
násmód. Mese, zene, bábjáték, tánc, 
úszás, kirándulások. 1188 Bp., Zrínyi 
utca 41/b. Tel.: 06-1-294-5161, 06-
20-217-6771
Pótvizsgára felkészítés Gyálon mate-
matikából, magyarból, történelemből 
és egyéb tárgyakból. Tel.: 06-20/527-
77-01

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítá-
sa. Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 
73. Tel.: 06-70/233-30-47
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül! 
Víz-, gázszerelés gyorsszolgálat. Ti-
bger-111 Kft, Gyál  Tel.: 06-30/234-
7492
Nem vették fel gyermekét az oviba, 
bölcsibe? Várjuk szeptemberben nyí-
ló Fecskefészek családi napközinkbe 
20 hetes kortól. Érd.: 20/444-8145, 
fecskefeszek8@gmail.com

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 

Továbbtanulás – átképzés felnőtteknek Gyálon!
A Szolnoki Gazdasági Főiskola bázis iskolája a gyáli  

Eötvös József  Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 

Szak OKJ Képzési idő Képzés díja Képzési fokozat
Logisztikai 54 345 02  2 év 15.000/hó  emeltszintű
ügyintéző 0000 00 00  + 10.000 vizsgadíj
Kereskedelmi/külkereskedelmi  52 341 04  1 év 15.000/hó  közép
ügyintéző 1000 00 00  + 10.000 vizsgadíj
Pénzügyi-számviteli 52 344 01  1,5 év 15.000/hó  Közép
ügyintéző 0000 00 00  + 10.000 vizsgadíj
Vállalkozási ügyintéző 52 344 01  0.5 év 15.000/hó  Közép
 0000 00  + 10.000 vizsgadíj
Angol / német alap-középfokú   1 év 15.000/hó  
nyelvvizsgára felkészítés   + 10.000 vizsgadíj

Képzéseket indít felnőttek részére 2009. szeptember 1 –től!

Jelentkezés és beiratkozás: Dobai Enikő – Tel: 06-29-346-451 

 2009 augusztus 3 -7  8°° – 15°° 
  augusztus 24 -28 8°° – 15°°

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 
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Utcabál a Piac téren
2009. augusztus 22. (szombat)

Piac tér – Ady E. utca

15.00 - 23.00-ig

Fade Away 

Puttony Hit Rock 

Olsen Banda 

Thousand Eyes

Gyáli zenekarok előadása 

Irigy Hónaljmirigy 

Kiváló Gyáli Sportólói Díjak átadása 

Magna Cum Laude élő koncert

Tűzijáték


