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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
A gazdasági válság miatt
torpant meg a beruházás
Termálfürdő és szállodakomplexum
épül Gyál határában – terjedt el a hír
tavaly nyáron. Elindult a hatalmas
építkezés, megkezdődtek a próbafúrások, napvilágot láttak a látványtervek. Aztán megtorpant a beruházás. Sokan sokféle magyarázatot
gyártottak, amik többsége – ahogy
ez lenni szokott – nem fedi a valóságot. Mi az igazság az ügyben?
- kérdeztük dr. Horváth Mihályt, a
beruházás projekt-igazgatóját.
4. oldal

A problémák ellenére is jó
ütemben halad az útépítés

Évforduló a romokon

A Gyálon is áthaladó Budapest-Lajosmizse vasútvonalat 120 évvel
ezelőtt, 1889 nyarán adták át. A
mára romos, mocskos, düledező
megállóhelyek, azok gondozatlan
környéke, a vasúti pálya és annak
környezete a nagyon nagy gondokkal küzdő, nyűglődő MÁV Zrt. tulajdona, de mi, gyáliak szégyelljük!
7. oldal

Új helyre költözött a FEGY
18. oldal

A városunkban zajló két nagy útépítési beruházásról lapunkban is többször beszámoltunk.
Mint hírül adtuk, a földutak stabilizációja határidőre befejeződött. Hogy halad a másik,
Bajcsy-Zsilinszky, Gárdonyi, Brassói, Bartók és a Szélső utcát érintő, úgynevezett gyűjtőút-fejlesztési program? – kérdeztük Pápai Mihálytól, Gyál gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterétől.
Interjúnk a 3. oldalon.

Ha augusztus,
akkor utcabál!
Az augusztus 22-én tartott piactéri rendezvényen tízezernél több résztvevő szórakozott önfeledten. A remek hangulatú estét az idén is tűzijáték zárta.
Képriportunk a 9. oldalon.
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Felhívás szépkorúaknak
Tisztelt Gyáli Idősek, Nyugdíjasok!
2009. október 1-jén, csütörtökön 15 órai kezdettel ünnepi
műsort adunk a szépkorúak tiszteletére az Arany János Közösségi Ház és városi Könyvtárban.
Ünnepi köszöntőt mond:
Pápai Mihály alpolgármester
A műsorból:
Néptánc vendégelőadókkal
A Pados ikrek fuvoladuója köszönti az időseket
Egyéni énekszóló
Vers
Farkas Rozika és énekestársa közös műsora
(a Duna Tv-ből ismert előadóművészek)
A Pörög a Gyáli Szoknya Néptáncegyüttes műsora
Meglepetések
Várjuk szeretettel városunk szépkorúit az ingyenes ünnepi műsorra!
A rendezvény megvalósítását Gyál Városi Önkormányzata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja.
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete

A Zrínyi Miklós Általános Iskola RODOSTÓ Alapítványának
számlájára az APEH október hónapban 189.220 Ft-ot utal, az szja
1 %-ának felajánlásából.
Köszönjük a támogatásukat!
Juhász Ida
a kuratórium elnöke

Változik az ELMŰ
ügyfélszolgálat nyitva tartása!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy
ügyfélszolgálati irodánk nyitvatartási ideje 2009. szeptember
7-től módosul.

A gyáli iroda új nyitvatartási rendje:
Hétfő: 16.00 - 20.00, Szerda: 10.00 - 14.00

Az iroda az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban (Gyál, Kőrösi út 118-120.) található.
Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.
ELMŰ

Szeretne a közigazgatásban
dolgozni?

Felhívás!
A Gyál Városi Népdalkör felvételt hirdet minden olyan gyáli
lakos számára, aki a népi ének a népi citerahagyományokat
szeretné elsajátítani, továbbadni.
Próbáinkat hétfőként tartjuk az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban:
Gyermekek: 16.00 – 17.00, felnőttek: 17.00 – 19.00,
citera: 19.00 – 20.00 óra között
Érdeklődni lehet:
a 06-30/607-75-99-es telefonszámon Dancs Erikánál.
Jelentkezni:
2009. szeptember 15. és 2009. október 31. között lehet.
Mindenkit szeretettel látunk!
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Tisztelt Szülők!
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Tudta, hogy a jövőben csak az jelentkezhet köztisztviselői álláspályázatra, aki sikeres versenyvizsgát tett?
További információkért kérjük, hogy látogasson el honlapunkra!
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ Közigazgatási Képzési Igazgatóság
1518 Budapest, Pf. 26.
Tel.: 06-1-386-9659, Fax: 06-1-386-9312
E-mail: versenyvizsga@kszk.gov.hu
http://kiwi.kszk.gov.hu

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

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
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: Havonta 7500 példányban

A problémák ellenére is jó ütemben
halad az útépítés

2009. szeptember

A városunkban zajló két nagy útépítési beruházásról lapunkban is többször
beszámoltunk. Mint hírül adtuk, a földutak stabilizációja határidőre befejeződött. Hogy halad a másik, Bajcsy-Zsilinszky, Gárdonyi, Brassói, Bartók és
a Szélső utcát érintő, úgynevezett gyűjtőút-fejlesztési program? – kérdeztük
Pápai Mihálytól, Gyál gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterétől.
– A munkálatok jó ütemben haladnak, de
számos problémával szembesülünk a kivitelezés során, ezért már most látszik, hogy a tervezett 2009. október 1-jei átadási határidő nem
lesz tartható – tájékoztatott Pápai Mihály.
– Milyen problémákról van szó?
– Utcaalakítások, közmű- és kerítésáthelyezések, ingatlanvásárlások lassítják a munkát. Ez
több mint nyolcvan ingatlant érint. Több helyen
részeket kellett megvásárolnunk az
ingatlanokból, hogy az út a tervezett szélességben készülhessen el.
Vagy hogy más példát is említsek,
a Gárdonyi Géza utcában négy villanyoszlop áthelyezése szükséges,
erre öthónapos határidőre kaptunk
ajánlatot. Természetesen keressük
a gyorsabb megoldást.
– Miért éppen ez az öt utca?
– Joggal vetődik fel a kérdés. A
most készülő utcák gyűjtőutakként funkcionálnak majd, s gyűjtőutak kialakítására nyertünk egy
a Központi Régió által kiírt pályázaton, így van lehetőségünk a minőségi, nagy teherbírású burkolat
megépítésére és a hozzá kapcsolódó egyéb munkák elvégzésére. A
pályázati támogatás mintegy 360
millió forint, 160 millió forintnyi
saját erőt tettünk hozzá, ehhez jön
még a már említett ingatlanvásárlások, közműáthelyezések mai
állás szerint mintegy 80 millió forintot kitevő költsége.
Többen feltették a kérdést, hogy lesz-e esetleg buszjárat a szóban forgó utcákban. Nem
tervezünk több buszjáratot. Gyál a Budapest
környéki agglomeráció legfejlettebb tömegközlekedését mondhatja magáénak, sőt, a
főváros néhány peremkerületénél is jobb a
tömegközlekedése. A jelenlegi színvonal fenntartása évente 60 millió forintjába kerül a városnak. Az önkormányzatok mai és a következő években várható gazdasági helyzetében a
jelenlegi BKV-járatok megtartása is csak nagy
erőfeszítésekkel lehetséges.
– Van már elkészült része a beruházásnak?

– Igen, a Bajcsy-Zsilinszky utca Kolozsvári
utca és Gesztenye utca közötti szakasza gyakorlatilag már elkészült, ott már látható, milyenek
lesznek ezek az utak szegélykővel, burkolt árkokkal, kocsibehajtókkal és fásítással. Utóbbit
azért tartom nagyon fontosnak kiemelni, mert
városunk vezetése tudatosan törekszik a kertvárosi jelleg további erősítésére, a barátságos
lakókörnyezet kialakítására.
gi

Városunk vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik a beruházást

Csatornacsere
Befejeződött az elöregedett szennyvízcsatorna cseréje a Bacsó Béla utca Erdősor
utca – Bartók Béla utca közötti szakaszán. A közműnek ezt a részét még a rendszerváltás előtt építették. A régi, eternitcsöves szakasszal egyre több volt a gond,
beszakadások, gyökérbenövések okoztak műszaki problémát. Bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna egy olyan meghibásodás, ami – mivel gerincvezetékről
van szó – számos környező utca szennyvízelvezetését lehetetlenítette volna el. A
GYÁVIV Kft. bonyolításában zajlott beruházás keretében kicserélték a vezetéket.
Az út végleges helyreállítására is megtörténik a közeljövőben. A munkálatok mintegy 26 millió forintba kerültek.



Új

Gyáli Újság

A gazdasági válság miatt torpant meg a nagyszabású beruházás

tranzitút kiépítése is, az újtemető mögötti
területen, amely Budapest úthálózatába fog
bekapcsolódni.
Reményeim szerint, amint a gazdasági
helyzet normalizálódik, találunk majd beTermálfürdő és szállodakomplexum épül Gyál határában – terjedt el a fektetőt célunk megvalósításához, közben
hír tavaly nyáron. Elindult a hatalmas építkezés, megkezdődtek a pró- pedig a terület infrastrukturális előkészíbafúrások, napvilágot láttak a látványtervek. Aztán megtorpant a beru- téseit végezzük, hogy ezzel is vonzóbbá teházás. Sokan sokféle magyarázatot gyártottak, amik többsége – ahogy ez gyük egy későbbi befektető számára.
lenni szokott – nem fedi a valóságot. Mi az igazság az ügyben? - kérdez– Vannak, akik a város önkormányzatük dr. Horváth Mihályt, a beruházás projekt-igazgatóját.
tán kérik számon a beruházás megtorpanását. Mi volt Gyál Város Önkormányza– Horváth úr, mi is volt a beruházás lé- pénzt inkább az elmaradottabb térségekre tának szerepe a projektben?
nyege?
költik, másrészt pedig fürdők tekintetében
– Teljes egészében magánberuházásról
– Lényegében arról van szó, hogy egy 100 inkább a meglévő, nagyobb hagyományok- van szó. Természetesen, mint ahogyan a lahektáros területen szerettünk volna megva- kal rendelkező fürdők felújítására, mintsem kosság is, úgy az önkormányzat is örömmel
lósítani egy olyan projektet, amelynek a ter- hogy újak építésére fognak költeni – meg- fogadta az ötletet, de szerepe csupán abból
málfürdő ugyan
állt, hogy a terveket, amiket a becsak egy kis részét
képezi,
viszont
fektetők elkészía szerepe mégis
tettek, elfogadta és
semmilyen egyéb
hatalmas. Elképzeléseink szerint
kötelezet tséget
ugyanis a fürdő
nem vállalt felénk.
lett volna az első
Az önkormányzat
lépés, majd köré
ugyanúgy végzi
építettünk volna
a munkáját, mint
minden egyéb, a
szállodát, apartmanházakat, irovárost érintő bedaházakat. Ezekre
ruházással kapazért lett volna
csolatban.
szükség, mert saj– Ön is emlínos egy termáltette, hogy a jefürdőt önmagálenlegi gazdasági
ban üzemeltetni
helyzetben
egy
nem jövedelmező
ilyen nagyszabádolog, a köré épísú beruházáshoz
tett
komplexunem lesz könnyű
befektetőt találni.
mok nyereségéből
azonban ki lehet
A nagyszabású tervben termálfürdő és szállodakomplexum szerepelt Van valamiféle B
termelni a fennterve is?
– Ha ez a beruházás mégsem sikerülne,
tartáshoz szükséges összeget.
jegyzem a térségben egyáltalán nincs régi
– Mennyibe került volna a projekt meg- fürdő, amit fel lehetne újítani.
akkor van egy másik lehetőség, amely sokvalósítása, és miből fedezték volna az épíKezdetben spanyol, később angol befek- kal kisebb költségekből, akár 2-3 éven belül
tési költségeket?
tetők is komolyan érdeklődtek a projekt megvalósulhat.
– A beruházás összköltsége meghaladta iránt, azonban a nem várt gazdasági válság
Az elmúlt években a volt Fundy Kft.
volna a 30 milliárd forintot, melynek leg- keresztülhúzta a számításainkat, a külföl- mellett lévő horgásztavat kibővítettük egy
nagyobb részét befektetők által szerettük di befektetők kivonultak, minden olyan újabb tóval, és még továbbiak kiépítését is
volna megteremteni.
projekt leállt az országban, ami még csak a tervezzük, egy négy tóból álló pihenő-szóAz eredeti tervek egy nagyobb fürdőről tervezés fázisában volt, jelenleg pedig min- rakoztató parkot létrehozva, ahol lehetőség
szóltak, amikor még dübörgött a gazdaság, denki arra vár, hogy mikor indul be újra a lenne strandolásra, vízisportokra, kembíztunk abban, hogy a Közép-Magyaror- gazdaság.
pingezésre.
szági Regionális Program keretein belül
Jelen pillanatban, amíg nem találunk
Bár ez elég távol áll az eredetileg tervepályázat útján a költségek 30 százalékát si- befektetőt erre a hatalmas beruházásra, zett fürdőkomplexumtól, a város és a körkerül megnyernünk. Nagyon komoly mun- mi is csak várakozni tudunk, bár ez nem nyék gyermekei, családjai számára megfekát végeztünk ez ügyben, de végül közölték, azt jelenti, hogy teljes egészében leálltunk lelő körülményeket biztosítana a pihenésre,
hogy Közép-Magyarország egy kiemelt ré- volna a munkálatokkal. A kút fúrása éppen szórakozásra.
gió, nagyon jók a gazdasági mutatók, így a most fejeződött be, és folyamatban van egy
VS

Befektetőt keresnek



Városunk közösségeinek hagyományos seregszemléje

V. Gyáli Civil Fesztivál

2009. szeptember

A civil fesztiválokat öt évvel ezelőtt azzal a szándékkal hívta életre a város
önkormányzata, hogy a Gyálon működő civil szervezetek, közösségek tevékenységét elismerve, megköszönve biztosítson lehetőséget a találkozásra, egymás életének megismerésére, beszélgetésre, szórakozásra. A szeptember 4-én
délután tartott ötödik ilyen rendezvényen több mint húsz szervezet képviseltette magát. Részt vett a rendezvényen Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
városunk alpolgármestere, Végh Tibor országgyűlési képviselő, Pápai Mihály,
városunk alpolgármestere és Gazdikné Kasa Csilla, a képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, s több önkormányzati képviselő is.
Azt, hogy Gyál Város Önkormányzata fontosnak tartja az önszerveződő
közösségek munkáját, nemcsak ezek a fesztiválok mutatják, hanem többek
között az is, hogy a képviselő-testület minden évben támogatja a civil közösségeket. Döntően ez a segítség és más pályázati források biztosítják a közösségek
működéséhez szükséges pénzeket.
A program első részében Gyál alpolgármesterei köszöntötték a közel háromszáz résztvevőt, majd Pánczél Károly, Pápai Mihály és Gazdikné Kasa
Csilla átadta a civil szervezetek vezetőinek az idei önkormányzati támogatásokat tanúsító emléklapokat.
A rendezvény a népszerű nevettető, Ihos József produkciójával folytatódott,
ezt követően a város civil szervezetei mutatták be műsorukat, majd Gyál Város
Önkormányzata látta vendégül a fesztivál résztvevőit.
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Ovistábor a Csattogó-völgyben
Június 15-én, hétfőn reggel nagy izgalommal és várakozással indultunk el 5 napos
táborozásunkra 17 Micimackós, 2 Bambis
ovisunkkal és 5 felnőttel (Julika néni, Tündi néni, Ancika néni, Ili néni és jómagam)
Verőcére, a Csattogó-völgybe.
A gyerekek boldogan ültek fel az autóbuszra, a szülők pedig elláttak minket
mindenféle hasznos és jó tanáccsal, amire
szükségünk lehet az 5 nap alatt. Az ovi
elől kigördülő buszon boldogan mosolygó gyerekek, a járdán nagyokat sóhajtó,
aggódó, néhol egy-egy könnycseppet elmorzsoló szülő integetett a távolodó jármű
után. „Most engedtük el igazán a kezüket!”mondogatták.
A tábor gyönyörű helyen, az erdő közepén van, ahol kézzel fogható a természet
varázsa. A gyerekek azonnal birtokba vették a mászókás várjátékot, a focipályát, a

Apró ajándékokkal leptük meg az itthon
maradt szülőket. Elküldtük életünk első
táborozós képeslapját, amit biztos, hogy
minden szülő meg fog őrizni, valamint boldogan vittük haza az agyagozáskor formált
és díszített kis kancsót.
Hamar elment az 5 nap, és pénteken már
nagyon izgatottak voltak, hogy megyünk
haza, de a strandolás még hátra volt. Csomagolás és némi várakozás után elhagytuk
a tábort, azt a helyet, mely néhány napig
az otthonunk volt, ahol
élőben láttuk a szarvasbogarat, a lepkéket, az erdei
állatok nyomait. Ahol önfeledten tudtunk játszani,
szaladgálni, ahol a természet karnyújtásnyira volt,
ahol este nem anya adta a
„jó éjt” puszit, hanem az

óvó néni vagy a dadus néni, ahol nagyon jól
éreztük magunkat!
A jó hangulat, a szép hely, s a végig nagyon jó idő mind-mind hozzájárult ahhoz,
hogy a gyermekeknek maradandó élményt
nyújtsunk, így megalapozva az utat ahhoz,
hogy később is szívesen vállalkozzanak
majd az iskolában a gyermekkor csodálatos
élményére, a táborozásra.
A táborozás egyben, egy búcsú is volt,
mert Balázsné Julika dadus néni 26 óvodá-

ban ledolgozott szorgos év után nyugdíjba ment. Ez volt az utolsó közös ténykedése a gyerekek között. Kívánunk neki jó
egészséget és unokái, gyermekei körében
eltöltött hosszú-hosszú életet.
Köszönjük Julika!!!
Kovács Istvánné Ica óvónéni
Micimackó csoport

hintákat, és természetesen a beköltözésre is sort kerítettek némi játék után. Az
apartman faházakba a beköltözés nem
volt egyszerű feladat, mert volt olyan ovis,
akinek mindhárom faházban járt a bőröndje, mire végre eldöntötte, hogy hol üt
tanyát.
A napi programok élvezetesek, változatosak voltak. Lovas kocsikáztunk a Dunapartra, korongozni tanultunk korongozó
mestertől, vonatoztunk a Királyréti Erdei
Kisvasúton, gyöngyöt fűztünk, túravezetővel bejártuk a környék erdei ösvényeit,
esténként „pizsama-parti”-t rendeztünk.
A táborozás csúcspontja a strandolás
volt.


2009. szeptember

A MÁV tulajdona, de mi szégyenkezünk miatta!

Évforduló a romokon
A Gyálon is áthaladó Budapest-Lajosmizse vasútvonalat 120 évvel ezelőtt, 1889 nyarán adták át. Hatalmas lépés, mi több, robbanás volt ez
a földrajzilag ugyan Budapest tőszomszédságában található, ám a fővárostól társadalomszerveződési, kulturális stb. szempontból nagyon is
távol eső puszta életében. A vasút megépültének is nagy szerepe volt a
település fejlődésének felgyorsulásában. A Kisgyörgy Aladár néptanító
emlékiratait feldolgozó forrásértékű munkából tudjuk, hogy néhány
évvel később, 1898-ban Gyál-puszta vasúti megállóhellyel, állami és magántáviratok kezelésére felhatalmazott távírdaállomással, postamester
által kezelt postahivatallal rendelkezett. (Kisgyörgy Aladárné – Dr. Major Lajosné – Dr. Udvarhelyi Dénes: Gyál története. Gyál, 1989. 32. p.)
A vonal történetéről számos dokumentumot találni. Tudjuk, voltak
fejlesztések is, ám a pálya, az itt közlekedő szerelvények vagy a gyáli állomások mai állapotát látva mégis a „Tessék mondani, történt itt valami a
120 év alatt?” kérdés kívánkozik ki a szemlélőből…
Bennem is kettős érzés van ezzel kapcsolatban – kezdi Pápai Mihály
alpolgármester. Születésnapokon általában szép és jó dolgokra szokás gondolni. Az idősebbek talán még emlékeznek az állomások kellemes környezetére, a trafikra, arra, hogy jegyet lehetett venni, stb. Tény viszont, hogy
ma a két állomásépület enyhén szólva nem éke a városnak. A romos, mocskos, düledező megállóhelyek, azok gondozatlan környéke, a vasúti pálya és
annak környezete a nagyon nagy gondokkal küzdő, nyűglődő MÁV Zrt.
tulajdona, de mi, gyáliak szégyelljük! – fogalmazza meg véleményét a városvezető.
A Dr. Széky Ede Pestszentimre Történeti Társaság keresett meg azzal,
hogy a jubileum tiszteletére
rendbe teszik a pestszentimrei állomást és szeptember 27-én nosztalgiavonatos
ünnepséget szerveznek a
vonalon. A rendezvénnyel
kapcsolatos megbeszélésen
találkoztam a MÁV Zrt.
egyik magas beosztású vezetőjével, aki elmondta: ő
is szégyelli, ahogy a gyáli
megállóhelyek kinéznek,
de a MÁV Zrt-nek nincs
pénze a felújításra. Bár
szakemberek szerint a pá-

lyát is legalább 10 éve fel kellett
volna újítani, erre a vasút tervei
szerint csak 2025 (!) körül kerülhetne sor.
Városunk önkormányzata
egyébként a gyáli állomásépületek felülvizsgálatát rendelte
el a közelmúltban. A lesújtó
műszaki és ÁNTSZ-vélemény
birtokában felszólítottuk a tulajdonost, hogy hozza rendbe
az épületeket, de erre aligha
lesz pénze. Önkormányzatunk kész együttműködni a szégyenteljes állapotok megszüntetésében, bár nem a mi feladatunk, de a jövő évi költségvetés tervezésekor külön odafigyelünk erre. Ha lehetséges, szeretnénk a
két állomásépületet eredeti állapotában helyreállítani. Ez, ha minden jól
megy, akár már 2010 végéig megtörténhet. Nagy előrelépés lenne, de a
vasútvonal problémáit nem oldaná meg. Sok, a vonalon található település
önkormányzatával együtt mi is úgy
érezzük, hogy nyomást kell gyakorolnunk a Kormányra és a MÁV
Lapzártánk után érkezett a
Zrt-re annak érdekében, hogy ez
hír, hogy városunk önkora vasútvonal is belekerülhessen az
mányzata a gyáli vasútálloelővárosi vasútfejlesztési programmás épületén saját költségén
ba – jelentette ki Pápai Mihály almég szeptemberben elvépolgármester.
gezteti a legszükségesebb
munkálatokat.
***
Ünnepség, nosztalgiavonatos utaA jubileumi nosztalgiazás tehát lesz szeptember 27-én. De
vonat szeptember 27-én,
ha Gyálon is megáll az a jubileumi vivasárnap, 10 óra 39 perckor
cinális, nem javaslom a fővasutasokérkezik Gyál állomásra, ahol
nak, hogy az épületekbe is bemerésza Gyál Városi Fúvószenekar
kedjenek. Még kidőlne a fal, amikor
valamint a Gyáli Mazsorett
nekitámaszkodnak, hogy lerázzák a
és Zászlóforgató Csoport
cipőjükről az ürüléket, amibe beleköszönti a résztvevőket.
léptek…
gi
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Nyári szakmai gyakorlat
Németországban
Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Unió által támogatott nyári szakmai gyakorlati képzésre. Az „Egész életen át tartó
tanulás” program által a Leonardo da Vinci Mobilitási projekt sikeres megvalósítására elnyert pénzből tudtuk a kint tartózkodás
költségeit biztosítani. A szakmai alapképzésben résztvevő 4 hallgató számára 2009. július hónapban 4 hetes nyári szakmai munkára vállalkoztak a diákok a fogadó cégeknél. A munkaprogram
szervesen kapcsolódott a szállítmányozási- és logisztika- szakos
tanulmányaink során az iskolában már részben elsajátított anyagokhoz. Biberachban voltunk, egy dél-németországi városban, ez
Stuttgart és a Bodeni-tó között található.
A német cégeknél az első 1-2 hét a német nyelv miatt nehéz feladatnak bizonyult. De a gyakorlatvezetők segítőkészek és megértőek voltak, így a kommunikációs képességek javultak, egyre
többet értettünk meg, mind a munkahelyen, mind a szabadidős
tevékenységek alatt. (tévéműsorok, újságok, kirándulás, bevásárlás, stb.) Az irodai munkavégzés során hasznos tapasztalatokat
szereztünk az ajánlatkérések árurendelések, számlázási és könyvelési ismeretekről. Minden nap volt miről beszámolni a munka
után. Mindez érdekes és nagyon hasznos volt. A mindennapok
eseményeiről munkanaplót készítettünk, ez is jól visszaidézi, hogyan teltek a napjaink. Mindannyian sok-sok gyönyörű fényképet
is készítettünk.
A hétvégéink megszervezéséhez, valamint a kint tartózkodásunk idején felmerülő nehézségek, problémák megoldásához a
koordinátor német nyelvtanárunk jelenléte és Franz Wohnhaas
nyugalmazott polgármester úr önzetlen támogatása nagy segítséget nyújtott. A hétvégi programok színesebbé tették az életünket
és feledtették a kezdeti nyelvi nehézségek idején feltámadó honvágyunkat. Sokat utaztunk vonattal, hogy minél több helyre ellátogassunk. A városlátogatások során eljutottunk Ulmba, Stuttgartba, Tübingenbe, Heidelbergbe. Ez utóbbi kettő 80.000-es lakosú
város fele részét egyetemisták teszik ki. A Bodeni-tóhoz tett kirándulások feledhetetlen élmények maradnak bennünk. Jártunk
Lindauban, Friedrichshafenben, Konstanzban, ahol a mediterrán
mikroklímát bizonyítja a gazdag növényvilág is pálmákkal, és
sok-sok virággal. Gyönyörű a táj, nagyon gazdagok a természeti
adottságok, közel az Alpok: jártunk Bregenzben, ahonnan valóban gyönyörű a kilátás a svájci hegyekre és a Bodeni tó vizére.
A tó a mi Balatonunk nagyságával majdnem megegyezik, vize
kevésbé meleg, ám sokkal mélyebb és ezáltal panorámás nagy
hajókkal utazhatnak a turisták, természetesen mi is. Mindenütt
csodálatosak a tó partján lévő városok. Építészeti, kulturális, történelmi és gazdag turisztikai látványosságai valóban olyan ideális
feltételek, amelyek garanciát jelentenek mind a téli, mind a nyári
turizmusra.
Iskolánk szeretné a legjobb diákjainak a jövőben is biztosítani
az idegennyelvi környezetben ezt a nagyszerű lehetőséget. Ennek
a célnak az eléréséhez és a nyelvtanuláshoz mindenkinek sok sikert kívánunk!
Somogyi Anita, Babik Klaudia, Kurinszky Ildikó


Az augusztusi városi utcabál
hosszú évek óta Gyál legnépszerűbb, legnépesebb eseménye. Az idén, augusztus 22-én
tartott piactéri rendezvényen
is tízezernél több résztvevő
szórakozott önfeledten.
Az utcabál házigazdája, műsorvezetője az idén is Pápai
Mihály alpolgármester volt. A
színpadon helyi, tehetséges
fiatalokból álló zenekarok
és ismert profi együttesek
mutatták be produkciójukat,
fellépett a Fede Away, Puttony és a Hit Rock, az Olsen
Banda, a Thousand Eyes, a
Heroes of the Underground,
sokezer ember előtt mutatta
be dobszólóját Hermén Dominik, koncertet adott az Irigy
Hónaljmirigy és a Magna Cum
Laude együttes is.
Számos kísérőprogram is
várta a közönséget, a remek
hangulatú estét az idén is tűzijáték zárta.

Sportdíjakat adtak át
Az utcabálon adták át a város önkormányzata által alapított Kiváló Gyáli Sortoló Díjakat is. Az idén Tarpai Roland és Adamecz József birkózók vehették át az elismerést Gyimesi István polgármestertől, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármestertől, Vinnai Tibor önkormányzati képviselőtől, az Ifjúsági
és Sport Bizottság elnökétől valamint Badics Ferenc önkormányzati képviselőtől, a bizottság tagjától.
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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 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatait, 2014-ig Hajdú Éva
vezeti az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskolát.
A megválasztott intézményvezetőket a tanév első napjaiban eddigi szakmai életútjukról és terveikről kérdeztük.

A nevelést kell még jobban
erősíteni!

Gazdikné Kasa Csilla a
Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói, az
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán magyar
szakos általános iskolai
tanári, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar szakos bölcsész, középiskolai
tanári képesítést, s a Budapesti Műszaki Egyetem
Közoktatási Vezetői Szakát
is elvégezte.
1985 óta tanít Gyálon,
az Ady Endre Általános Iskolában, 1999 óta az intézmény igazgatója.

Az egész életem az Adyhoz
kötődik, hiszen felső tagozatos korom óta az iskola
tanulója voltam. Később itt
kezdtem dolgozni, ez volt
az első munkahelyem, azóta
sem dolgoztam máshol, nem
is tervezem ezt.
Pályám során végigjártam
a pedagógusi szakma összes
állomását, kezdtem képesítés nélküli napközis nevelőként, voltam osztályfőnök és
tanító, felsős szaktanár, 1999
óta pedig igazgató.
Az Ady iskola megalakulásától kezdve jó iskola volt,
igényes, jól képzett tantestülettel, haladó szellemű gondolkodással. Annak idején jól működő,
stabil intézményként vettem át a nyugdíjba vonuló igazgatónőtől,
Kovács Istvánné Aranka nénitől. Két dolgot tartottam akkor fontosnak, egyrészt a kor követelményeinek megfelelően egy új, modern szemléletet adni úgy, hogy minden olyan értéket, hagyományt
megőrizzünk, ami kialakult és bevált.
A másik feladatom pedig az volt, hogy javítsak az épület állagán,
illetve a tárgyi feltételek minőségén. Ebben a legnagyobb segítség
az volt, hogy 2005-ben az önkormányzat címzett állami támogatást
nyert, amiből megvalósulhatott az iskola teljes felújítása és bővítése. Ha megkérdeznék tőlem, mit tartok nagy eredménynek, két
dolgot említenék. Az egyik, hogy problémák, gondok és nagyobb
nehézségek nélkül, flottul levezényeltük a kétéves építkezést. A másik büszkeségem az, hogy hozzám bármelyik gyerek be mer jönni
az igazgatói irodába beszélgetni, véleményt mondani.
Ahogyan korábban, ma is jó híre van iskolánknak. Nincsenek beis10

kolázási gondjaink, a „megtelt” táblát pedig akár már most ki lehetne
tenni. Minden évben vannak végzőseink, akik az ország legjobb gimnáziumaiba nyernek felvételt. A gyerekek 95-97 százaléka érettségit adó
intézménybe megy, a visszajelzések alapján meg is állják a helyüket, és
sokan kerülnek tovább a felsőoktatásba. Mostanra elmondhatom, hogy
az országos mérések szerint az ország kétszáz legjobb általános iskolája
között van a miénk, ami elsősorban a tantestület munkáját dicséri.
Azt gondolom, hogy tárgyi feltételek tekintetében jól állunk, fontos, hogy megőrizzük a jelenlegi állapotokat.
A következő 10 évben a szakmai munka fejlesztésére szeretném
fektetni a hangsúlyt. Az oktatási módszerekben való megújulást,
a tanórai tevékenységek korszerűsítését, a diákok motiválását szeretném fejleszteni. Ennek érdekében a tantestület ilyen jellegű továbbképzését is szorgalmazom. Sajnos, a világból egyre több olyan
külső hatás éri a gyerekeket, ami veszélyeket rejt, tehát a nevelést
kell még jobban erősítenünk.
Bizakodó vagyok céljaim elérését illetően, mert munkatársaimban egy igényes, lendületes, az Ady iránt elkötelezett csapatot tudhatok magam mellett!

Szakiskolát is szeretnénk
indítani

Hajdú Éva Debrecenben,
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett
magyar-történelem szakos
középiskolai tanár diplomát, s elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szakát is.
2000 óta az Eötvös József
Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola
tanára, 2009 óta igazgatója.
Egy gyermeke már felnőtt,
önálló vállalkozóként külföldön tevékenykedik.

2000-ben kerültem az
Eötvös József Közgazdasági
Szakközépiskolába
történelem szakos tanárként, majd két évvel ezelőtt az akkori igazgatónő,
Boros Béláné fölkért, hogy
legyek általános igazgatóhelyettes. Először tiltakoztam ez ellen, hiszen
tudtam, hogy ez rengeteg
adminisztrációs feladattal jár, ami nem tartozott

2009. szeptember
soha a kedvenceim közé, de végül is beleegyeztem és egész jól
elboldogultam.
Kezdetben sokkal inkább az oktatásra koncentráltam, nem pedig
az iskola teljességének a megítélésére. Nem jöttem ide koncepcióval,
hogy hogyan kellene ezt vagy azt csinálni, és nem is kapcsolódtam
be ezekbe a dolgokba egészen addig, amíg 2004-ben nem jött ide az
új igazgatónő. Neki köszönhetem, hogy azokat az eredményeket,
amiket addig osztályfőnökként az osztályommal elértem, később
az egész iskola szintjén kamatoztatni tudtam, például a diákönkormányzatban, majd az osztályfőnöki munkaközösségben. Azt
mondhatom, hogy kaptam egy kreatív játszóteret, ahol mindent,
ami a diák érdekeit, sőt jó érzését szolgálja, irányíthattam. Ekkor
kezdtem ráérezni arra, hogy ez bár hatalmas felelősség, de legalább
akkora öröm és élvezet is. Az egész napot átívelő, egy korszakra
fókuszáló történelem vetélkedő és a felelevenített, átrendezett diákigazgató választás közösségkovácsoló program lett.
Idén, amikor kiírták az igazgatói pályázatot, én is jelentkeztem,
mert az itt töltött évek után van néhány elképzelésem, hogy milyen
irányba kellene tovább vinni ezt az iskolát.
Véleményem szerint borzasztóan hiányzik a szakmai képzés,
melynek alapozó szakaszát iskolánk végezheti. Ez bizonyos változtatásokat igényel, amik nem lesznek könnyűek. Tekintve, hogy a városban van négy általános iskola és csupán egyetlen egy középiskola,

A tanári oklevél egy kulcs

Tóth István a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola
Zenetanárképző
Intézet
Szegedi Tagozatán szerzett fagott-szolfézs szakos
oklevelet, s elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem
Közoktatási Vezetői Szakát
is. 1983 óta tanít Gyálon,
1994 óta a Kodály Zoltán
Zeneiskola igazgatója.

1983-ban jelentkeztem a gyáli Ady Endre Általános Iskolába ének-zene tanárnak.
Gyálra kerülésem után
másfél hónappal, 1983. október 1-jén kezdeményezésemre
megalakult a Dabasi Körzeti
Zeneiskola Gyáli Tagozata.
1992 őszén a gyáli önkormányzat képviselő-testületénél a zeneiskola bővítését
és önállósulását kezdeményeztem. Tervezetemet a zeneoktatás
szükségességéről a nagyközség vezetése is megértéssel fogadta és
támogatásáról biztosított. A zeneiskola szervezési munkáival engem bíztak meg, ami megtisztelő feladat volt számomra.
Közel egy éves szervezőmunkával, 1994. szeptember 1-jén megkezdte működését a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola, amelynek ve-

úgy gondolom, hogy a középiskolára kell a hangsúlyt fektetnünk.
Az általános iskolai oktatásban azt látom, hogy a főváros sok jó
képességű diákot szív el, elsősorban a hatosztályos gimnáziumok.
Ennek megváltoztatásához nagyon sok időre lenne szükség, de talán ez sem lenne lehetetlen feladat.
Mégis úgy gondolom, hogy rövidtávon a középiskolai oktatás átszervezésében kell gondolkodnunk, ezért a szakközépiskola mellett szakiskolát is szeretnénk indítani.
Erre azért lenne nagy szükség, mert manapság a munkanélküliség problémája részben abból adódik, hogy a diákok úgy hagyják
el a középiskolát, hogy nincs konkrét szakma a kezükben.
A városunk elhelyezkedése viszonylag jó lehetőségeket kínál, ezért
indítottuk például a logisztikai képzést is. Gyál egy fiatal, pezsgő város,
korlátlan lehetőségekkel, amiket ügyesen kell kihasználnunk. Egyelőre fel kell mérnünk, hogy ebben a régióban melyek azok a szakmák,
amikre szükség lehet a munkaerőpiacon, és amelynek megalapozását
erre az iskolára rá lehetne bízni. Úgy gondolom, hogy ez kb. 2 évet fog
igénybe venni.
Emellett igyekszünk megőrizni az általános iskolai oktatást is,
hiszen nagyon jó dolognak tartom, ha egy diák az általános iskolától az érettségiig, sőt esetleg szakképzésig egy intézménybe járhat,
de hogy ezt hosszú távon sikerül-e megvalósítani, az a jövőben fog
kiderülni.

zetésével pályázat útján megbízott a képviselő-testület, majd 1999ben, 2004-ben és most, 2009-ben is ismételten engem bíztak meg
ezzel a hálás feladattal.
Nagyon fontos feladatunk volt a 2007/2008-as tanévben, hogy
a minősítésen minél jobb eredményt érjünk el. Ez nem kevés
szervezési munkával járt, de a sok fáradság meghozta gyümölcsét, ugyanis intézményünk megkapta a kiváló minősítést, így
kedvezőbb feltételekkel indulhatunk a különböző pályázatokon.
Nagy büszkeségünk az alig egy év alatt megalakult Gyál Városi Fúvószenekar, melynek első hivatalos szereplése 1999. március
15-én volt, és amely mára már elengedhetetlen kellékévé vált a nagyobb városi ünnepségeknek.
Szintén büszkék vagyunk arra is, hogy a Kodály Zoltán Zeneiskolából minden évben akad tanuló, aki felvételt nyer valamilyen
zeneművészeti szakközépiskolába.
A szakmai továbbképzést, az új, hasznos módszerek megismerését és azok gyakorlati alkalmazását mindig is a pedagógusi pálya
egyik legfontosabb kérdésének tartottam. Hitvallásom szerint a
tanári oklevél egy kulcs, amely kinyitja az oktatás-nevelés világának kapuját, de az ott megvalósítandó célok eléréséhez szükséges a
rendszeres szakmai megújulás és fejlődés.
Zeneiskola-igazgatói munkámban az elmúlt 15 évben legfontosabb feladatomnak a működés feltételeinek megteremtését és azok
javítását tekintettem, figyelembe véve a lehetőségek legelőnyösebb
kihasználását. Városunk 15 éves zeneoktatásának eredményei
megteremtették a lehetőséget egy sikeres, színvonalas zeneoktatás
és zenei nevelés magasabb fokra történő lépéséhez. Ezt tekintem
én is és munkatársaim is közös célnak további oktató-nevelő munkánk során.
Ebben az évben tanszakot bővítettünk, megkezdi működését egy
népzenei tanszak, amelynek nagyon örülünk és kíváncsian várjuk
a fejleményeket.
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Templom búcsúi
körmenet
Bocsánat, ha nagyon távolról kezdem a
templom búcsú ünnepéhez kapcsolódó
körmenet gondolatát és az esemény megtörténtét magyarázni.
Gyál lakosságán még mindig érződik
valami pionírság. A mostani idősebbek
generációja talán 80 %-ban még nem Gyálon nevelődött. Jöttek minden felől a 60-as
években. Lehetne itt egy-egy utcányi embert összegyűjteni Lajosmizséről, Etyekről, a tiszamenti falvakból, a szabolcsiakból stb. A katolikus egyház éppen azért
katolikus, mert ez egységeset, egyetemeset
jelent. Mégis minden településnek van sajátos arca. Mivel
egyik sem tudott a másikkal
szemben itt Gyálon döntő
többségben megjelenni és a
maga arcára formálni a többit is, így lassan és csendesen
elmaradtak a jó vallásos, és
népi szokások. Valaki pár
évvel ezelőtt Kárpátaljáról
jött, és igen meglepődött,
hogy az új esztendő első
napján nem keresi fel senki
a másikat, hogy jókívánságokkal halmozza el. Pedig
az élet kedélyességét, szívélyességét, szépségét ezek az
apróságok adnák. Egyházi
szempontból pl. kevesen kérik Gyálon a
vízkereszti házszentelést, pedig ez szokásban van még Szabolcsban, biztosan tudom
a velem együtt nevelődött, most Szabolcs-
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ban szolgáló kollégáimtól. Ugyanígy
van a templom búcsúi körmenettel is.
Mostanában már
nem is tartottunk
ilyet. Pedig néha a
látványosság is fontos, szívet, szemet
gyönyörködtető, vallásos áhítatot ébresztő.
A mostani búcsúi körmenetet is úgy
tudtuk egy kicsit fényesebben megtartani,

hogy kaptunk hozzá segítséget. Nagykátán még élnek a jó szokások. Onnan jött
egy busznyi zarándok. Jöttek máriás lányok, ezek vitték a szépen virágokkal díszített Mária szobrokat, kettőt is. Ez
alkalmat nyújtott
egy érdekes ceremóniára, ugyanis
egymás előtt illegetve köszöntgették
egymást, illetve a
Máriát, Jézus édesanyját. Ugyancsak
eljöttek a tangóharmonikás lányok
és fiúk, és kb. tízen
húzták ugyanazt a
dallamot. Eljöttek
a Katolikus Asszo-

nyok Szövetségébe tartozó idősebb hölgyek is. Ők egyenruhában, zászlót tartva,
a zászlóból kilógó szalagot fogva vonultak
a körmenetben. A gyáliak is kitettek magukért. Minden dolognak
meg volt a gazdája, nem kellett kérlelgetni senkit, hogy
segítsen ezt vagy azt vinni.
Vitték mi zászlóinkat is alkalmas férfiak, kedves fiatalabbak. Vitték a baldachint,
egy sajátos díszes sátrat
énekelni szerető, áhítattal
viselkedő férfiak. Én mint
plébános, ez alatt a baldachin alatt vittem az Oltáriszentséget, vagyis a hitünk szerint a szentmisében
a kenyérből Krisztus testévé
lényegült Szentostyát.
Nos mindez nagy figyelemmel a 20-án szokásos
polgári ünnepre, a 20-át követő vasárnap
történt. Mi mindig szívesen ott vagyunk
a polgári ünnepségen, melyhez a kenyérmegáldás vallásos cselekménye is csatlakozik, és szinte mindig valamilyen igényes
előadó által valami irodalmi, vagy népművészeti előadás. Természetesen figyeljük a
polgármester vagy valamelyik helyettese,
esetleg meghívott magas rangú politikai
személy beszédét is. Ehhez már nem lehet
hozzátenni semmit, ám gond nélkül meg
lehet találni a módját annak, hogy minden
meglegyen, ami az ünnep teljességéhez kívánatos.
Tisztelettel köszönöm, hogy alkalmat
kaptunk, hogy a városi újság hasábjain
beszámolhassunk és képekkel tudósíthassunk a város egy kedves eseményéről.
Hefler Gábor
rk. plébános

Városi ünnepség augusztus 20-án
Augusztus 20-án államalapító szent királyunkra, I. Istvánra, az
államalapításra, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékezett az
ország, s népünk hagyományai szerint ezen a napon adtunk hálát
az új kenyérért is.
Az ünnepségeink méltó helyszínén, a Szent István téren tartott városi rendezvényen részt vett Gyimesi István, Gyál város polgármestere, Végh Tibor országgyűlési
képviselő, Soósné dr. Gáspár Gabriella, városunk jegyzője és dr. Bukucs Balázs, városunk aljegyzője is. A megemlékezés az új kenyér megáldásával, megszentelésével
kezdődött, majd Gyimesi István mondott beszédet.
Az ünnepi műsor közreműködői Balázs Péter Jászai
Mari-díjas színművész, a szolnoki Szigligeti Színház
igazgatója; a Kovács István Pál Dalkör Egyesület
képviseletében Törőcsik Márta és Kerekes Róbert,
az egyesület művészeti vezetője, Törő Károlyné, a
Kodály Zoltán Zeneiskola tanára; a Gyál Városi
Népdalkör Dancs Erika vezetésével valamint a
Gyál Városi Fúvószenekar Schmidt József vezetésével voltak.
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Miénk itt a tér!”

Játszótér a Bartók iskolában!
Május végén örömteli eseménynek lehettünk tanúi a Bartók iskolában. A
hónap végi iskolagyűlésen (június1-jét, a gyermeknapot megelőzően) az
iskola igazgatója ünnepélyesen átadta az új játszóteret a bartókos gyerekeknek, akik örömmel vehették birtokukba azt.
Ez a tér más, több mint egy egyszerű játszóterület. Nem csupán azért, mert a képeken
látható belső udvar új játékokkal gazdagodott: csúszda, hinták, „ugrálóvárak”; nemcsak azért, mert az udvarra nyíló másfél
osztálynyi szabadidőterem ping-pong asztalaival, fejlesztő, számítógépes játékaival

felszerelve sokszínű szabadidős tevékenységeknek adhat otthont. Mindezekre a felszerelésekre nagy szükség van egy iskolában,
mely egyaránt a tudás megszerzésének a helye és az örömteli játéké, a kikapcsolódásé.
Ez a tér azért különlegesebb, mint a többi hozzá hasonló, mert valahogyan másképpen „született”. Ezt a teret nem adták,
nemcsak úgy kaptuk valahonnan, valakitől,
hanem mi teremtettük. Mi: szülők, nevelők
és gyerekek!
De hogyan is történt?
A játszótér „története” a 2008 novemberi Márton napi mulatságok idejére megy
vissza. A szülői munkaközösség minden évben ekkor sorra kerülő szülők-nevelők báljából befolyó összeget hagyományosan az
iskola gyarapítására ajánlja fel. Így történt
ez a legutóbbi alkalommal is...
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A játszóház és a játszótér régen dédelgetett
álmunk. Megvalósítására lehetőség nyílt a
bál bevételeinek felajánlásával. Ez azonban
még nem lett volna elegendő a szülők szervező- munkája és a kivitelezésben nyújtott
segítsége nélkül.
Májusban, a terv kivitelezése idején ott
láthatjuk őket, amint a kisudvar előkészítésén munkálkodnak, gyerekeikkel együtt.
Diákjaink, a 6. 7. és 8. osztályos fiúk pedig
délutánonként több tonnányi földet ásnak
ki és szállítanak el targoncákon, a tanárkol-

legákkal és az iskola karbantartóival együtt
dolgoznak. Az ebédlőben a zsíroskenyér és
üdítő várja a munkásokat, akik önkéntesen
jönnek, „látják a munkát” és szinte észrevétlenül, halad a munka.
Ezután az udvaron a szakemberekkel
beállítják a játékok állványzatait és jöhet a
hajrá második üteme: több mint húsz tonna gyöngykavicsot kell
beszállítani az aulán
keresztül, az előkészített
területre az iskola épülete elől.
Pár óra alatt a helyére
kerül ez is. A felsősök
targoncákkal, a kicsik
pedig kis vödrökkel,
hangyaszorgalommal és
kitartással dolgoznak. És
még valamivel: lelkesedéssel, az építés, a közös
munka öröme ott van a
tekintetükben, abban,
ahogyan dolgoznak, és
egymásra figyelnek.

A közös terv megvalósítása hihetetlen
energiákat szabadított fel mindazokban,
akik önként kapcsolódtak be a munkába és
közösségként találták meg benne a helyüket.
Szeretnénk megköszönni ezt az élményt
itt ezen a helyes is, de attól tartok nem lenne
elegendő a felület sem a neveknek, sem a köszönő szavaknak…..
A gyereknap utáni reggelen a sikerélmény
hangulatában vesszük számba a munkánk
eredményét, nem féltjük az épített teret a

rongálástól. Nem biztonsági kamerák, hanem az építő, teremtő emberek tekintete,
tudata védi azt.
Nagy József Elek

2009. szeptember

„III. Gyál Kupa” amatőr strandröplabda torna
2009. július 18-án, szombaton harmadszor került megrendezésre a már hagyományos nyári program a városi sportpályán. Az elmúlt három évben egyre
többen jártak ki a sporttelepen kialakított strandröplabda pályára a tavasztól
őszig tartó szezonban. Sokan megszerették a strandokról ismert játékot és
elkezdték megtanulni, vagy éppen csak
újra kezdték a régen szeretett sportágat,
a röplabdázást. Ősztől tavaszig pedig az
Ady Endre Általános Iskola tornaterme
adott otthont a játékosoknak.
Végeredmény:
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Röp1. Hajtsatok
labda Szakosztálya immáron két éve vesz
2. Heves Vegyes
részt a Szentendrei Amatőr Vegyes Baj3. Parkosok
nokságban, ahol 11 csapat részvételével
4. Molyok
zajlottak a bajnokság fordulói hétről hétre.
5. Macskafogó
A 2008/2009-es idény végén a 2. helyen
6. Darazsak
végzett a ’Hajtsatok’ elnevezésű gyáli csapat. A szakosztály versenyzői amatőr röplabda kupákon is részt vettek Újbudán, Kőbányán, Mezőkövesden és
Izsákon. Tavasszal a csapat a SOTE sporttelepen szerzett 2. helyezést
a „12-ek tornáján”. Az „Újbudai Pünkösdi Sportfesztiválon” két csapattal indultak, 1. és 3. helyezést hoztak a szakosztály játékosai.
Ezért nagyon készült a két hazai csapat a nyári strandröplabda
versenyre, mert a kupát szerették volna idén itthon tartani. 6 csapat
nevezett a versenyre Budapestről és Gyálról. A körmérkőzéses tornán, minden csapat mindenkivel játszott.
A tornán a parkröplabdázás szabályai voltak a mértékadóak. A
versenyen mix, azaz 2 nő és 2 férfi résztvevőkből álló 4 fős csapatok
vehettek részt. A pálya mérete 8x16 méter és 230 cm magas volt a

háló. A játszmák 25 pontig tartottak. A
mérkőzést 2 nyert játszmára játszották.
A verseny napján gyönyörű napfényes
időre ébredtünk. Igazi strandidőben
játszottak a csapatok. Olyan nagy volt
a küzdelem, hogy egy-egy mérkőzés 60
percig is eltartott. A látványos játékban
gyönyörködhettek a kilátogató nézők és
sportbarátok. A zenefelelős idén is Benkő
Péter és Joe voltak, akik zenéjükkel immár harmadszor izzították a hangulatot,
úgy, hogy még a játékvezetők is táncra
perdültek. Mindenki nagyon jól érezte
magát, egészen a vihar kezdetéig. Bíztunk benne, hogy a verseny véget
ér addig, de korábban érkezett és a hosszúra nyúlt mérkőzések miatt
sem volt még vége a tornának. Olyan hirtelen csapott le a szél, hogy
alig tudtuk elpakolni a rendezvényre előkészített padokat, asztalokat és
sátrat. Szerencsére a gulyásleves már elkészült, amivel vendégül láttuk
a játékosokat, így a vihar alatt a sporttelep épületében mindenki jóllakott. Tele hassal már nem zavarta a játékosokat az eső. A körmérkőzéses
verseny negyedik körét még két zivatar között lejátszottuk, de utána
annyira esett az eső, hogy be kellett fejeznünk a versenyt. Egész nap jó
hangulatban telt, még a zivatar sem vette el a röplabdázók kedvét. Négy
forduló lejátszása után pedig végeredményt hirdettünk az épület öltözőjében (mivel közben az áram is elment, de bennünket ez sem zavart).
A kupa idén Gyálon maradt, mivel a két hazai csapat végzett az
élen. Különdíjban részesült a Macskafogó rutinos játékosa, Pintér
Andrea. Ő lett a torna „Legjobb női játékosa”. A Parkosok csapatából Nagy István a „Legjobb férfi játékos” díját vihette haza. A díjakat
Cseszkó Tibor önkormányzati képviselő adta át, aki az egész napot
a versenyen töltötte, segített a gulyás elkészítésében is. Külön köszönetet szeretnék mondani neki, mivel a röplabda szakosztály főszponzora, akinek segítségével az idén is
felújítottuk a strandröplabda pályát, így
újra kiváló körülmények között sikerült
lebonyolítani a mérkőzéseket.
Köszönet Gyál Város ÖnkormányzatáFord.:
Mérkőzés:
Dátum:
Felnőtt Ifi (U19)
nak, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének, Vinnai Tibornak, akik támogatták a
6.
Ráckeve VAFC - Gyáli BKSE
2009.09.19. Szombat
16.00
14.00
röplabda szakosztályt, így harmadszor ren7.
Gyáli BKSE – Törteli KSK
2009.09.27. Vasárnap
16.00
14.00
dezhettük meg nyári versenyünket. Köszö8.
Sülysáp KSK - Gyáli BKSE
2009.10.03. Szombat
15.00
13.00
net a jó zenéért és nagyszerű hangulatért
9.
Gyáli BKSE – Alsónémedi SE 2009.10.11. Vasárnap
15.00
13.00
a PETI TEXT Kft. Lakástextil – Méteráru
10.
Pereg SE - Gyáli BKSE
2009.10.18. Vasárnap
14.30
12.30
- Rövidáru Kis-és Nagykereskedés vezető11.
Gyáli BKSE – Halászteleki FC 2009.10.24. Szombat
13.30
11.30
jének, Benkő Péternek. Köszönet az Arany
12.
Gyáli BKSE – Abony KID FC 2009.11.01. Vasárnap
13.30
11.30
János Közösségi Háznak, hogy padokat és
13.
Kakucs KSE - Gyáli BKSE
2009.11.08. Vasárnap
13.30
11.30
asztalokat biztosított a versenyre.
14.
Gyáli BKSE – Gyömrő SE
2009.11.15. Vasárnap
13.30
11.30
Köszönjük a röplabdázóknak, hogy rész15.
Bugyi SE - Gyáli BKSE
2009.11.22. Vasárnap
13.00
11.00
Mint azt júliusi számunkban olvashatták, a felnőtt labdarúgócsapat kiváló teljesítményével
vételükkel emelték a rendezvény „fényét”
jogot szerzett arra, hogy a 2009-2010-es bajnoki szezonban Pest megye legjobb csapataival
és feledhetetlen napot éltünk át. Reméljük
jövőre is eljönnek! Sőt, mások is kedvet
mérkőzhessen a Pest Megyei Bajnokság „B” csoportjában.
Szurkoljunk nekik együtt! Legyünk ott a mérkőzéseken! Hajrá Gyál!
kapnak, és még többen leszünk 2010-ben a
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
„IV. Gyál Kupa” strandröplabda tornán.
2360 Gyál, Ady Endre utcai sporttelep. Belépő: 300 Ft.
Juhász Katalin
www.gyalibaratikor.network.hu
szervező

A GYÁLI BKSE mérkőzései a 2009/2010. évi
bajnokság, Pest megyei I/B. osztály Déli csoportjában

15

Új

Gyáli Újság

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Mit tegyünk, ha kutyánk
nehezen mozog?
Az őszi-téli hűvös, nyirkos időszakban fordul elő leggyakrabban az, hogy a gazdi észreveszi kutyáján, hogy nehezen áll fel,
esetleg felnyüszít ilyenkor és sokkal kevesebbet mozog, esetleg
sántikál.
Nagytestű fajtáknál főként a csípőízületben kialakuló porc-elfajulás, artrózis okoz ilyen panaszt, de a mellső végtagon a könyök és a váll fájdalmas betegségei is gyakoriak. Kutyáknál is
sokszor előfordul a gerinc betegségei miatt kialakuló ún. hátsó
testfél-gyengeség, amikor a hátsó lábak rogyadozását, imbolygó
mozgást, esetleg az állat elesését lehet látni.
Ennek oka lehet a gerincvelő és a kilépő ideggyökök összenyomatása a csigolyák közti porckorong előesése miatt, ilyenkor beszélünk porckorong-sérvről. Ebben az esetben hirtelen, néhány
napon belül akár teljes bénulás is kialakulhat, ilyenkor az állat
fóka módjára húzza hátsó végtagjait. Ez főként a tacskó-jellegű,
rövid lábú, hosszú törzsű kutyák betegsége. Máskor a gerinccsatorna szűkülete okozza az idegek károsodását, ilyenkor lassú,
fokozatos romlás látható az állat mozgásában: lábvégét húzza
a talajon, pár lépés után leül, összerogy. Ez a betegség inkább
nagytestű kutyáknál jellemző.
Lehet-e segíteni ezeken a panaszokon? Ma már az állatorvosi
gyakorlatban is elterjedtek a mozgásszervi fájdalmakra is adható,
hatékony gyógyszerek. A legtöbb esetben, különösen
ha idejében kezdjük a kezelést, jelentősen lehet
enyhíteni a panaszokat: az állat fájdalma
csökken, mozgása látványosan javul.
Sajnos, bizonyos esetekben csak műtéti
beavatkozástól várható tartós eredmény.
Például a porckorongsérv súlyos formáinál, ha gyógyszeres kezelés nem vezet javuláshoz, gerinc-műtéttel mozgásképessé tehető
az állat. Sok múlik viszont azon, hogy időben
történjen a beavatkozás, mert az idegek elhalása után már műtéttel sem javítható a helyzet.
Műtéten átesett állatok utókezelésében ma már
egyre gyakrabban alkalmaznak fizikoterápiát is. Ez
a beteg végtag masszírozását, gyógytornáztatását,
esetleg hidroterápiás (vízben alkalmazott gyógytorna), termoterápiás (hideg vagy meleg borogatás) vagy elektroterápiás kezelést jelent. Alkalmazható állatokon is a manuálterápia (az ízületek
speciális mozgatás) és a mágnesterápia is.
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Az alternatív gyógyászat is több megoldást kínál ilyen betegek
számára: jelentős javulás érhető el homeopátiával, akupunktúrával, fényterápiával is. Ezek sokszor kombinálhatók a hagyományos orvosi módszerekkel, máskor akár önállóan is elegendőek
az állapot javításához és fenntartásához.
A fentiekből látható, hogy nem kell lemondani a házi kedvencről csak azért, mert idős és mozgásképessége romlik.
Ha ebben vagy más állatorvosi témában kérdése van, szívesen
válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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A kertésznaptár e havi cikkében a díszfüvekkel szeretném megismertetni a Kedves Olvasót.
A díszkertekben elsősorban évelőágyásokban felhasználható
díszfűfélék az USA szárazabb középső vidékeiről, valamint a Távol-Kelet közepesen magas hegyvidékeiről származnak. Az előbbiek kitűnő szárazságtűrő, úgynevezett prérinövények, míg a Távol-Keletről származó díszfűfajok a több vizet kedvelő növényeink
közé tartoznak.
A díszfüvek mérete változó, fajtól függően 10 cm-től 2-3 méter
magasságig változnak. A kisméretű díszfüvek jól alkalmazhatók
sziklakertek kísérőnövényeiként, de egynyári virágágyakban is.
Ide tartoznak a csenkeszek, pl. Deres csenkesz (Festuca pallens),
Medvecsenkesz (Festuca gautieri).
A közepes méretű díszfűfajok kiváló kísérői az alacsony és középmagas évelőknek, melyeket ún. lazító növényként használunk.
Erre kitűnően alkalmasak az alábbi díszfűfajok: Örökzöld zabfű (Helictrotrichon sempervirens), Alangfű (Imerata cylindrica), Barna díszfű (Carex buchananii), Üvegmosó fű (Pennisetum
alopecuroides).
Nagyon sok díszfűfaj nagy méretével kitűnő szoliter növényként
alkalmazható. Különösen jól mutatnak évelőkertek háttérnövényeként, valamint gondozott díszgyepfelületbe ültetve is szoliterként.
Ezen növények nemcsak levelük tarkázottságával, hanem nagy ill.
színes őszi bugavirágzatukkal is díszítenek. Az erre a célra alkalmas díszfűfajok a következők: Virágos nád különböző fajai, fajtái
(Mischantus sinensis ”Gracilissimus”, Mischantus sinensis „Silberfeder”, Mischantus sinensis „Zebrinus” – Zebrafű), Vesszős köles (Panicum virgatum), Ezüstös pampafű (Cordaderia selloana),
melynek ismert rózsaszín virágú fajtája is. A pampafüvet télen takarással védeni kell a fagytól.
A felsorolt növények díszkertjeinkben könnyen nevelhetők, jól
előkészített laza tápdús, vízáteresztő, kissé homokos kerti talajt
kedvelnek. Egész évben telepíthetők a konténerben megvásárolt
növények. A kisebbeknek 20x20 cm-es, a közepeseknek 40x40 cmes, míg a nagyméretűeknek 60x60 cm-es ültetőgödröt ássunk. A
telepítés legjobb időszaka azonban késő ősszel van. Az ekkor telepített növények szárát arasznyira vágjuk vissza.
Későbbi gondozásuk: márciusban 20 cm-esre vágjuk vissza a
szárakat. Ezzel egyidőben kapjanak egy komplett műtrágyát, majd
a kihajtás megkezdéséig bővebb vízadaggal öntözzük őket. Mikor
a növények elérték a vegetációs fejlődésük szakaszának végét, kb.
június-júliusban, az öntözések számát csökkenthetjük. Házilag tőosztással szaporíthatók.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Új

Gyáli Újság

Sértettet keresnek!
2008. június 25. napján 23.30 óra és 2008. június 26. napján 00.30 óra
közötti időben a Gyál, Tulipán utcában vagy annak közvetlen közelében
három fiatal férfi egy késsel arra kényszerített egy 18-25 év közötti férfit,
hogy a nyakában lévő Sony Ericsson típusú mobiltelefont átadja.
A fentiek alapján a Dabas Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kéri
azon személyt, akinek a sérelmére a bűncselekményt elkövették, jelentkezzen a 06-29/360-207-es telefonszámon vagy személyesen a Dabas,
Szent István tér 1. száma alatt található Dabas Rendőrkapitányságon.
Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály

Új helyre költöztek a polgárőrök

Új helyre, a Rákóczi iskola egykori épületébe költözött a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület. A Rákóczi utcai főbejáratnál található épületrészt
a város önkormányzata bocsátotta polgárőreink rendelkezésére. Itt kapott
helyet a nap 24 órájában működő ügyeleti központ, közösségi helyiségek és a
szolgálati pihenő. A több intézményt befogadó épület őrzését is a polgárőrök
látják el, az ügyeleti központba kötötték be a létesítményt védő kamerákat.
Az egyesület köszöni a vállalkozók új székhely kialakításához és az átköltözéshez adott segítségét, falajánlásait!
A polgárőrség új címe:
2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.
az egyéb elérhetőségek nem változtak, továbbra is a (06-29)-340-333-as
telefonszámon várják a segítséget kérők hívását, éjjel-nappal.
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A FEGY naplójából
Augusztus első napjainak egyikén a családsegítő
szolgálat kért segítséget polgárőreinktől, valamint
tűzoltóinktól, mert nem tudtak bejutni egy idős
gondozotthoz. A személy kopogtatásra, csengetésre nem reagált. Járőreink a helyszínen meggyőződtek a bejelentés valódiságáról, ügyeleti központunk
riasztotta a rendőrséget, valamint az orvosi ügyeletet. A lakásba behatoltak, a lakás egyik szobájában
az idős személyt megtalálták, aki elesett és ezért
nem tudott ajtót nyitni. A sérült, idős személy ellátását a helyszínen lévő orvosi ügyelet megkezdte.
Augusztus 10-én Gyál egyik főközlekedési útjának a városból kivezető szakaszán egy kistehergépkocsi felborult - érkezett a jelzés ügyeleti központunkba. Ügyeletünk a kapott információk alapján
haladéktalanul riasztotta tűzoltóinkat, polgárőreinket, értesítette az orvosi ügyeletet, valamint a
Rendőrséget és a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság
bevetésirányítását. A helyszínen a kistehergépkocsi
tetejére fordult, az üzemanyaga nagy mennyiségben kifolyt. A gépjármű vezetője a helyszínen lévő
orvos megállapítása szerint elhunyt. A műszaki
mentés és a helyszínelés alatt az erre közlekedők
terelésére került sor.
Augusztus 18-án jelzés érkezett a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság bevetésirányítási központjából
ügyeletünkre, mely szerint városunk külterületén
több száz m2-en száraz avar, illetve gaz ég. Tűzoltóink a riasztás vételét követően néhány percen belül
a helyszínen voltak gépjárműfecskendőjükkel és a
300 m2-en égő gazt egy vízsugárral valamint kéziszerszámokkal eloltották. Néhány nappal az eset
után városunk másik pontján csaptak fel a lángok
és szintén gaz, avar égett. Ezek a tűzesetek nem keletkeznek véletlenül, és megelőzésük csak egy kis
figyelmet kíván. Városunkban az avar és kerti hulladék égetését a Város Önkormányzatának 1/1999.
(VI.30.) sz. rendelete szabályozza, mely a lakosság
részére két időszakot biztosít erre a tevékenységre:
március 15 és április 15 között, valamint október 15
és november 15. között. Az égetésre a fenti időszakokban is kizárólag 08.00-16.00-ig, munkaszüneti
napokon 10.00-14.00 óráig kerülhet sor. Égetést kizáró körülménynek kell tekinteni a ködös, erősen
párás, szeles, esős időszakot, valamint ha arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.
Augusztus 26-án a Dabasi Rendőrkapitányság
gyáli őrsével közös akcióban vettek részt polgárőreink. Az akció már hajnalban megkezdődött és késő
estig tartott. Az akció során 6 fő körözött személyt
sikerült elfogni. Több esetben a közlekedési szabályok megsértése miatt került sor szabálysértési feljelentésre. Városunkban a következő időszakban is
több ilyen jellegű akcióra kell számítani.
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Programjainkból
Csiri-biri torna
hétfő 10.00-11.00 és 11.00-12.00
Vezeti: Töreki Katalin
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Megjegyzés: 1-3 éves korig
Akrobatikus rock and roll
kedd 16.30-18.30, péntek 16.30-18.30
Vezeti: Pál Ági
Részvételi díj: 4.000 Ft/hó
(fél havi 2.500 Ft–heti 1 alkalom esetén)
Női torna
kedd 18.30-19.30, péntek 18.30-19.30
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részvételi díj: 3.800 Ft/ 10 alkalom
Idős torna
csütörtök 10.00-11.00
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részvételi díj: 1.300 Ft/ 8 alkalom, 650 Ft/
4 alkalom
Baba-mama klub
Díjtalan!
szerda 16.00-18.00
Helen Doron Gyerekangol
Szerda 17.00-19.00
Jelentkezni és bővebb információ:
06-30/240-7977
Szakács Tóth Kocsmáros Mariannál
Erica C. Dance School
hétfő 17.00-19.00, csüt. 17.00-19.00
Részvételi díj: 7.700 Ft/hó
Oktató: Szerafin Patrik
06-30/434-2485
Örökmozgó Gyermektorna
hétfő 16.00-17.00, csüt. 16.00-17.00
péntek 5.30-16.30
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom,
testvérjegy: 250 Ft
12 alkalmas bérlet: 5000 Ft
Örökmozgó:
Menczel Móni 06-20/916-2928

Ecset Klub
Festés-ragasztás-gyurmázás 2-4 éves korig
6-8 fős kiscsoportokban
szerda 9.30-10.30 és 10.30-11.30
Részvételi díj: 650 Ft/fő/ alkalom
Előzetes jelentkezés a 30/6065-485-ös
telefonszámon Magyarosi Lénánál
Alapfokú Internet tanfolyam - 10 órás
Folyamatosan indul. Jelentkezni a
29/541-646-os telefonszámon.
6 fő jelentkezése esetén indul.
Részvétel díj: 4.000 Ft
Cincogó
zene 1 - 4 éves gyerekeknek Vidám, mozgalmas program, mely tánccal, dalos játékokkal, mondókákkal és
hangszerekkel vezeti be a kisgyermeket
szülőjével a zene varázslatos világába.
péntek 10.00-11.00
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Érdeklődni Csányi Andrea tanfolyamvezetőnél lehet a 06-20/394-7428-as telefonszámon, vagy az andicsanyi@gmail.com
e-mail címen.
Sakk klub Ingyenes!
csütörtök 16.00-21.00
Babás jóga
ÚJ!
Időpont: szerda 10.00-11.30
Részvételi díj: 5200 Ft/4 alk.
5 fő jelentkezése esetén
indul.
Jelentkezés és információ:
Kissné Petrovics Éva
30/670-7013
Dance Pad Klub Ingyenes!
a Gyáli Nagycsaládosok
Egyesületének szervezésében
szombat 14.00-17.00

Muzsikáló játszóház
„Egy hely ahol anya és gyermek közelebb
kerülhet egymáshoz”
Zenés, játékos foglalkozás babáknak és
mamáknak (0-3 éves korig), 40 percben,
képzett pedagógus irányításával.
kedd 11.00
Indul: 2009. szeptember 15-én
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
50%-os testvérkedvezmény!
Jelentkezés és bővebb információ:
20/915-9405 Saskői Szilviánál
www.muzsikalojatszohaz.hu
Napnyugtázó kezdő hatha jóga
ÚJ!
hétfő 19.15-20.45
Napindító kezdő hatha jóga
szerda 8.15-9.45
A 28. hétig előzetes egyeztetés alapján
kismamák is részt vehetnek.
Részvételi díj: 5200 Ft/4 alk.
5 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezés és információ:
Kissné Petrovics Éva
30/670-7013

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Gyál, Kőrösi út 118-120.
06-29/541-644
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Apróhirdetés
Keresek eladó házat, vagy telket. Telefon:
06-70/267-3844
Munkalehetőség Gyálon! Délelőttös műszakba autóval rendelkező csomagolókat,
délutános műszakba autóval rendelkező
áruösszekészítőket keresünk. Érdeklődni: 06-20/367-44-50
SMINKOKTATÁS HÖLGYEKNEK! A
2 napos sminktanfolyamot olyan hölgyeknek ajánlom, akik magabiztosan
szeretnék magukat sminkelni az adott
alkalomhoz megfelelően: munkahely, baráti összejövetel, színház, party vagy akár
bevásárlás…+ajándék frizuratanácsadással! Telefon: 70/233-9868
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
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 kortól. 06
20 823 14 31 XVIII. József Attila utca 55.
http://ertekforras.shp.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
díszítő munkák, gipszkarton, álmennyezet
és válaszfal építések stb. Érdeklődni: 0630-386-4456

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és
kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT | Felsőpakony,|
Tel.: 20 403 5524
Parkettás vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást, laminált és hajópadló lerakást.
Javítás,
recsegés
megszüntetése.
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
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utc-a 73.
Tel.: 06-70/233-30-47
Kertvarázs! Kerti munkát: fűnyírást, sövényvágást, faültetést, metszést, egyéb
kerti munkák elvégzését vállalom Gáylon
és környékén. Hívjon bizalommal! Telefon: 20/392-94-64
FÖLDBÉRLET Gyál határában 2,5 ha,
Felsőpakonyban 3,5 ha 18AK/ha minőségű szántó 2009 október 1-től bérelhető! Érdeklődni: 06-30/954-60-87 vagy
06-1/275-2540

KÖSZÖRÜLÉS fa-fémforgácsoló szerszámok, háztartási eszközök élezése. Badics Ferenc, Gyál, Károlyi M. utca 36.
Patchwork tanfolyam indul október 15ével. Telefon: 30/301-05-25

Hirdetésekkel
kapcsolatos információ:
telefon:
06 (29) 541-644
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu

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

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik férjem,

Dékány János
temetésén megjelentek, és fájdalmunkon
enyhítettek.
Dékány Jánosné
és családja.
A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.

WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362
Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu
Plus 29 magazin a UPC képújság csatornáján látható
csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
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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!
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

ÚJ RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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MEGNYITOTTUNK A SPAR
MELLETT A DÉRYNÉ UDVARBAN!
NYITVA TARTÁS:
H–P: 8-20 h, Sz: 7-13 h, V: zárva

Kéz -és lábápolás műköröm
Domjánné Jobbágy Izabella
30/572-3883
Férfi-gyermek
fodrászat
Csoma Károlyné
Enikő
70/210-3790

Gyógymasszázs
Domjánné Jobbágy Izabella
30/572-3883
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Női fodrászat
Gál Enikő
30/618-6154
Fejér Terézia
30/650-46-85

Kozmetika
Kozma Krisztina
30/529-5582
Makai Viktória
30/218-70-67

Hulladékszállítás és lomtalanítás
az útépítések idején
Ahogyan korábban értesítettük már Önöket, az útépítési munkálatok ideje alatt, az építkezés utcáiban sajnos a kukásautó nem,
vagy csak korlátozottan tud közlekedni.
Hogy a burkolatfelújítási munkák és a hulladék, valamint a lomok elszállítása is akadálytalanul megtörténhessen, az útépítés
ideje alatt, kérjük, hogy a háztartási hulladékot hétfőnként, a lomokat a lomtalanításra meghirdetett napon reggel 6 óráig az Ön
ingatlanjához legközelebbi keresztutca sarkára szíveskedjék kihelyezni.
Munkatársaink a heti gyűjtés során innen fogják összegyűjteni a hulladékot. Ahogy az útépítési munkák lezajlanak, a korábbi
rend lép életbe, és újra az ingatlanok elől fogjuk a kukákban kihelyezett hulladékot begyűjteni.
Az érintett utcák: Szélső utca, Bartók Béla utca, Gárdonyi G. utca
Az útépítés ideje alatt a fenti utcák lakói természetesen szabványos kukákban és bármilyen kereskedelmi forgalomban kapható zsákban is kitehetik a hulladékot.
Kérdés esetén ügyfélszolgálatos munkatársunk természetesen készséggel áll rendelkezésükre a 06-29/540-244 vagy 540-250
telefonszámon!
Együttműködésüket előre is nagyon köszönjük!
.A.S.A. Magyarország Kft. dolgozói
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V. GYÁLI FOGATHAJTÓ ÉS SÖRFESZTIVÁL
A Gyáli Lovassport Egyesület sok szeretettel és tisztelettel meghívja Önt az
V. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivál rendezvényeire!
A rendezvény helyszíne:
Városi Sportpálya, Gyál, Ady Endre u.
A belépés ingyenes!

Program:
2009. október 2., péntek 19 órától
egyes-, kettes- és négyesfogatok
villanyfényes akadályhajtása
2008. október 3., szombat 11 órától
meghívásos póni, egyes-, kettes- és
négyesfogathajtó verseny
(délelőtt akadályhajtás, délután vadászhajtás)

gyermekprogramok, kísérőprogramok, kirakodóvásár

24

