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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Fejlesztések a gyáli
oktatási intézményekben
Gyál vezetése az egyre rosszabb állami finanszírozási mutatók ellenére
is elkötelezett abban, hogy ne csak
az intézményekben zajló munka
színvonalát fejlessze, hanem az infrastruktúrát, az épületek, felszerelések állapotát is javítsa – jelentette
ki Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester.
5. oldal

Két év alatt megvalósulhat a nagyszabású beruházás

A város és körzete lakosságának épül

Nosztalgiavonatos utazás
az évfordulón
A nosztalgiavonat fél 11-kor futott
be Gyál állomásra, ahol a Gyál Városi Fúvószenekar és a Gyáli Mazsorett és Zászlóforgató Csoport
köszöntötte a résztvevőket.
9. oldal

Mint sokak számára ismeretes, a városközpont építése egy korszerű, az ügyfelek kulturált
kiszolgálását biztosító, a város önkormányzatának helyet adó kistérségi központ kialakítását és a környezet teljes átalakítását (útépítés, parkolók, járdák, kerékpárút, parkosítás stb.)
tartalmazza.
Cikkünk a 3. oldalon.

A fogathajtás örömünnepe Gyálon

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének évfordulója tiszteletére
rendezett,
október 23-án 17 órakor
kezdődő városi ünnepségre, az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárba.

A Gyáli Lovassport Egyesület október első hétvégéjén szervezte meg az V. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivált a sportpályán. Az idén is különlegessége volt a fesztiválnak az országban egyedülálló, esti, villanyfényes akadályhajtás.
Képes beszámolónk a 13. oldalon.

Az ünnepi műsor közreműködői:
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész,
a Nemzeti Színház tagja, a Gyál Városi
Fúvószenekar és a Bartók Béla Általános
Iskola tanulói.
Az ünnepség után koszorúzás a Templom
téri 56-os emlékműnél.
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Pályázati kiírás
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
2010. ÉVI FORDULÓJÁRA
„A” típus:
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül,
államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben,
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típus:
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázatot egy példányban, írásban, a pályázó által aláírva, a megjelölt mellékletekkel egyetemben, egy példányban kell benyújtani
postai úton.
Benyújtási cím:
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Kistérségi, Oktatási, Intézmény-felügyeleti Iroda 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 30.
A benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatok formai hibásnak minősülnek. A postára adás utolsó dátuma csak a benyújtási határidő utolsó napja lehet.
A pályázati űrlap csak az önkormányzat által kiadott pályázati anyagban meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Az önkormányzat által készített pályázati anyag megjelölt kötelező mellékleteivel a Gyáli Kistérségi Központ (2360 Gyál, Kőrösi u. 54.)
földszintjén átvehető ügyfélfogadási időben vagy letölthető a www.gyal.hu aktuális rovatából.
Hivatali ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12.30-15.30, szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00/
Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: Makkayné Szigetvári Szonja (06-29/540-920)
Gyimesi István
polgármester
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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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

2009. október

Két év alatt megvalósulhat a nagyszabású beruházás

A város és körzete lakosságának épül
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács uniós forrásból 700 millió forinttal támogatta a Gyál városközpontjának kialakítására benyújtott pályázatot.
A megítélt támogatás a pályázatban szereplő összegnek csak mintegy a felét teszi ki, ezért újra kellett
gondolni a terveket.
Benyújtottuk a szükséges dokumentumokat, a lap következő számában reményeim
szerint már elfogadott tervekről számolhatok be – ismerteti a nagyszabású projekt
jelenlegi állását Pápai Mihály, városunk
gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere.
Mint sokak számára ismeretes, a városközpont építése egy korszerű, az ügyfelek
kulturált kiszolgálását biztosító, a város
önkormányzatának helyet adó kistérségi
központ kialakítását és a környezet teljes
átalakítását (útépítés, parkolók, járdák,
kerékpárút, parkosítás stb.) tartalmazza.
Pápai Mihály lapunk kérdésére elmondta, hogy első lépcsőben nagy teherbírású
szilárd burkolatot kap a Csontos József
utca Kőrösi út–Szent István utca közötti
szakasza, 30-30 parkolóhelyet alakítanak
ki a József Attlia és a Somogyi Béla utcában, a vasút vonalához közelebb épül meg
a Kőrösi út Táncsics Mihály – Kisfaludy
utca közötti új nyomvonala. Az érintett

szakaszon a jelenlegi nyomvonal egyik
sávját szervízúttá
alakítják, a másik
sávban parkolókat,
sétálóutcát, kerékpárutat és zöldfelületeket létesítenek, a
vasút túloldalán nagy teherbírású szilárd
burkolatot kap a Munkácsy utca Bacsó
Béla – Kisfaludy utca közötti szakasza, s
átépítik a Bacsó Béla utcai vasúti átjárót is.
Második lépcsőben a jelenlegi Városházát alakítják át. A mostani okmányirodának otthont adó szárny megmarad,
a Kőrösi útra néző részt lebontják, s a
Somogyi Béla utcai szárny hátsó részénél
emelnek félköríves új épületet. A létesítmény pincéje félig nyitott lesz, parkolók
kapnak benne helyet, a másik részén pedig
kiszolgálóhelyiségek. A földszintre kerül
a tanácsterem, az anyakönyvi hivatal és
egyéb irodák, az emeletet irodák foglalják
el, az okmányiroda a jelenlegi részben ma-

rad, de kulturált ügyfélváróval bővül, így
megszűnik az épület előtti várakozás – tájékoztatott az alpolgármester. A megépülő
központ akadálymentesített lesz. Az épület
nem elsősorban az ott dolgozóknak épül,
hanem az ügyfeleknek, város és körzete
lakosságának. A városközpont kialakításához kapcsolódó külön zöldfelületi terv
is készül, Pápai Mihály külön hangsúlyozta, hogy a parkosítás, a kulturált környezet
kialakítása is fontos része a tervnek.
A várhatóan két év alatt megvalósuló beruházás összköltsége 1–1,1 milliárd
forintra tehető, a 700 milliós pályázati
támogatáson felüli részt a város önkormányzata biztosítja.

Az új épület hátsó homlokzatának látványterve
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,,Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális
és
Családvédelmi Központja
tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
szolgáltatás keretében tudunk gondoskodni azokról az egészségi állapotuk
miatt rászoruló személyekről, akik
önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de
egyébként önmaguk ellátására képesek.
A szolgáltatás térítési díj köteles.
A kistérség szociális alapellátási intézménye a gyáli területi irodában
– úgy, mint a kistérség többi településén
is – házi segítségnyújtás keretében az
alábbi ellátásokat biztosítja:
- A gondozott egészségi állapotából eredő akadályoztatás esetén étkezésben
való segítségnyújtás,
- bevásárlás,
- csekk kitöltése, feladása, az időshöz
való eljuttatása,
- gyógyszer felírás az orvosnál, kiváltás,
a gyógyszer gondozotthoz való eljuttatása,
- kapcsolattartás a háziorvosi szolgálattal és a családtagokkal,
- gyógyszer kiadagolása,
- mentális gondozás (beszélgetés, probléma megbeszélés),
- hivatalos ügyintézés (a gondozónő
hivatalos ügyintézése a gondozott
írásos meghatalmazása esetén),
- mosogatás,
- takarítás, a gondozott közvetlen környezetében,
- ruházat tisztítása (elsősorban az
ellátott lakókörnyezetében, ha ez nem
lehetséges, akkor másodsorban az
intézményben),
- fürdetésnél segédkezés (segítségnyújtás a kádba való be- illetve kilépés
esetén),
- személyes higiénia megőrzése (körömvágás, pelenkázás, hajmosás, stb.).
Elérhetőségünk, ahol lehet érdeklődni a
szolgáltatás iránt:
,,Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális
és Családvédelmi Központja
2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
Zsólyomi Erzsébet szakmai vezetőnél,
gyáli iroda telefon: 06/29/345-478


Központi Statisztikai Hivatal – Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Közlemény
A 2008-ban elfogadott (1338/2008/EK számú) egészségügyi statisztikai rendelet előírásainak megfelelően az Európai Unió tagállamaiban Európai lakossági egészségfelmérésre
(ELEF) kerül sor. Magyarországon az adatgyűjtést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
hajtja végre, az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
Az adatfelvétel fő célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megismerése. Ezek az információk – az
uniós adatigények kielégítése mellett – hozzájárulhatnak a szükséges egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javításához. Magyarországon az ELEF 449 településen, a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében,
7000 fő megkérdezésével zajlik
2009. szeptember 15 – október 30. között.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszakban keresik
fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet töltenek ki az egészségi állapotukról, életmódjukról, az egészséget befolyásoló egyéb tényezőkről, illetve
az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos véleményükről. Az ELEF válaszadóinak
egy kisebb csoportján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI),
mint az ÁNTSZ országos intézete, felmérést végez az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP2009) Magyarországon egyedülálló módon országos reprezentatív mintán, mérésekre alapozva
határozza meg a túlsúly, az alultápláltság és a hasi elhízás előfordulását. A vizsgálatra az
ország 120 településén kerül sor a 18. életévüket betöltött felnőttek körében 2009. szep
tember 15. és november 30. között. A vizsgálat 2 részből áll: táplálkozási napló kitöltése,
valamint igazolvánnyal rendelkező egészségügyi személyzet által végzett testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérések.
Ezek alapján összefüggést keresünk a táplálkozási szokások, a tápláltsági állapot és
egyes betegségek között. Az adatok birtokában tudományosan megalapozott, a lakosság
egészségének javítását célzó, hatékony intézkedések válnak lehetővé.
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH és az OÉTI az adatvédelmi törvény és a statisztikai törvény előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai célra használja
fel, név és cím nélkül, az egyéni azonosítást kizáró módon.
A felmérés megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk. A kérdőív kitöltését követően minden válaszadó ajándékot kap, továbbá részt vehet nyereménysorsolásokon is.
Budapest, 2009. augusztus
Központi Statisztikai Hivatal Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet
További tájékoztatás:
KSH: 06-80/200-224 vagy elef@ksh.hu
OÉTI: 06-1-476-6473 vagy otap2009@oeti.antsz.hu
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Az egyre romló gazdasági helyzet ellenére is

Fejlesztések az intézményekben
Az önkormányzatok működési költségeinek legnagyobb részét az intézményhálózat fenntartása teszi
ki. Az erre biztosított állami támogatás, az úgynevezett normatíva egyre csökken, ám a feladatok maradnak. A működéshez szükséges részt így az önkormányzatok saját költségvetésükből kénytelenek
előteremteni. S akkor még nem beszéltünk a fejlesztésekről…
Jut pénz fejlesztésekre is? – kérdeztük Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, városunk alpolgármesterét.
– A Kormány által beterjesztett költségvetés számaiból látszik, hogy folytatódik a
forráskivonás a közoktatásból – kezdi az
oktatási ügyekért felelős városvezető – de
Gyál vezetése az egyre rosszabb állami finanszírozási mutatók ellenére is elkötelezett abban, hogy ne csak az intézményekben
zajló munka színvonalát fejlessze, hanem az
infrastruktúrát, az épületek, felszerelések
állapotát is javítsa.

Megújult a Bartók iskola tornaterme
– Milyen fejlesztések, beruházások voltak a közelmúltban a gyáli oktatási intézményekben?
– Számos fejlesztést sikerült megvalósítanunk. Mintegy négymillió forintot biztosítottunk osztálytermek festésére. Minden
tantermet sajnos nem tudunk évente kifesteni, a kialakult gyakorlat szerint az első és
az ötödik osztályosok tantermeit hoztuk

rendbe. A Bartók
Béla Általános Iskolában gyakorlatilag
az átadása óta nem volt nagyobb felújítás.
Most, a tanévkezdésre, közel kilencmillió
forint értékben újítottuk fel a tornatermet,
új aljzat, sportpadló készült, festés, mázolás, ajtócserék is részét képezték a munkálatoknak. Folyamatban van az iskola vizesblokkjainak teljes felújítása. Ez tavaszra
készül el, az összköltség megközelíti a harmincmillió forintot, ebből tízmilliót meghaladó összeg az önkormányzat önrésze, a
többit pályázaton nyertük.
Mire a lap megjelenik, befejezéséhez közelít a Tulipán Óvoda bővítése. Mint az Új
Gyáli Újság is beszámolt már róla, két új
csoportszobát, vizesblokkot alakítottunk
ki, a csoportszobák az eddigi irodák helyén készültek el, az irodák pedig a tetőtéri
részbe költöznek. A saját költségvetésünkből finanszírozott beruházás majdnem 53
millió forintba kerül, ezen felül hatmilliót
szántunk az udvar- és játszótérbővítésre, s
tízmillió forintért vásároltunk a megnövekedő létszám miatt szükségessé váló felszereléseket.
Elindult a bölcsőde felújítása is. Az elhasználódott épület nyílászáróinak cseréje, fürösztőhelyiségek felújítása, gyermekszobák padlóburkolatának cseréje a
12 millió forint pályázaton nyert forrásból
és az ötmillió forintos önkormányzati önrészből valósul meg, reményeink szerint a
jövő év tavaszára. De ezen túl feltétlenül
szükséges a bölcsőde bővítése is. A képviselő-testület döntése értelmében pályázatot nyújtottunk be, az összköltség mintegy
277 millióra rúg, ebből 246 milliót szeretnénk pályázati forrásból megnyerni. Ha ez

sikerül, duplájára, 45-ről 90-ra bővíthetjük a férőhelyek számát.
Kész tervekkel rendelkezünk a Tátika
Óvoda Bartók tagóvodájának bővítésére,
arra várunk, hogy legyen olyan pályázat,
amire benyújthatjuk. Hárommillió forintunk van a Zrínyi Miklós Általános Iskola

Új csoportszoba a Tulipán Óvodában
udvarrendezésére. Ez biztosan nem lesz
elég a megvalósításhoz, de a terveket mindenképpen elkészíttetjük.
Összefoglalva elmondható, hogy jelentős önkormányzati áldozatvállalással,
pályázati források igénybevételével dolgozunk a gyáli gyermekintézmények szakmai munkájának és tárgyi feltételeinek
javításán.
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„Itt van az ősz…”
A Liliom Óvoda nagycsoportosai rendhagyó módon együtt intettek búcsút társaiknak, óvodapedagógusaiknak, dajkáiknak
a 2009. június 5-én megrendezésre került ballagáson. Ez alkalommal avattuk fel a NOVITAS Építőipari Kft. és a Liliom Óvoda karbantartói által készített színpadot, melyet a gyermekek
boldogan vettek birtokukba. Itt szeretnénk megköszönni a sok
segítséget. Ballagóink, vendégeink örömmel fogadták az Ady
Endre Általános Iskola tanulóinak előadását, az óvodapedagógusok Kacor király c. mesedramatizációját, illetve Mikola Péter
előadó műsorát, aki dalra fakasztott minden kedves jelenlevőt.
Az iskolába menő gyermekek közös verssel, énekkel búcsúztak,
és egy–egy általuk felröptetett lufi jelképezte, hogy kiröppentek második otthonukból, az óvodából. A búcsú mindig nehéz
gyermeknek, szülőnek, dolgozónak egyaránt, felidéződnek az
együtt töltött évek jó, s olykor nehéz napjai, de az élet nem áll
meg.
A könnyes elválás okozta szorongás helyét felváltja a várakozással teli izgalom, hisz a 2009/2010-es nevelési évben sok–sok
új gyermek érkezett intézményünkbe. Leendő óvodásaikkal saját otthonukban ismerkedtek óvodapedagógusaink, hogy ezzel
is megkönnyítsék a szülőktől való elválásukat. Az óvoda–szülő,
óvoda–gyermek közti, bizalomteljes, jó kapcsolat kialakítása



érdekében folyamatosan zajlanak az új gyermekeket fogadó
csoportokban a családi játszódélutánok, melyek alkalmával
felszabadultan játszhatnak a szülők gyermekeikkel, megismerkedhetnek szülőtársaikkal, óvodapedagógusaikkal, betekintést
nyerhetnek az óvoda életébe. Véleményünk szerint egy csoport
akkor jó, ha egy nagycsaládként tud funkcionálni, és ennek érdekében igyekszünk mindent megtenni.
A nyaralásból visszatért gyermekek kipihenten, napbarnítottan, s néhány centiméterrel magasabban köszöntötték szep
tember 1-én az óvoda dolgozóit. Ragyogó szemekkel, egymás
szavába vágva mesélték kalandokkal, kirándulásokkal teli élményeiket. Láthatóan már nagyon várták, hogy együtt játszhassanak pajtásaikkal, az óvó nénikkel, dajkájukkal, akik már
szervezik számukra az újabb programokat, élményeket.
Amíg a gyermekek otthon pihentek a Liliom Óvoda 2 épülete
megújult, hisz teljes burkolat csere történt a folyosókon, valamint a 3 csoportos épületben a mosdók kerültek felújításra.
Ezúton szeretne a Liliom Óvoda nevelőtestülete mindenkinek
eredményes, sikerekben gazdag nevelési évet kívánni.
Czibere Annamária
óvodapedagógus

2009. október

Eu-s előadások diákoknak
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár ebben az évben is sikerrel vett
részt a Külügyminisztérium közkönyvtárak uniós programjának támogatására
kiírt pályázatán.
Az elnyert összegből szeptemberben
négy alkalommal Európai Unióról szóló
tájékoztató előadássorozatot szerveztünk
általános és középiskolások számára.
Az előadásokat Besze Szilvia, a Europe
Direct munkatársa tartotta.
Előadás után az Európai Unióról készült
totót töltöttek ki a tanulók. A telitalálatot és a legtöbb pontot elérő diákok értékes
könyvjutalomban részesültek.
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Válság és megújulás
Popper Péter pszichológus, író volt az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár vendége szeptember 17-én.
A népszerű szerző beszélt legfrissebb
könyvéről, a Válság és megújulásról, s
természetesen sok más, munkásságához
kötődő témáról is.

Szívgyógyászat
ma és holnap
Dr. Szabó Zoltán, professzor emeritus, az első
magyarországi szívátültetést végző orvos tartott
előadást az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban szeptember 17-én, Szívgyógyászat ma
és holnap címmel. Az előadásból, beszélgetésből világosan kiderült, hogy a nemzetközi hírű szakember nemcsak a szívgyógyászatnak professzora, hanem számos általános emberi értéknek; a kulturált
közvetlenségnek, szerénységnek, kedvességnek is.

„...Azt a
ragyogóját!”
A Kovács István Pál Dalkör november 15-én, vasárnap 17 órakor rendezi
következő műsorát, régi
és új ismerősök fellépésével. Sztárvendég Jakab
Éva művésznő. Mindenkit szeretettel várunk!



Új

Gyáli Újság

Ipartestületi hírek
Ipartestület a szakmunkásképzésért
Ha jó szakmunkásokat szeretnénk a jövőben foglalkoztatni, akkor itt
az idő, hogy ezért tegyünk is valamit. Bármerre járunk, főleg a kézműves szakmákban, mindenhol panaszkodnak, hogy a mai iskolából
kikerülő fiatalok olvasni, számolni, sőt műszaki rajzot értelmezni sem
tudnak megfelelően, akkor pedig hogyan tudnának pontosan valamit
lemérni, megtervezni egy munkafázist, önállóan dolgozni? Olyan a
mai szakképzés, mintha szándékosan nem akarna a jövő nemzedékből
megfelelő szakmai utánpótlást nevelni.
Mit tehetünk mi, érdekvédelmi szervezetek?
Az IPOSZ és a ZÁNKA Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft együttműködésével Pest megyében hat ipartestület (a Vecsési Ipartestület, a
Gyáli Ipartestület, a Szentendrei Kistérségi Ipartestület, a Tápiómenti
Ipartestület, a Dabasi Ipartestület és a Dömsödi Általános Ipartestület)
a tavalyi tanévben a 6., 7., 8., osztályos tanulóknak szakmákat, életpályákat bemutató műhelylátogatásokkal egybekötött pályaválasztási
tanácsadásba kezdett. A kimutatásokból kiderült, hogy a gyermekek
nem ismernek öt szakmánál többet. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mi
alapján választanak szakmát? A tapasztalat azt mutatja, hogy segítségre
van szükségük, mert sem a gyermekek, a szüleik és a tanárok sem rendelkeznek széleskörű információkkal a továbbtanulási lehetőségekről.
A projektben résztvevő ipartestületekkel közösen megalapítottuk a
Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit
Kft-t. A nonprofit szervezet fő célja a minőségi oktatás szervezése.
Szeretnénk a törvény adta lehetőségeket kihasználva:
- a tanulók gyakorlati képzést, tanulószerződéssel az iparosoknál megszervezni
- a tanuló mindig az iskolai tantervnek megfelelő gyakorlati képzést
kapna,
- több iparosnál töltené a gyakorlatát (ez által jobban és több oldalról
megismerné a szakmát)
- a mesterember csak oktatja a tanulót, (minden más feladatot a cég
elvégez helyette, pl: adminisztráció)
- mind a tanuló, mind az iparos megkapja a munkájáért járó juttatását
- az iparosok által befizetett szakképzési hozzájárulást,a TB járulék alap
1,5%-át a minőségi tanulóképzésre és továbbképzésre lehet fordítani.
Mit tehetnek az iparosok, vállalkozók?
A törvényi lehetőségek adottak, a rendszert kialakítottuk, de csak akkor fog igazán működni, ha a gazdaság szereplői is tesznek ezért. Kérjük, keressenek meg bennünket, ha részt kívánnak venni a tanulók
gyakorlati képzésében! Ha a gyakorlati oktatásban nem szeretnének
részt venni, de szeretnék, hogy a befizetett Szakképzési Hozzájárulása
közvetlenül a minőségi szakképzésre fordítódjon, akkor is keressen fel
bennünket!
Elérhetőség:
Gyáli Ipartestület telefon/fax: 29/340-516,
e-mail:
gyip@gyaliipartestulet.hu



A Cukorbetegek Egyesülete Gyál
2008. évi közhasznúsági jelentése

Beszámoló az 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (3) pontja alapján.
a., Költségvetési támogatás
- PMÖ egészség és szociális keret
- Gyáli Önkormányzat
- Tagdíj
- SZJA 1%
Összesen:

250.000 Ft
300.000 Ft
52.000 Ft
71.000 Ft
673.000 Ft

b., Költségvetési támogatás felhasználása
- Működési költség
- Sport Nap
- Gyógycipők
- Diabetes Világnap
- Évzáró ünnepség
- SZJA 1% szociális segély
Összesen:

225.000 Ft.
110.000 Ft
113.000 Ft
105.000 Ft
85.000 Ft
80.000 Ft
718.000 Ft

A 45.000 Ft különbséget saját tartalékunkból fedeztük.
A diabétesszel kapcsolatos ismeretterjesztő előadásokat havi szinten tartjuk. Vércukormérést és vérnyomásmérést szintén havi szinten, valamint más gyáli
rendezvényeken is végzünk. Neuropáthia és szemészeti
szűrőprogramokat szerveztünk nem csak cukorbetegek részére.
Gyál, 2009.10.05.

Tisztelettel:
Perei Mihály
CBE elnök

Érvizsgálat
A vizsgálat helye, ideje: Gyál, Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár, 2009.október 29.
Ismerje meg érrendszere állapotát computeres Arteriográf készülékkel végzett fájdalommentes vizsgálattal!

Szívinfarktus? Érelmeszesedés?
Érszűkület? Agyvérzés?
MEGELŐZHETŐ!
A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer.
A vizsgálati eredményt a helyszínen szakorvos
értékeli!
A vizsgálatra való bejelentkezés:
Sonoterápia Centrum
5000 Szolnok, Ady E. u. 1.
Telefon: 56/344-372

120 évvel ezelőtt adták át a Budapest-Lajosmizse vasútvonalat. A jubileum tiszteletére a Dr. Széky Ede Pestszentimre Történeti
Társaság szervezett ünnepségsorozatot.
Ennek részeként szeptember 27-én, vasárnap nosztalgiavonat közlekedett a vonalon.
A 424-es gőzmozdonnyal vontatott nosztalgiaszerelvény reggel indult a Nyugati pályaudvarról Pestszentimrére, ahol a központi
ünnepség keretein belül emléktáblát is avattak, majd tovább közlekedett Lajosmizse
felé. A vasútvonalat érintő települések ünnepi műsorokkal készültek. Így volt ez nálunk
is. A nosztalgiavonat 10.30-kor futott be Gyál állomásra, ahol a Gyál Városi Fúvószenekar és a Gyáli Mazsorett és Zászlóforgató Csoport köszöntötte a résztvevőket.
Az ünnepi járattal érkezett Gyimesi István, városunk polgármestere, aki beszélt a
vasútvonal jelentőségéről és felidézte néhány kedves, a vasúthoz fűződő ifjúkori emlékét is.
A jeles esemény alkalmából rengetegen gyűltek össze az állomáson, hogy megcsodálják az igazi kuriózumnak számító gőzmozdonyt és az eredeti állapotban megőrzött
vagonokat. Az idősebbekben rengeteg szép emléket idéztek ezek a kocsik, a fiatalok
pedig betekintést nyerhettek azokba
az időkbe, amikor a vasút még megbecsült, kulturált szereplője volt a mindennapi közlekedésnek.
VS

Nosztalgiavonatos
utazás az
évfordulón
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Kistérségi rendezvény
az idősek világnapján
A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete szervezésében megvalósult ünnepségen köszöntötték a
szépkorúakat október 1-jén az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban. Gyimesi István, Gyál város polgármestere verssel köszöntötte a megjelenteket, ünnepi köszöntőt Pápai Mihály, városunk alpolgármestere mondott.
A rendezvény felemelő színfoltja volt városunk egyetlen
vasdiplomás pedagógusának köszöntése. Ötvös Lajos 65
évvel ezelőtt szerezte meg pedagógusi képesítését! A nyugalmazott tanár életútját Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester méltatta.
A rendezvény első részében a helyi civil szervezetek változatos programja szórakoztatta a nagyszámú közönséget,
szünet után a nemzetközi hírű Tápiómente Együttes és a
Pereg a Gyáli Szoknya Néptáncegyüttes szerzett felejthetetlen élményt városunk szépkorúinak. A rendezvényt nótaszóval, tánccal zárták.
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Ötvös Lajos 23 éve él Gyálon. 1986. január 21-én érkezett meg fiával, Zoltánnal, aki sikeresen felvételizett a
Műegyetemre, Lajos bácsi pedig két tanári diplomájával
jelentkezett az Ady Endre Általános Iskolába, ahol 5 évig
tanított.
Az iskolában ismerte meg Kristóf Esztert, Eszti nénit.
1989-ben kötöttek házasságot. Azóta is boldog egyetértésben és szeretetben élnek együtt.
Lajos bácsi megérkezésétől kezdve igyekezett részt venni
a közösségi életben. Alapító tagja volt a Nyugdíjas Pedagógus Klubnak. 1992-ben megalapította az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület gyáli fiókját. Tevékenységének
legfőbb eredményeként a 60 l-es kuka bevezetését tartja.
Ennek köszönhetően sok gyáli lakos évek óta csak kb. felét
fizeti annak a szemétdíjnak, amit különben a 110 l-es kukákért kellene.

2009. október
2004 óta kora és egészségügyi problémái fokozatos
visszavonulásra kényszerítették.
De mindez csak egy része életének. Egy nyugdíjas korú
ember hiányosságait elsősorban aktív korának tevékenysége szerint kell értékelni, ugyanígy érdemeit is.
Lajos bácsi 1945-48 között a Magyar Népi Szövetség
központi vezetőségénél dolgozott, az ifjúsági osztályon.
Ezt követően folytatta tanári pályáját.
1949-ben kinevezték aligazgatónak egy szakmunkásképző iskolában, innen azonban elbocsátották egy incidens kapcsán, melyben egyébként később tisztázta igazát.
Tanfelügyelő lett, majd a Magyar Autonóm Tartomány
megalakulása után 1952-ben a tartományi metodikai kabinet vezetője.
1957-ben kapta vissza tanári állását a Bolyai Farkas
Líceumban.
1963-tól a Papiuban tanított egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Szakmai pályafutását a korra jellemző folyamatos magyar-román ellentétekből adódó incidensek tarkították.
Ezekben a nehéz években Lajos bácsi minden öt évben
részt vett az egyhónapos bukaresti továbbképző tanfolyamokon. Majd fizetésemeléssel járó fokozati vizsgákra
jelentkezett.
Így érte el egy magyar tanár számára elérhető legmagasabb – grad I. – fokozatot.
1985-ben aztán úgy gondolta, nem hajlandó tovább tűrni a román államtól kapott pofonokat, ezért eladta Marosvásárhelyi házát, és 1986-ban fiával Gyálra költözött.
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pedagógusi pályafutásának elismeréseként 1994-ben Aranydiplomával,
2004-ben Gyémántdiplomával és most az intézet tanévnyitóján, szept. 1-jén a Vasdiploma ünnepélyes átadásával tisztelte meg.

Gyáli Napok
2009. szeptember 16.
A „KOMPLEX KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A KISTÉRSÉGBEN” című pályázat keretében az Őszidő Nyugdíjas
Klubot érte az a megtiszteltetés, hogy elsőként rendezhette
meg a hét rendezvényből álló program részeként a Gyáli
Napok 2009 elnevezésű kulturális eseményt.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a pályázaton nyert pénzből támogatta a programot.
A meghívott vendégekkel és a klubtagokkal megtelt a
színházterem.
A kulturális eseményt Tamkó Sirató Károly Gyálról szóló kis versével indítottuk. Gazdik István, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának köszöntője után Farkas Éva színművésznő mondott verset, majd a
kistérségből a felsőpakonyi és ócsai nyugdíjasklubok nótacsokorral, paródiával szórakoztatták a közönséget, a Gyál
Városi Népdalkör citera kísérettel népdalokat énekelt, a
Gyáli Kertbarát Kör énekkara nótacsokrot adott elő, s fellépett a házigazda Őszidő Nyugdíjas Klub énekkara is. Szólóénekeseink közül Marsi Marika operett dalokat, Hentesné
Julika nótákat énekelt, Perei Mihály verset szavalt.
Nagyon örültünk, hogy Gyimesi István polgármester
úr is megtisztelt bennünket jelenlétével. Köszönjük Pethő
Ágotának, hogy a meghívásunkat elfogadva képviselte a
pályázat kiíróját.
A meghívásunknak eleget tett Véghné Bágya Ildikó képviselőasszony, Ménesiné Dóra Csilla kistérségi koordinátor
és a helyi civil szervezetek vezetői és tagjai.
A közel két órás műsor után szendviccsel, süteménnyel
és üdítővel kínáltuk a vendégeket.
Szívből reméljük, hogy a jelenlévőknek tetszett a program, bízunk benne, hogy lesz folytatás 2010-ben is!
Őszidő Nyugdíjas Klub
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Terménybemutató kiállítás az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá vált nyár végi
terménybemutató kiállítását. A megnyitó
szeptember 18-án volt, az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Gyimesi István, városunk polgármestere és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester is.
Az érdeklődők szeptember 18. és 21. között tekinthették meg az idei nyár legszebb,
legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit.
A kiállítás látogatói között osztatlan sikert
aratott a 28 kilós tök, de sok egyéb ínycsiklandozó zöldség és gyümölcs is bemutatásra
került.
Reméljük, jövőre is találkozunk és együtt
gyönyörködhetünk a sok szorgos kertbarát
munkájának gyümölcseiben.
Gyáli Kertbarát Kör
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A fogathajtás
örömünnepe
Gyálon Eredmények:
Az ősz eleji fogathajtó versenyek
hagyománnyá váltak városunkban. A Gyáli Lovassport Egyesület október első hétvégéjén
szervezte meg az V. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivált a sportpályán. A színvonalas meghívásos
verseny létrejöttét főtámogatóként tette lehetővé Gyál Város
Önkormányzata és az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár, de számos vállalkozás, szervezet és magánszemély
önzetlen felajánlása is segítette a
megrendezést.
A rendezvény mára a magyar
lovassport egyik legnagyobb,
legszervezettebb versenyévé vált.
Elismertségét jelzi, hogy részt
vett a rendezvényen Gyimesi
István, Gyál város pogármestere, Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester, Végh
Tibor országgyűlési képviselő,
Pápai Mihály alpolgármester, s
ott volt a világ fogathajtó sportjának élő legendája, a sokszoros
világ- és Európa-bajnok Bárdos
György is.
Az idén is különlegessége
volt a fesztiválnak az országban
egyedülálló, esti, villanyfényes
akadályhajtás. Több, országos
és nemzetközi versenyeken is
bizonyított hajtó, köztük Józsa
Vendel állt rajthoz, illetve tartott
bemutatót – mondta el lapunknak Scheik József, a nemzetközi
eredményeket is elért fogathajtó,
a Gyáli Lovassport Egyesület elnöke, a verseny főszervezője. Az
V. Gyáli Fogathajtó és Sörfesztivál egyik legnagyobb sikert arató indulója a póni kettesfogattal
induló hétéves Roznik Vivien
volt, aki élete első versenyén vett
részt a gyáli sportpályán.

póni kettesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Láng Gyula
egyesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Németi Vivien
II. Szappanos Zoltán
III. Láng Melinda
kettesfogat,
villanyfényes akadályhajtás
I. Paksi József
II. Gudmon Gábor
III. Guti Béla
póni kettesfogat,
akadályhajtás
I. Roznik Bianka
II. Láng Gyula
III. Láng Melinda
egyesfogat,
akadályhajtás
I. Láng Melinda
II. Áipli Mihály
III. Németi Vivien
kettesfogat,
akadályhajtás
I. Németi Tamás
II. Lippert Sándor
III. Gnyálin János
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Gátlástalanságuknál csak a találékonyságuk nagyobb

Idős emberek hiszékenységét használják ki
Hónapról-hónapra találkozunk olyan, idős emberek sérelmére elkövetett
bűncselekményekkel, jellemzően lopásokkal, amelyeknél a tettesek a sértetteket megtévesztve, hiszékenységüket kihasználva mennek be az udvarokba,
lakásokba – tájékoztatta lapunkat Stupek István rendőr alezredes, a Gyáli
Rendőrőrs parancsnoka.
Október elején például azzal a mesével jutott be az elkövető egy ingatlanba, hogy megvette a lábszomszéd telket, s szeretné felmérni a kerítés állapotát. A nézelődést a sértett megtakarított pénze bánta. Egy másik esetben
a tulajdonos egy vadidegennel futott össze lakásában, aki közölte: éppen őt
keresi, az utcában útépítés van, s engedélyt szeretne kérni, hogy a kapuba
álljanak a munkagéppel. Természetesen ez is hazugság volt, a tolvaj ebben az
esetben is pénzt lopott. A módszerek változatosak, közművállalatok munkatársainak, önkormányzati, egészségügyi, szociális dolgozóknak adják ki magukat az elkövetők, s ha bejutottak, a háziak figyelmetlenségét kihasználva
tulajdonítják el az értékeket, leginkább készpénzt.
Mivel a sértettek többsége idős ember, nem tökéletes a látásuk, hallásuk,
használható személyleírást sem tudnak adni, ráadásul a tettesek nem töltenek hosszabb időt a városban, nagy valószínűséggel nagyobb területeken
portyáznak, elfogásukra kicsi az esély.
A vagyonelleni bűncselekmények felderítésében nagy tapasztalatokkal
rendelkező rendőrtiszt szerint az egészséges bizalmatlanság, a szomszédok
egymásra figyelése segíthet az ilyen esetek megelőzésében. A kertkapu, a lakásajtó legyen zárva napközben is, főleg ha idős ember van otthon! Ha ismeretlen személy akar bejutni a lakásba, a legkisebb gyanú esetén is azonnal
értesíteni kell a rendőrséget, vagy a polgárőrséget. Mivel ez az elkövetési mód
értelemszerűen a napközbeni órákra jellemző, a rendőrök azonnal reagálni
tudnak az ilyen bejelentésekre.
Figyeljünk magunkra és a közelünkben élőkre, vigyázzunk magunk és
szomszédjaink biztonságára!
SZ

Dr. Németh Ilma háziorvos elmondta lapunknak, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban
megszaporodtak városunkban az olyan esetek, amikor idős emberekhez csöngettek be
ismeretlenek olyan kitalált indokkal, hogy
őket a Németh Ilma doktornő, vagy az ő
asszisztense küldte házi ápolás céljából. Más
esetekben pedig párezer forintos lámpákat
próbálnak eladni, szintén a doktornőre hivatkozva. Ezek az esetek többnyire nem okoztak
nagyobb problémát, köszönhetően annak,
hogy a kiszemelt személyek telefonon azonnal felhívták a doktornőt, így időben fény derült a csalásra, azonban egy esetről tudunk,
amikor egy idős bácsitól 90 ezer forintot csikartak ki egy értéktelen lámpáért.
A doktornő ezúton is szeretné felhívni a
lakosság figyelmét, hogy minden esetben,
amikor betegápolót küld egy beteghez, csak
előzetes egyeztetés után teszi, tehát ne higy
gyenek a rá hivatkozó csalóknak, illetve
azoknak, akik a nevében bármiféle eszközt
próbálnak értékesíteni!

Tisztelt Fogyasztóink!

Az utóbbi időben több bejelentés érkezett részünkre, miszerint idegen emberek akarnak
bejutni ingatlanokba vízmérőcsere, illetve
vízmintavétel ürügyén.
Ezennel tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyi állományunkban változás nem történt.
Kollegáink céges autóval, céges egyenruhában járnak, fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kérésre fel is mutatnak.
Kérjük Önöket éljenek ezzel a lehetőséggel,
és idegeneket ne engedjenek be otthonukba!
Tisztelettel:
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
Sárosi István
ügyvezető igazgató

Sértettet keresnek

A Gyáli Rendőrőrs kéri annak a személynek
a jelentkezését, akitől a 2009. augusztus 1. és
2009. szeptember 16. közötti időszakban egy
Honda típusú fűkaszát eltulajdonítottak.
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Gyálon szolgáló törzsőrmester kapta a félév rendőre címet
Sári Csaba rendőr törzsőrmester, a Gyáli Rendőrőrs járőrvezetője kapta a félév rendőre címet. Dr. Farkas László rendőr
alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője azzal a céllal
hozta létre a hónap, a félév és az év rendőre címeket, hogy a
kapitányság állományában szolgálatot teljesítő, legkiválóbb
munkát végző egyenruhásokat elismerje.
Az odaítélésre a beosztott parancsnokok tesznek javaslatot.
Stupek István rendőr alezredes, gyáli őrsparancsnok a városunkban szolgáló járőrvezetőt terjesztette fel. A kapitány az általa felkért rendőri vezetők véleménye alapján dönt. Szempont
az intézkedési aktivitás, a szolgálati fellépés módja, a megjelenés, egyszóval a rendőri tevékenység minden területe. Az első
féléves értékelési időszak végén a négy éve városunkban szolgáló Sári Csaba rendőr törzsőrmester munkáját találták a legkiemelkedőbbnek, így ő lett a félév rendőre cím első birtokosa.
Gratulálunk!

Főztek a fiatalok

Dr. Farkas László, Sári Csaba és Stupek István a cím átadásán

A FEGY naplójából
Polgárőreink az Országos Polgárőr Szövetség felkérésére részt vettek „Az egy iskola egy polgárőr” programban, mely az iskolakezdésnél a gyermekek biztonságos közlekedését hivatott szolgálni.
Polgárőreink szeptemberben a rendőrséggel közösen az Ady iskolánál – ami városunk egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el – adtak szolgálatot.

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagozatot indított. A
csapat az indulás óta eltelt kevesebb, mint egy év alatt valódi
közösséggé formálódott, mára közel negyven tagja van. Kurucz Árpád, a tagozat vezetője lapunknak elmondta, hogy
a gyerekek heti rendszerességgel vesznek részt közös programokon, környezetvédelmi, elsősegély-nyújtási, tűzoltási,
katasztrófavédelmi stb. ismereteket szereznek. Mindezt persze az életkoruknak megfelelő szinten, játékos formában. A
felnőtt polgárőrök segítségével gyakran szerveznek olyan
programokat is, amik az összetartozás erősítését szolgálják.
Október 4-én, a polgárőrségnek is otthont adó Rákóczi utcai
épületben főzőversenyen mérte össze tudását az ifjúsági tagozat hét csapata. Többféle lecsó készült, volt babgulyás, marhapörkölt és remek hangulat! Joggal érezhette magát nyertesnek
minden résztvevő.

Szeptember 1-jén késő délután érkezett az állampolgári jelzés
ügyeleti központunk felé, miszerint a Kacsóh Pongrác utca mögötti részen a jelző nagy füstöt lát. Mivel a pontos helyet behatárolni
nem tudta, és a jelzésből az nem derült ki, hogy az a főváros vagy
Gyál közigazgatási területe, központunk riasztotta tűzoltóinkat
valamint rádión a kapcsolatot felvette a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság bevetés-irányításával. A jelzett hely a főváros területe, ahol
nagy területen száraz avar illetve gaz égett. A kint lévő fővárosi
egységek tűzoltóink segítségét nem utasították vissza, az oltást a
két raj közösen 2 db vízsugárral és kéziszerszámokkal végezte.
Szeptember 14-én a rendőrségtől érkezett segítségkérés ügyeleti
központunk felé, mely szerint tehergépkocsi és motorkerékpáros
ütközött Gyál egyik kereszteződésében. Polgárőreink azonnal a
helyszínre siettek, központunk pedig értesítette az Országos Mentőszolgálatot.
A helyszínen egy tehergépkocsi és egy motorkerékpáros ütközött, az ütközés következtében a motorkerékpár utasa és vezetője
súlyosan sérült, őket a mentők az elsődleges ellátást követően kórházba szállították. A baleset helyszínelése alatt a forgalom nagyfokú terelésére volt szükség.
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Zajlik az élet a gyermekjóléti szolgálatnál

Focikupa és kirándulás
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Gyermekjóléti Szolgálata
(2360. Gyál, Rákóczi u. 42-44.) és a Civilek a Környezetünkért Egyesület szervezésében 2009 szep
temberében az alábbi programokon vehettek részt a
gyerekek – az egyébként minden csütörtökön, 15-18
óra között megtartott „Csütörtök” elnevezésű gyerekdélután mellett:
2009. szeptember 24-én megrendezésre került az
immár hagyományosnak mondható 2. focikupa.
(Izom)lázas felkészülés után négy sportos csapat
mérte össze erejét körmérkőzések során. Az eredményhirdetésig zsíros és lekváros kenyérrel laktak
jól a focisták és szurkolóik. Minden labdarúgó nyakába érem, kezébe oklevél került, a dobogós csapatok teljesítményét kupával, a gólkirály és a legjobb
kapus eredményeit plakettekkel jutalmaztuk.

1. helyezett: „Majd kitaláljuk…” csapata: Balog
Attila, Bróda Richárd (szoros küzdelemben nyerte el a Gólkirály címet), Györe Mihály, Kelemen
Marcell, Loboda Bence, Nagy Zsolt, Ványolos
Barnabás

3. helyezett: Gyáli Csontdarálók, vagyis Drexler
Richárd, Drexler Roland, Hubert László, Jakobicz
Balázs, Potzner Ferenc
16

2. helyezett: Gyál FC: Krecska László, Magó Konrád, Mák Ferenc, Ténai Tibor, Villand Patrik, Völgyesi
László

2009. szeptember 26-án
kirándulást szerveztünk a
Budai Várba. A program
az osztalykirandulas.hu által kidolgozott Cool-Túra
elnevezésű, kulturális-oknyomozós, interaktív játék
keretén belül zajlott, amely
során a részt vevő gyerekeknek – csapatok alakítása
után – térkép követésével
közel húsz, történelemhez
és kultúrához kapcsolódó,
furfangos kérdésre kellett
választ találniuk a Várnegyed szobrainak, épületeinek segítségével. Fontos volt
a gyorsaság, a leleményesség, amelyről végül minden
csapat bizonyosságot tett.
Az izgalmas verseny és a
játszótér felfedezése után a
kilátásban gyönyörködve
tervezgettük a következő
– mindannyiunk reményei
szerint „ottalvós” – kirándulást…

4. helyezett: Arany Csapat, azaz Babinyecz Alexandra, Czinkóczi Klaudia, Höbenreich Zsolt,
Jakab Zsolt, Sztojka Gyula, Szűcs Sándor, Zsolnai
Tamás (aki egyben elnyerte a „Legjobb kapus”
címet)

További tervezett programjainkról a
www.csutortok.click.hu
honlapon található
információ.

2009. október

A kertésznaptár e havi cikkében a datolyaszilváról (Diospyros kaki)
lesz szó, mely kakiszilvaként is ismert.
Kínában, Indiában és Japánban sok száz éve terjesztik gyümölcseiért. Európában a 18. sz. végén került a főúri kastélykertekbe.
Délkelet-Ázsiában, Kaliforniában és Floridában, valamint a Földközi-tenger környékén nagyobb termesztési központok alakultak
ki értékes gyümölcsei miatt.
Mivel a fagyot jól tűrő növény, házikertjeinkben is bátran próbálkozhatunk termesztésével. Jelenleg hazánkban Olaszországból
származó oltványfajták kaphatók. Legmegbízhatóbb az öntermékeny „vanília” nevű fajta, mely nagyméretű és magnélküli gyümölcsöket terem. Telepítésének legjobb időpontja az augusztustól
novemberig tartó időszak. Tápanyaggal bőven dúsított normál kerti földbe ültessük, majd alaposan iszapoljuk be. A fiatal fák tövét
télire forgáccsal vagy fenyőkéreggel 20-40 cm vastagon fedjük be az
esetleges elfagyást
megelőzve. A fa
3-5 méter magasra nő, levelei bőrszerűek, fényesek,
egzotikus megjelenésűek. Kártevői, kórokozói hazánkban egyelőre

nincsenek, ezért növényvédelmet sem igényel. Koronaalakító metszését március végén-április elején végezzük el, és az esetlegesen elfagyott vesszőket távolítsuk el a növényről. Az oltványok 3 év után
fordulnak termőre. Május-júniusban virágzik, a virágok krémfehér
színűek, viaszosak. A terméskötődés virágzás után megtörténik,
azonban a gyümölcs öntisztuló hullása egészen szeptemberig is
elhúzódhat. A termések eleinte zöldek, az ősz folyamán kezdenek
beérni, először citromsárgára, majd narancsssárgára színeződnek.
A termést az első kisebb fagyok után, kb. november elején azonnal szedjük le. Ládában, hűvös helyen tároljuk. A fogyasztásra szánt
mennyiséget tegyük meleg helyiségbe (pl. konyha, spájz), ahol néhány nap alatt a termés véglegesen beérik. Az érett gyümölcs tapintása puha, a héja könnyen ráncolható. A termés húsát kikanalazva
fogyaszthatjuk. Íze a sárgabarack és a sárgadinnyére emlékeztet,
kissé lédús. Tápértéke igen nagy, magas a cukor-, fehérje-, C-vitamin- és karotintartalma.
Ezzel az egzotikus gyümölcsfával gyümölcsöskertünk betakarítható terméseit kitolhatjuk egészen a téli időszakig.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az
alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A kullancsok
által terjesztett betegségekrõl
A nyár végével ismét aktivizálódnak a kullancsok; valóságos kullancsinvázió várható a csapadékos, borongós időjárás beköszöntével. Hosszú idő óta megfigyelhető, hogy a tavaszi, nyár
eleji kullancsszaporodást egy őszi csúcsidőszak követi. Ez adja a téma aktualitását.
Elterjedésükről elmondható, hogy nemcsak a hegyekben, erdőkben, hanem a városszéli
zöldövezetben, gazos területeken is nagy számban előfordulnak, ahol van gazdaállat, amelyen
vért tudnak szívni (erdei vadak, tehéncsorda, birkanyáj, valamint kutya és macska). Manapság
nem ritka megjelenésük kertvárosi területeken – akár a gondozott díszkertekben, udvarokon
belül is. Ezt bizonyítja, hogy egyre több olyan kullancstól fertőződött kutyával találkozunk,
amelyik el sem hagyta az udvart.
A kullancsok fő veszélye, hogy vérszívásuk során különböző kórokozókat juttathatnak a
gazdaállat vagy az ember szervezetébe. Embernél a vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás,
illetve a Lyme-borrelliosis, kutyánál ez utóbbi mellett a babesiosis az elterjedt hazánkban.
A babesiosis ritkábban előfordulhat lónál és kérődzőknél is. Az első két betegséget azok a
kullancsfajok terjesztik, melyek élőhelye a bükkös, tölgyes erdei növénytársulás (Pl. Budaihegység, Börzsöny, Mecsek). A babesiosist terjesztő kullancsok főleg a nádas, dús növényzetű
vízmelléki területeken (Balaton part) voltak honosak, de mára elterjedtek szinte az egész országban, főként a városok kertes övezeteiben, parkjaiban.
A babesiosis a kullancs vérszívása után néhány nappal lázzal, levertséggel kezdődik, majd
véres vizelet (narancssárgától barnáig terjedő színnel), hányás, szapora légzés jelentkezhet.
Kezelés nélkül a betegség pár nap alatt a kutya halálát okozhatja. Ezért fontos, hogy ha kullancsot látnak az állaton, vagy a tünetek jelentkezésekor mielőbb forduljanak állatorvoshoz,
ugyanis a kezdeti szakaszban sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható a betegség.
A Lyme-kór tünetei kevésbé jellegzetestek: láz, ízületi fájdalmak, keringési zavarok, bénulásos jelenségek. Laborvizsgálattal diagnosztizálható, de szintén csak a korai szakaszban
megkezdett terápiától várható gyógyulás.
Hogyan védekezhetünk? Védőoltás kutyák számára csak a Lyme-kór ellen létezik, viszont
a babesiosis jóval gyakoribb. Legcélszerűbb a kullancsriasztó szerek alkalmazása. Ezek közül
kiemelném a modern „spot on” készítményeket, melyek az állat bőrére cseppentve nyújtanak
többhetes védelmet. A vegyszeres nyakörvek közül csak a korszerűbbek és sajnos drágábbak
biztosítanak megfelelő védettséget, a pár száz forintért kaphatók viszont hatástalanok. A
spray-k csak kistestű kutyára, illetve macskára javasolhatók, de ezeket is csak a leírásban
foglaltak szerint szabad használni.
Ha mégis befúródott kullancsot találnak, ne kenjék be semmivel, mert ilyenkor a kullancs
fulladozás közben fertőzhet. Az erre a célra kialakított csipesz, illetve a kullancs kiszedő
kanál alkalmas a vérszívó veszélytelen eltávolítására. Ezek emberi használatra ajánlottak, így
patikai forgalomban, de állatorvosoknál is elérhetők. Ha nem rendelkeznek ilyen eszközzel,
jobb, ha állatorvoshoz viszik az állatot, aki szakszerűen eltávolítja az élősködőt.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, szívesen válaszolok,
az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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Nyílt nap az .A.S.A. gyáli üzemében
MEGHÍVÓ
Fontosnak tartjuk, hogy a környék lakosságának lehetősége legyen arra, hogy bepillantást nyerjen a vállalatunknál folyó munkákba. Ezért nyitott kapukkal várjuk az érdeklődőket, hogy megtekinthessék üzemünket, információkat szerezzenek mindennapjainkról.

Ezért engedjék meg, hogy meghívjuk Önöket
a Gyáli Hulladékkezelő Központunk nyílt napjára.
Jól képzett szakembereink vezetésével előzetes bejelentkezés után
az alábbi időpontokban tekinthetik meg az üzemet:
2009. október 17-én szombaton 10 órától,
2009. október 31-én szombaton 10 órától.
Kérjük, hogy a gördülékenyebb
szervezés és így a várakozás elkerülése miatt feltétlenül szíveskedjenek időpontot egyeztetni
ügyfélszolgálatos munkatársaink
segítségével a vevőszolgálat elérhetőségeinek valamelyikén. (e-mail:
vevoszolgalat@asa-hu.hu, telefon:
06-29/540-244, 06-29/540-245).
Iskolai és óvodai csoportos üzemlátogatásra természetesen továbbra
is van lehetőség - a nyílt napokon
kívül is - előzetes egyeztetés után.

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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Apróhirdetés
Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
díszítő munkák, gipszkarton, álmennyezet és válaszfal építések stb. Érdeklődni:
06-30-386-4456
Munkalehetőség Gyálon! Autóval rendelkező, délutános műszakba áruösszekészítőket, éjszakai műszakba elektromos
magasemelésű targoncavezetőket 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
KÖSZÖRÜLÉS fa-fémforgácsoló szerszámok, háztartási eszközök élezése. Badics Ferenc, Gyál, Károlyi M. utca 36.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósításátisvállalom.Érdeklődnileheta
06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Felkészítés matematikából, magyarból,
történelemből, német, spanyol, orosz
nyelvből Gyálon, általános és középiskolásoknak. 06-20/527-77-01
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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
Keresek eladó házat, vagy telket. Telefon:
06-70/267-3844
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 utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-15.30ig. 06-20/527-77-01 E-mail: ofe-gyal@
gmx.net
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

Köszönetemet fejezem
ki mindazoknak,
akik férjem,

Kovács Sándor
temetésén
megjelentek, és
fájdalmunkon
enyhítettek.
Kovács Sándorné és
családja.

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

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

Széles palettán kínálunk jegyeket!

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

Kő

A közösségi ház a legnagyobb jegyértékesítő hálózatok mindegyikével kapcsolatban áll, így látogatóink még több helyre, még több programra, többek között a Madách Színház, Fővárosi Operett Színház
és a Papp László Sportaréna rendezvényeire vásárolhatnak jegyeket
kezelési költség nélkül helyben, az információs pultunknál.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
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Új

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a
közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
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Napvirág kozmetika és masszázsstúdió
2360 Gyál, Piactéri Üzletsor
Telefon:
06-29-341-424
Kozmetika: 06-30-99-43-1-43
Masszázs: 06-20-59-55-8-98

A KC
IÓ!

• Ha Ön egy teljes testmasszázson vesz részt, ajándékba kap a kozmetikában egy fél órás arcmasszírozást
• Ha Ön egy teljes kozmetikai kezelést kér, ajándéka egy
félórás hátmasszázs a masszázsstúdiótól
• Regisztráljon honlapunkon: és egyszeri 10% kedvezményben részesül

www.napviragkozmetika.hu
Ajánlatunk október 1-jétõl november 30-ig érvényes

Új terápiás lehetőség Gyálon!
Újfajta, alternatív terápia várja a gyógyulni vágyókat a Gyál Városi Egészségügyi
Központ első emeletén. A hazánkban még kevésbé elterjedt módszereket alkalmazó kezelések kiegészítő jellegűek, (nem pótolják az orvosi beavatkozást, azonban
elősegíthetik, felgyorsíthatják a gyógyulást) szerepük a megelőzésben és a rehabilitációban is igen jelentős.
A módszerek részleteiről Imre Mónika kineziológust kérdeztem.

Jelenleg 3 féle terápia áll rendelkezésünkre rendelőnkben.
BEMER terápia, azaz speciális pulzáló mágnesterápia.

MED-COLOUR Kristálylámpa

A kezelés során egyszerűen a készülék speciális mágneses matracára kell ráfeküdni. Hatására javul a vérellátás, különösen
a hajszálerekben, aktivizálódik az anyagcsere, serkentődik a
sejtmegújulás, emelkedik a sejtek energia szintje, megnő az
oxigénellátottság, javulnak a véráramlás tulajdonságai (csökken a vérrögösödés hajlama), ellazul az izomzat.
Ezeket az eredményeket számos nemzetközi tudományos vizsgálat igazolja.

A készülék alkalmas a fény, szín, kristály együttes gyógyító
alkalmazására. A fénynek meghatározó szerepe van hangulatunkra, életünkre. Tudományosan is bizonyított hogy a tartós fény- és színhiány is vezethet az egészség megromlásához.
Minden olyan testi és lelki bajnál (problémánál), ahol az orvosi
beavatkozás mellett Ön is tenni akar egészségéért, alkalmazzuk a MED-COLOUR készülék harmonizáló hatását orvostermészetgyógyász tanácsadással.

Sikeresen kezelt területek:
Érszűkület, magas vérnyomás – Diabetes szövődményei –
– Nem gyógyuló sebek – Mozgásszervi betegségek, sportsérülések – Potencia és menstruációs zavarok – Reuma – Fájdalom – Anyagcserezavar – Egyes májbetegségek – Fülzúgás,
szédülés – Stressz, fáradékonyság –

Amennyiben további információkat szeretne megtudni a
kezelésekkel kapcsolatban, jöjjön el 2009. november 4-én
17.30-kor az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.) és hallgassa meg „A
BEMER terápia fizikai és élettani alapjainak bemutatása”
című ingyenes, tájékoztató előadásunkat.

ORGON terápia
Minden élő szervezet sejtjei, szövetei, rendelkeznek önálló,
csak rájuk jellemző rezgéssel. Az élő szervezet működési hibája
rezgéseltérést hoz létre. A készülék speciálisan hangolt kristályai létrehozzák a kívánt beállító rezgéseket. Testünk úgy reagál a rezgésekre, hogy elindítja az öngyógyító folyamatokat. A
készülék beállítja a test egészének optimális működését, növeli
a fizikai és a szellemi teljesítményt.
Alkalmazható: daganatos megbetegedések kiegészítő kezeléseként, szívinfarktus utáni rehabilitációra, lábszárfekély
kezelésére, agyvérzés utókezelésére, ízületi megbetegedések,
gyulladások kezelésére, prosztata problémákra, asztmára, epe,
pajzsmirigy és nőgyógyászati panaszok esetén.

Imre Mónika
Terapeuta
Kineziológus
Tel: 20/9276 250
H - SZ - CS : 09.00 - 13.30
K - P : 14.00 -18.30
Kovács Tibor
Állapotfelmérés
ORGON technológia
MED-COLOUR kristálylámpa
Tel: 30/2265 196
H - SZ - CS : 13.30 - 18.30

Hamvai Mária Mariann
BEMER 3000 plusz
tájékoztatás,
bérlés, értékesítés
Tel: 20/9279 646
H - SZ - CS : 09.00 - 13.30
K - P : 14.00 -18.30

Kezelő:
2360 Gyál, József Attila u. 1.
Egészségház I. emeletén
Tel: 29/540 880 202 mellék

www.egeszsegmester.ewk.hu

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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Tisztelt Olvasó!
Lehetőségeink szerint igyekszünk Gyálon élő költők alkotásait bemutatni. Most
Györe Mihály egy versét adjuk közre.

Programjainkból

Végh Tibor fotográfiái
Október 2-án Katona Miklós
fotóművész nyitotta meg a Végh
Tibor országgyűlési képviselő
fotóiból összeállított tárlatot a
közösségi ház kamaratermében.
A megnyitón részt vett Gyimesi
István, városunk polgármestere
és Soósné Dr. Gáspár Gabriella,
városunk jegyzője is. Gyimesi
István, aki szintén szerelmese
a fényképezésnek, külön is köszöntötte az alkotót.
Olyan alkotó munkáit bemutatni, akit nem elsősorban arról az oldaláról ismernek
az emberek, ami a falakon látható, egyszerre izgalmas és kockázatos vállalkozás.
Izgalmas, hiszen a közszereplők élete, tevékenysége iránt fokozott az érdeklődés,
s kockázatos, hiszen hajlamosak vagyunk velük kapcsolatban sokkal elnézőbbek
vagy éppen sokkal szigorúbbak lenni, mint másokkal.
Végh Tibort közéleti emberként, politikusként ismerjük. Most egy másik arcát
mutatta meg, fotóiból láthattunk bemutatót a közösségi házban.
Képeit nézve egyértelművé vált: nem kell elnézőnek lennünk, bátran lehetünk
szigorúak. Végh Tibor fotói ugyanis kiállják a próbát. Szakmailag kifogástalan, s
valódi művészi értéket képviselő alkotásokban gyönyörködhettünk. Végh Tibor politikus fotográfiáit hiába kerestük, amit bemutatott, Végh Tibor fotóművész képei
voltak. 						
gi
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Hol arat a halál?
Erdő zöldjében
bőgő szarvasbika megálló szívében,
ha agancsa ágak fogságába kerül,
s ordasok marják kívül és belül
vérét nyalogatva siker-részegen!
Gabona sűrűjében
túzok testéről száll a toll,
ha rőt róka fészkét-kicsinyét
védő anyára támad, hol
tojása desszertként enyhíti éhét!
Kék égen
boldog galambok csapatában,
ha vijjogó vércse leséből lecsap
a legszebb tojóra, karmával fogja,
s horgas csőrét a szívébe vájja!
Tenger mélyében
gyümölcsei tömegét elveszejtve,
ha Földanya ártatlan láva-lánya
Ömleng kicsit forralva dús kedve
levét, s terve: mohó szökőárja!
Legjobbak körében,
válogatva erények erdejében,
ha pusztítja termékeny élet sűrűjét,
kioltva égre néző szemek kékjét,
s kiszárítva gondolatok mély tengerét!
Györe Mihály

