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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2010. augusztus

Bővülő nemzetközi kapcsolatok 
a gyáli közoktatásban
Az Eötvös József Általános Iskola és 
Közgazdasági Szakközépiskola évek 
óta sikeres pályázati tevékenységet 
folytat az EU Comenius programja 
keretében. 

7. oldal

Mégis lesz tűzijáték!

Az elmúlt hónapok szélsőséges idő-
járása hatalmas károkat okozott az 
ország számos településén. Magán-
személyek és közösségek igyekez-
tek segíteni az árvíz és viharkárok 
miatt bajba jutottakon. Gyál Város 
Önkormányzata is csatlakozott az 
adományozókhoz.

3. oldal Meghívó
Gyál Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt az  

augusztus 20-án, pénteken 10 órakor 
kezdődő városi ünnepségre!

Ünnepi beszédet mond:  
Pápai Mihály alpolgármester

A műsor közreműködői:  
Körtvélyessy Zsolt  

Jászai-díjas színművész, 
a Budapest Utcaszínház 

művészei,
és a Gyál Városi Fúvószenekar.

Sikeres ciklust zár az önkormányzat

Egyszerre könnyű és nehéz a dolgom, ha az elmúlt évek történéseit próbálom meg számba 
venni – mondja Pápai Mihály alpolgármester. – Könnyű, hiszen sikeres önkormányzati 
ciklusról számolhatok be, ugyanakkor nehéz is, hiszen nem egyszerű felsorolni azt a sok-
sok fejlesztést, amit ebben az időszakban sikerült megvalósítanunk.

Interjúnk a 10-11. oldalon

Civil szervezetek támogatása
5. oldal

Gyáli birkózók a magyar  
válogatottban

13. oldal
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Az „…Azt a ragyogóját!” nótadélután következő műsora szep-
tember 19-én, vasárnap 15 órakor lesz az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtárban. Vendégénekes: Tolnai And-
rás.

Azt a ragyogóját!Felhívás
elmulasztott nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás pótlására!
A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, ősterme-
lők figyelmét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás 
határideje 2010. április 30-án lejárt. 

Aki ezt a kötelező adatszolgáltatást eddig az időpontig elmulasz-
totta, kötelezettségét – többek között a biztosított foglalkoztatottak 
érdekében – haladéktalanul szíveskedjék pótolni!

Az adatszolgáltatást továbbra is elmulasztókat az Igazgatóság le-
vélben fogja felszólítani a kötelezettségük teljesítésére.

Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!
KMRNYI-ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási helyszínek:

1081 Budapest, Fiumei út 19/a.;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás: 

hétfőn 8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-15 óráig,  
pénteken 8-13 óráig:

Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: 
Telefon: 323-6400; 323-6460; Telefax: 323-6112

Postacím: 1430. Budapest, Pf. 38.
E-levél: onyf_budapest@onyf.hu 

Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás 
ellenére sem tesznek eleget, mulasztási bírság kerül kiszabásra.

Az 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (3) szerint biztosítottak, illetve 
azon felszolgálók számára, akik közvetlenül a fogyasztótól része-
sülnek borravalóban, az adatszolgáltatás benyújtásának jogszabály 
által biztosított határideje továbbra is 2010. augusztus 31.

Bővebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon 
olvasható: www.onyf.hu

Kertbarátok kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző 
terménybemutató kiállítását az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban, szeptember 17-18-19-20-án, melyre sze-
retettel meghívja a város és a kistérség lakosságát.

Ha szeretne részt venni a bemutatón a termékével, amit a 
kertjében vagy a földjén termelt, jelentkezzen Bacsa Ferencnél 
a 06-29/343-853, vagy a 06-70/536-1574-es telefonszámon! Je-
lentkezési határidő: szeptember 13.

Karbantartási munkálatok miatt
Gyál területén 

2010.09.15. 7:00-tól
2010.09.17. 12:00-ig

a gázszolgáltatás szünetel!

Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Gyálon 2010. augusz-
tus 3-tól 2010. augusztus 27-ig tüdőszűrést tartunk!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn:  12.00-18.00 óráig
Kedden:  08.00-14.00 óráig
Szerdán:  12.00-18.00 óráig
Csütörtökön:  08.00-14.00 óráig
Pénteken:  08.00-14.00 óráig

A tüdőszűrés helye: Rákóczi iskola / Károlyi úti bejárat (Rá-
kóczi utca 44.)

Panasz nélkül is lehet beteg! 
Minden 30. életévét betöltött lakos részére a tüdő-

szűrés kötelező!
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismeré-

sére.

Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben ka-
pott tüdőszűrő igazolást hozza magával!
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Önkormányzati segítség a bajbajutottaknak

Mégis lesz tűzijáték!
Az elmúlt hónapok szélsőséges időjárása hatalmas károkat okozott 
az ország számos településén. Magánszemélyek és közösségek igye-
keztek segíteni az árvíz és viharkárok miatt bajba jutottakon. Gyál 
Város Önkormányzata is csatlakozott az adományozókhoz.

A képviselő-testület május 27-én Pápai Mihály alpolgármester 
javaslatára egyhangúlag úgy döntött, hogy az általános tartalékból 
2.000.000 Ft-ot az árvízkárosultak megsegítésére fordít. Az összeg 
átutalása Sátoraljaújhely számlaszámára megtörtént.

2010. május 31-én Szamosvölgyi Péter polgármester az alábbi le-
vélben mondott köszönetet városunknak:

Tisztelt Képviselő-testület!
Köszönöm támogatásukat, amelyért őszintén és szívből mondok 

köszönetet Önöknek. Olyan tragédia történt pár nappal ezelőtt Sá-
toraljaújhelyen, amelyre az elmúlt száz évben nem volt példa. Sok 
segítséget és támogatást kaptunk az elmúlt héten, de sajnos szűkös 
anyagi lehetőségeink miatt nem tudunk olyan mértékű juttatást 
adni a károsultaknak, mint amilyet szeretnénk.

Nagyon örültem az Önök adományának is, s kérem, hogy polgár-
mester úrnak és valamennyi képviselő társuknak adják át hálás kö-
szönetemet.

                                                      Szamosvölgyi Péter
polgármester

Az első árvizeket követően a nagy esőzések hatására újabb ár-
hullám alakult ki, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 
nőtt a belvízzel elöntött területek aránya, szélviharok és jég okozott 
pusztítást.

Mindezekre tekintettel Pápai Mihály a képviselő-testület július 
9-én tartott ülésén azt javasolta, hogy a 2010. augusztus 21-én meg-
rendezendő utcabál költségeiből 
a tűzijátékra tervezett összeget 
fordítsa árvízkárosultak támoga-
tására, csatlakozva ezzel több más 
önkormányzathoz.  A városatyák 
ezt a javaslatot is egyhangúlag fo-
gadták el. A tűzijátékra tervezett 
félmillió forintból az Ágymester 
Manufaktúra Kft.-vel készítetett 
ágyakat az önkormányzat. A kft. 
felajánlotta, hogy Sátoraljaújhely-
re szállítja az önkormányzat ado-
mányát és a gyáli civil szervezetek 
által összegyűjtött ruhaneműket 
is. (Lásd keretes írásunkat.)

A döntés értelmében tehát az 
idén elmaradt volna a tűzijáték. 
Ám a Gyáli Ipartestület és az 
iparosok úgy határoztak, hogy 
átvállalják a tűzijáték költségeit. 
Karikás Pál, az ipartestület elnöke 
július 20-án az alábbi levéllel ke-
reste meg Gyimesi István polgár-
mestert:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tudomásunkra jutott - amelyet egyben mi is támogatunk-, hogy a 

Gyál Város Önkormányzata az árvízkárosultak javára felajánlotta 
a gyáli, augusztus 21-ei tűzijáték költségeit.

Mivel városunk évfordulós ünnepét ekkor szoktuk ünnepelni, va-
lamint az ünnep színvonalát nagymértékben emeli a tűzijáték, ezért 
a Gyáli Ipartestület elnöksége és a helyi vállalkozók úgy gondolták, 
hogy átvállalják a tűzijáték költségeit.
A felajánlók:
Gyáli Ipartestület
Vállalkozók:  - Badics Ferenc
 - Benis Antal – BEMO Bt.
 - Czotter Ferenc -Ágymester Manufaktúra Kft.
 - Cseszkó Tibor
 - Hamza Imre
 - Hidi József- HIDI-TOP Kft.
 - Gulyás József- Gulyás Gold Kft.
 - Illés László
 - Kalmár Róbert – VEZÚV Kft.
 - Kis István- KINAMÉ Kft.
 - Mernyó Lajos
 - Botlik Zoltán- NAVAX Kft.
 - Orosz András- Megépítelek Bt.
 - Karikás Pál- PALIVILL Bt.
 - Papp Gyula- Papp Gyula és Társa 2000 Kft.
 - Pribék Ferenc
 - Mezey István
Tisztelettel:

Karikás Pál
elnök

Szép példája ez az összefogásnak. Önkormányzatunk részt vál-
lalt a bajbajutottak megsegítésében, ugyanakkor iparosaink fel-
ajánlásának hála, az idén is lesz tűzijáték az utcabálon.

Szívszorító adományátadás Sátoraljaújhelyen
Szívszorító és megindító képek fogadták Sátoralja-
újhelyen az Ágymester Manufaktúra Kft. városba 
érkezett munkatársát. Megrendítő volt átélni, hogy 
a város lakóinak valóban szükségük van minden 
adományra, segítségre. Az Ágymester teherautóját 
és munkatársát Dr. Takácsné Sípos Erzsébet óvoda-
vezető fogadta. Az intézményvezető munkatársunk-
nak elmesélte, hogy áztatta el a város központi óvo-

dáját, a Hétszínvirág Óvodát a medréből kilépő 
Rongyva patak. Az intézmény eszközeinek jelen-
tős része tönkre ment, ezért óriási szükségük volt 
új gyerekágyakra is.

Az ágyak átadása után az óvoda hálás kis lakói 
külön erre az alkalomra készült rövid ünneplés-
sel (!) köszönték meg az adományt, ezután ebéd-
re vendégül látták kollégánkat, majd szunyókálni 
tértek, már az új ágyaikba.                                                 

cza
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Felemás érzések kavarogtak bennem, amikor azon a forró júliusi 
napon, július 16-án körülálltuk Miklós bácsi koporsóját, hogy vég-
ső búcsút vegyünk tőle. Nehezen tudtuk elfogadni, hogy már nincs 
közöttünk, hiszen néhány éve még egy örökmozgó, fiatalosan lelkes 
embert láttunk személyében, aki irányította a Gyáli Kertbarát Kör 
munkáját és több más civil szervezet – Őszidő Nyugdíjas Klub, Moz-
gássérültek és a Cukorbetegek Egyesülete, Népdalkör – tagjaként 
mindenütt ott volt, ahol segíteni kellett.

Marika nénivel, Miklós bácsi feleségével beszélgetve rajzolódott ki 
előttem Miklós bácsi nem mindennapi élete. 

Ambrus Miklós 1925. február 9-én született Székelyudvarhelyen. 
Nem sokkal a születése után Szentlélek nevű kis faluba költöztek, 
ahol 16 éves koráig élt és nevelkedett két nővérével.

A szerető családban, ahol a nagyapja és édesapja egyaránt kato-
naként szolgálták a magyar hazát szinte az anyatejjel szívta magába 
a hazaszeretetet. Ez párosult egy nagyon mély vallásos hittel és meg-
győződéssel. A tragikus trianoni békeszerződés következményeként 
magyar és román iskolákba is járt, a románt is anyanyelvi szinten 
beszélte. Kitanulta a cukrász mesterséget és fiatalemberként a Stol-
werk gyárban dolgozott. 

A legfogékonyabb életszakaszában tapasztalta meg, hogy mit je-
lentett magyarságának vállalása Romániában. Ennek függvényében 
érthető, hogy miért váltott ki benne oly hatalmas lelkesedést és bi-
zakodást a bécsi döntés és annak következményeként Észak-Erdély 
visszacsatolása az anyaországhoz. Belevetette magát a politikai és 
kulturális életbe, egyházi vonalon tagja lett a ferences rendnek. Ké-
sőbb önként jelentkezett a nemzeti hadseregbe katonai szolgálatra. 

Ilyen előzmények után nem csoda, hogy a román hatóságok perso-
na non grata, azaz nem kívánatos személyként keresték és üldözték. 
Barátjával kalandos úton menekülve érkeztek meg Magyarországra, 
végül Budapestre. 

Gyakran eljárt a Székely Kör összejöveteleire, egy alkalommal itt 
találkozott egy fiatal lánnyal, Jung Máriával, akit megszeretett. 

Marika néni könnyes szemmel idézte fel azokat az időket, mind-
kettőjük nehéz, küzdelmes életét. A boldogító igent 1949. november 
20-án mondták ki egymásnak a gyáli templomban. 

1950-ben született meg az első fiuk Miklós, majd 1954-ben 
György. 

Miklós bácsi életében a család mindig központi szerepet játszott 
és rendkívül mély érzelmi szálak kötötték szeretteihez. Boldogsága 
sohasem lehetett teljes, hiszen szeretett szülei és nővérei sohasem 
lehettek jelen ezeken a fontos családi eseményeken. Az is nagyon 
nyomasztotta a lelkét, hogy a nővéreit a megszálló szovjet csapatok 
szibériai fogságba hurcolták. Egyetlen „bűnük” az volt, hogy szász 
fiúkhoz mentek feleségül. Ők a szénbányában, férjeik a fogolytábo-
rokban haltak meg. 

A házasságkötés után nem sokkal a Ganz-Mávag-nál helyez-
kedett el, kitanulva a géplakatos szakmát. A Rákosi-rendszert és 
annak igazságtalanságait nehezen viselte, de semmit sem tehetett 
ellene. Menekültként félt attól, hogy kiadják a román hatóságoknak, 
amiből semmi jó nem származott volna. 

1956 eseményei katartikus ha-
tást gyakoroltak rá és ismét beleve-
tette magát a politikai küzdelem-
be. Gyál forradalmi bizottságában 
nemzetőr lett, ugyanakkor meg-
bízták az élelmiszer beszerzés meg-
szervezésével. A forradalom leverése után nem sokkal 1957. janu-
árjában egyik éjszaka jöttek érte. Megjárta a Kozma utcai gyűjtőt, 
Kistarcsát, Dunapentelét, korábbi nevén Sztálinvárost, a későbbi 
Dunaújvárost.

Fogsága egész ideje alatt dolgoztatták. A legtöbb időt Dunapente-
lén töltötte, részt vett a nagyberuházások megvalósításában. 

A börtönévek sokat jelentettek jellemének formálásában és mega-
célozásában. Ez egyfajta ideológiai képzést is jelentett olyan cella-
társak társaságban, mint például Göncz Árpád, a későbbi köztár-
sasági elnök.

A rabság 20 hónapig tartott. Az utolsó tárgyalás felmentő ítélete 
után 1958. augusztus 20-án szabadult mindannyiunk nagy örömére. 
A megbélyegzettség terhét évtizedekig cipelte és hosszú időn keresz-
tül havonta kellett megjelennie a Dabasi Rendőrkapitányságon. 

Miklós bácsi számára az igazi szabadságot a rendszerváltás hoz-
ta. Végre rehabilitálták, miniszteri kitüntetésben részesítették és 
megkapta az 56-os emlékérmet Göncz Árpád köztársasági elnök úr 
aláírásával. Most már valóban emelt fővel vállalhatta múltját. 

Túl a 60-on telve tenni akarással ismét nagy lelkesedéssel kapcso-
lódott bele a közéleti munkába. Ezek közül az én szívemhez is oly 
közel álló Gyáli Kertbarát Mozgalmat emelném ki, amelynek 1985-
től tagja, majd 1990-től másfél évtizeden át vezetője és új arcula-
tának formálója lett. Mozgalmunkat igazi öntevékeny közösséggé 
alakította, új tartalommal megtöltve. Irányításával a kertbarátok 
meghatározó szerepet játszottak Gyál szépítésében.

A Kertbarát Kör tagjai minden jeles napot közösen ünnepeltek, 
sokuk számára ezek jelentették a legtartalmasabb kikapcsolódást, 
szórakozást. Miklós bácsi szíve-motorja volt ezeknek a rendezvé-
nyeknek. Ő maga is tevékenyen dolgozott, ha kellett ásót vagy kapát 
ragadott vagy a népdalkör tagjaként szórakoztatta társait. 

Miklós bácsi nem volt könnyű ember. Nem tűrte a hamisságot és 
igazságtalanságot, szókimondásával gyakran került konfliktushely-
zetbe. Tetteiért igaz székely emberként mindig vállalta a felelősséget. 
Nála a gondolatok és tettek ikertestvérként jártak együtt. Legfőbb 
támasza és társa bánatban és örömben egyaránt felesége, Marika 
néni volt. A szeretet mellett mindkettőjüket az Istenbe vetett mély 
vallásos hit és meggyőződés vezérelte. Miklós bácsi évtizedeken át 
tagja volt az egyházi tanácsnak és részt vett az új templom építé-
sében is. 

A lélek, a jellem szilárd, de a test esendő. Miklós bácsi az utóbbi 
években egyre többet betegeskedett. A Gyáli Kertbarátok Alapításá-
nak 30. évfordulóját még megélte, de az ünnepségen már nem tudott 
részt venni. A gyilkos kór nála is erősebbnek bizonyult.

Élete példa marad mindazok előtt akik szerették és tisztelték őt.
Gyócsi Zoltán

Ambrus Miklós
1925-2010.
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Gyáli közösségek 
támogatása
Gyál civil társadalmára a különböző önszerveződő 
közösségek, klubok, körök, egyesületek, színes, tar-
talmas tevékenysége jellemző. Működésüket, ered-
ményeiket az önkormányzat is nagyon fontosnak 
tartja, elismeri. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az évenként elnyerhető anyagi segítség. Egyre több 
önkormányzat kényszerül arra, hogy a nehéz gazda-
sági helyzet miatt csökkentse, esetleg megszüntesse a 
civilszervezetek támogatását. De Gyálon más a hely-
zet. A közösségek, szervezetek és magánszemélyek 
az idén is pályázati úton juthattak önkormányzati 
támogatáshoz. A képviselő-testület az Oktatási és 
Kulturális Bizottságnak (OKB) és az Ifjúsági és Sport 
Bizottságnak (ISB) adta át a beérkezett pályázatok el-
bírálásának és a rendelkezésre álló pénz elosztásának 
jogát. Az illetékes bizottságok meghozták döntésü-
ket.

Az ISB által odaítélt támogatásokról lapunk koráb-
bi megjelenésében adtunk hírt. Gazdikné Kasa Csilla 
önkormányzati képviselő, az oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke az OKB döntéséről tájékoztatta lapun-
kat.

A bizottság 39/2010. (VI. 16.) sz. OKB határozata 
értelmében 2010-ben az alábbi önkormányzati támo-
gatást kapják a civil közösségek:

Egymásért Mozgássérültek Gyáli  
Egyesülete 150 000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete 300 000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 250 000 Ft
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 300 000 Ft
Városi Gyermekgondozónők a  
Bölcsődérét Egyesület 150 000 Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub  150 000 Ft
Gyáli Mozgáskorlátozottak  
Önálló Egyesülete 200 000 Ft
Gyáli Kertbarát Kör 150 000 Ft
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 100 000 Ft
Kovács István Pál Dalkör Egyesület 150 000 Ft
Gyál Városi Népdalkör 200 000 Ft
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 200 000 Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete 200 000 Ft
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 200 000 Ft
Civilek a Környezetünkért Egyesület 100 000 Ft
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 200 000 Ft

Gazdikné Kasa Csilla
OKB - elnök

A szépség isteni tulajdonság

Templombúcsúi hagyományteremtés
Augusztus 22-én 10 órakor ünnepélyes mise és körmenet
Vendégeink a bujáki népviseletbe öltözött személyek

Saját, személyes élményemmel kezdeném, bár a téma több, mint egy személy él-
ménye. Jól emlékszem édesanyám kisgyermekkoromi ócsai népviseletére. Min-
den templomi liturgikus színnek megfelelő ruhája volt. Karácsonykor, húsvétkor 
fehéret, pünkösdkor pirosat, évközi időben zöld ruhát viselt minden templomba 
járó fiatal asszony. A liturgia, az istentisztelet áthatotta az életet, az étkezési szo-
kásokat, az öltözködést egyaránt.

Más volt a népviselet a reformátusoknál és más volt a katolikusoknál. Ez a 
sokszínűség érték volt. Kár lenne elveszítenünk ezeket az értékeket.

Gyálon nem volt, nincs népviselet. Mégis vannak dolgok, amelyek arra ösztö-
nöznek, hogy ezeket az értékeket az ittenieknek is legalább meg kell mutatni.

1. Valaki azt mondta: Gyál olyan, mint a parlament: az ország minden részéről 
vannak itt képviselők. Kétségtelen így van. Ha megjelölnénk a térképen hon-
nan származnak 
a gyáliak, való-
ban az egész nagy 
Mag yarországot 
be lehetne pöty-
työzni. Ez is egy 
olyan tény, amely 
arra kötelez, hogy 
foglalkozzunk az 
egész ország ügyé-
vel és a múltjával 
is.

2. A gyáli temp-
lomban valószí-
nűleg egyedülálló 
módon az egész 
Kárpát-medencé-
ben van egy Szent 
Istváni országtab-
ló. Szent István 
országát mutatja, 
nem domborzati 
térképen, hanem 
emberekkel, akik-
kel együtt keresz-
ténnyé tette István 
király országunkat. Ez is egy olyan tény, hogy az ország lakói felé irányítja a 
figyelmünket. Ennek az országnak is vannak sokszínű értékei, szépségei. Mu-
tassuk meg ezeket!

Tavaly nagykátai és máriabesnyői népviseleteket láthattunk, idén pedig a 
bujákiak a hivatalosak. A szentmise és a körmenet után igazi vendégség lesz a 
plébánián. A plébánia nagytermében bujáki népviseletes festményeket fogok ki-
állítani ez alkalommal.

Jövőre pedig a moldvai csángókat szeretnénk meghívni, már róluk is készült 
néhány kép kedvcsinálónak.

Szeretettel várunk minden a magyarság ügyével együttérző gyáli lakost erre a 
vallási és részben nemzeti érzéseket keltő eseményre.

Tisztelettel:
Hefler Gábor plébános és munkatársai
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Választási információ
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítők és ajánlószelvé-
nyek kikézbesítését (2010. augusztus 16 – augusztus 19-ig) követő-
en kezdődik a jelöltajánlás folyamata.

2010. augusztus 23-tól folyamatosan történik a jelöltajánlások 
fogadása, szabályszerűségi ellenőrzése a Helyi Választási Iroda ál-
tal, és a benyújtástól számított 2 napon belül dönteni kell a nyilván-
tartásba vételről ill. annak elutasításáról.

Jelöltet  legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet aján-

lani és bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál (2360 Gyál, Kő-
rösi u. ll2-ll4. I. 15.)

A kompenzációs lista bejelentésének határideje 2010. szeptember 
6. 16.00 óra.                   Soósné dr. Gáspár Gabriella

a Helyi Választási Iroda vezetője

Az önkormányzati képviselői választással kapcsolatos jogszabá-
lyok változásáról lapunk előző számában is tájékoztatást adtunk. 
Most városunk térképén is közreadjuk az új egyéni választókerületi 
beosztást. 
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Bővülő nemzetközi kapcsolatok a 
gyáli közoktatásban

Az elmúlt két évben az Eötvös iskola diákjai 
és tanárai finn, olasz, német és bolgár isko-
lákkal együtt az európai családok történeté-
vel, életével, kultúrájával, hagyományaival, 
egymás étkezési szokásaival ismerkedtek 
meg. A változatos tevékenységek mellett 
- közös logó, naptár és honlap készítés, no-
vellaíró pályázat, közös himnusz szerzése 
és előadása, tánc - és főző workshopok – az 
egymáshoz tett látogatások során egyre job-
ban megismerték egymást a más kultúrák 
diákjai, tanárai. A záró találkozóra Bulgá-
riában Vratsa város nagy múltú iskolájában 
került sor, ahol a különböző országok taná-
rai és diákjai közös színházi előadást állí-
tottak színpadra. A közös játék, próbák, az 

együtt töltött idő minden résztvevő számára 
felejthetetlen marad. A gyűjtött tapasztala-
tokat remélhetőleg minden fél hosszú távon 
hasznosítani tudja a saját intézményében, 
és a kialakult kapcsolatokból tartós barát-
ságok lesznek. Az itthon megszerzett nyelvi 
tudást sok esetben először tehették próbára 
a diákok, ez az élmény nagy motivációt je-
lent a további tanulásban is.

A nemzetközi munka folytatódik a jövő-
ben is.  Az iskola az EU Comenius Iskolai 

együttműködések program keretében is-
mét sikerrel pályázott és 20 000 eurót nyert 
a következő két éves időszakra.  A megva-
lósítandó program címe: Fit for Job. Né-
met, spanyol, francia, észt, lengyel, görög, 
holland iskolákkal együttműködve hason-
lítjuk össze, milyen továbbtanulási  és el-
helyezkedési lehetőségei vannak az egyes 
országok diákjainak az EU-ban. Megismer-
jük a különböző felsőoktatási rendszereket, 
ellátogatunk az adott régiók főiskoláira, 
egyetemeire, megvizsgáljuk a munkaerőpi-
ac jellemzőit. Szakmai gyakorlati helyeket 
keresünk a különböző országokban, kap-
csolatot keresünk a gazdasági szféra kép-
viselőivel. A diákok megtanulják a sikeres 

álláspályázati anyag összeállításának mód-
szereit is. A program remélhetőleg hosszú 
távú kapcsolatok kiépítését teszi lehetővé, 
ami az itt tanuló diákok számára meghatá-
rozó lehet a jövő szempontjából.

Egy másik pályázati forma által nyúj-
tott lehetőséggel is élni kívánt az Eötvös 
iskola, amikor Gyál Város Önkormányza-
tával és az Arany János Közösségi Ház és 
Könyvtárral közösen benyújtotta Comeni-
us Régió pályázatát. A pályázó felek a he-

Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 
évek óta sikeres pályázati tevékenységet folytat az EU Comenius prog-
ramja keretében. A program célja, hogy különböző országok isko-
lái hosszú távon együttműködjenek és megismerjék egymás oktatási 
rendszerét, jó tapasztalatokat gyűjtsenek. A program megvalósítása 
során egy adott témán dolgoznak együtt és ellátogatnak egymás intéz-
ményeibe az ún. projekttalálkozókra. 

lyi oktatásért felelős magyar települési ön-
kormányzat és egy német oktatási hatóság. 
A program megvalósítására 38 750 eurót 
nyertek a magyar partnerek, akik a Felső 
– Bajor Oktatási Minisztérium wasserburgi 
központjával, egy brannenburgi iskolával, 
egy német bankkal és egy német szakmai 
gyakorlati helyeket szervező egyesülettel 
működnek együtt a következő két évben. 
A kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés 
mellett célja a programnak egy közös ta-
nulmány összeállítása, aminek témája a ha-
tékonyabb oktatásirányítási, iskolavezetési, 
szervezési munka kialakítása. A résztvevők 
különböző kurzusokon, szemináriumokon 
vesznek részt, összegyűjtik saját jó gyakor-
lataikat és elérhetővé teszi azt a partnerek 
számára. Mindezek mellett igyekeznek 
minél változatosabban bemutatni, vonzó-
vá tenni saját településeiket, régiójukat és 
országukat különböző kiadványokon, a 
médián keresztül.  A német és magyar fél 
hosszú távú, települések közötti kapcsola-
tok kiépítésének lehetőségeit keresi a prog-

ram során. Ez év januárjában egy két főből 
álló német delegációt fogadott városunk. 
A közös munka, a pályázat írása közben 
bebizonyosodott, hogy kiválóan tudunk 
együtt dolgozni, a sok különbség ellenére 
vannak hasonló problémáink és közösek a 
céljaink. Szeptember közepén valósul meg 
az első projekttalálkozó, amelynek során 
egy 8 fős gyáli delegáció látogat el a német 
partnerhez. 

  Bíróné Tolvaj Erzsébet
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Gyáliak a beteg gyáli 
gyermekekért
Köszönjük szépen a „Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért” gála 
minden résztvevőjének a színvonalas műsort! Kisfiam részére 
110 ezer forint gyűlt össze. Hálásan köszönjük mindazoknak, 
akik eljöttek és támogattak minket. Mivel nem csak a kisfiam 
beteg, hanem én is fél lábbal élek, nagyon nehéz körülmények 
között egyedül nevelem gyermekem egy kb. 20 négyzetméteres 
komfort nélküli melléképületben, ezért minden támogatást el-
fogadunk. Ha segíteni szeretnének, számlaszámunk: 11773425-
02279277 Gyáli OTP 

Tisztelettel és köszönettel:                                 Kovács Katalin

A Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért gáláról lapunk előző 
számában adtunk közre információkat. A fellépők felsorolá-
sából sajnálatos módon kimaradt Sáray József, aki közel 30 éve 
a Honvéd Művészegyüttes Férfikarának szólistája. Beutazta 
a világot a kórussal, Kínától Mexikóig. Szinte minden jelen-
tősebb operaházban és fesztiválon fellépett már. Családjával 
1995 óta Gyálon él. 

A Gyál Városi Népdalkör felvételt hirdet
Próbáinkat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tárban tartjuk minden csütörtökön 17-19-óra között.
Jelentkezni lehet szeptember 1 - október 14 között a helyszí-
nen, érdeklődni az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet.
Dancs Erika, dancserika@t-online.hu, 30-607-75-99.

A régi öregek úgy tartották, hogy a nótákat a 
vízi leányok szerkesztik, vagyis a zenét a sellők-
től kapta az emberiség.

A népzenére a magyarországi érdeklődés az 
1800-as évek elején a reformkorban jelentkezett 
először. Johan Gottfried Herder német kultúr-
filozófus és költő jóslata hatására.

A jóslatban a magyarság történelmi hivatása 
az volt, hogy a kereszténység védőbástyája le-
gyen. Ezt a hivatását betöltve elvesztette létér-
telmét és el fog tűnni lassan a népek sorából.

A mozgalom, ami a jóslat ellensúlyozására 
kezdett kialakulni először csak a népköltészet 
szövegeinek összegyűjtésével foglalkozott.

A Kárpát-medence gazdag népi hagyomá-
nyainak megismerését, felgyűjtését a múlt szá-
zad közepén kezdték meg. A nyelvész-gyorsíró 
Vikár Béla 1896-tól gyűjtött fonográffal nép-
dalokat és meséket. Nagyvonalúan kialakított 
módszereit nem csak a párizsi világkiállítás al-
kalmával megrendezett Ethnográfiai Kongres-
szus ismerte el és tartotta követésre méltónak, 
hanem olyan hazai zenészek is, mint Kodály 
Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, akik az ő út-
mutatása nyomán indultak el gyűjtőútra. 

A gyűjtéseknek köszönhetően több tízezer 
népdalt ismerhetünk, tanulhatunk.

Az új kor egyik vívmányának a televíziónak 
köszönhetően pedig egyre több városi embert 
is elkezdett érdekelni a népdal, a népi hagyo-
mányok ápolása.

Gyál. Sokak számára csak egy földrajzi név a 
térképen, Budapest határán. Másoknak egy-egy 
vasútállomáson, buszon és az M5-ös autópálya 
útbaigazító tábláin feltüntetett helység, s van-
nak akik évtizedek óta a hatalmas tömegeket 
vonzó kirakodóvásárok célpontjaként ismerik. 

Több mint huszonnégyezer embernek azon-
ban mást jelent Gyál.

Az 1541-ig tartó virágzás után elnéptelene-
dő, századokkal később faluvá, a községből 
„alvóvárossá” , majd – Csipkerózsika –álmából 
felébredvén – valódi cívis rangjára emelkedő, 
a tényleges agglomeráció kertvárosává fejlődő 
Gyál Budapest déli részével egybeépült telepü-
lés.

Az 1920-30-as években a település lakossága 
néhány tucat majorsági alkalmazott volt.

1960-ban kezdődött meg településünk lakos-
ságának ugrásszerű emelkedése az ide települő 
lakosokat a főváros közelsége, valamint a fővá-
rosi munkalehetőség vonzotta ide.

Igaz, itt mindenki beköltöző – maga, szülei 
vagy nagyszülei az utóbbi száz esztendő va-
lamely szakaszában telepedtek ide -, a nehéz 
életkörülmények sorsközössége mégis erős lo-
kálpatriotizmust alakított ki bennünk. Olyan 
helyi társadalmat, amelynek tagjai tudnak 
örülni sikereiknek, s mind merészebb terveik 
megvalósítására képesek.

Keresik a gyökereiket is és féltő gonddal őr-
zik értékeiket, mert mindenben saját eredmé-
nyeiket látják, s joggal tekinthetnek büszkén 
rá. 

A helyi társadalom különböző rétegei és cso-
portjai megalakították az igényeiknek megfele-
lő, érdekeik érvénye-
sítéséhez kereteket 
biztosító egyesülete-
ket, amihez a város-
vezetés támogatására 
is számíthattak.

A Gyál Városi Nép-
dalkör is így alakult 
még 1986-ban a régi 
TSZ területén.

A csoport megfo-
galmazta arra irányu-
ló törekvését, hogy 
a város lakói megis-
merjék a heterogén 
összetételű lakosság 
eredeti szülőföldjéről 

hozott, tájegységeikre jellemző dalkincsét, kul-
túráját, népi hagyományait.

A Gyál Városi Népdalkör a kistérség egyetlen, 
hivatalosan is bejegyzett, működő népdalköre. 

A népdalkör megalapítói és egykori vezetői 
Pataki István és Csizmadia Benedek  akik a 
szervezésében és az elindításában is igen nagy 
szerepet vállaltak.

A népdalkör 24 tagból álló vegyes kórusként 
indult, a magyar népdalok, hagyományok meg-
ismerése és megismertetése volt  a cél. 

Az alapítók emlékének tiszteletére a népdal-
kör 20. évfordulóján indítottuk útnak a Népdal-
körök Tavaszi Találkozója címet viselő évente 
megrendezésre kerülő rendezvényt, Benedek 
naphoz igazodva. Mind ennek már 5 éve.

Idén nagy örömünkre a kitartó szorgalom 
meghozta gyümölcsét, a Gyál Városi Népdal-
kör KÓTA  Országos Arany minősítést kapott 
immáron másodszor.                        Dancs Erika

A népdal örök
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Augusztusi számunkban a nyár egyik legszebb évelő virágával, a 
napfényvirággal (Helenium sp.) foglalkozunk.

Ez az évelő dísznövény Észak-Amerikából származik és a fészkes-
virágzatúak családjába tartozik. Fajtól vagy fajtától függően 50-200 
cm magasra nő. A virágok szálasan, de csoportban nyílnak. A vi-
rágszirmok színe napsárga, aranysárga, narancssárga lehet, gyak-
ran vöröses vagy barnás bemosódásokkal. 

Az évelőágy-
ban és a kertben 
a legnaposabb 
helyet jelöljük ki 
számára, hiszen 
napfény- és me-
legkedvelők, és a 
virágok színe is 
a teljes napfény-
ben érvényesül a 
legjobban. Igény-
telen növények, 
de telepítéskor 
a komposzttal 
dúsított földet 
gazdag virágzás-
sal hálálják meg. 
Nyáron kániku-
lában rendszere-
sen öntözzük. A 
virágzás júniustól 
szeptember végé-
ig-október elejéig 

tart. Az alacsonyabbra növő fajokat az ágyás elejébe, míg a maga-
sabbra növőket az ágyás hátterébe ültessük. Jól társíthatók Asterek-
kel (őszirózsa), Rudbeckiákkal (kúpvirág), Echinaceával (kasvirág) 
és laza lombozatú díszfüvekkel. 

Virágzás után késő ősszel a töveket vágjuk vissza 20 cm nagy-
ságúra. Ekkor, ha szükséges, szerves trágyát is adhatunk a növé-
nyeknek. Szaporításukat nyári dugványozással vagy kora tavaszi 
tőosztással végezhetjük. Az őszi tőosztás azért nem a legjobb, mert 

a levirágzott töveknél a sarjnövények 
még gyengén fejlettek és nehezen 
szétválaszthatók. Az alapfajokat nyá-
ri időszakban magról is szaporíthat-
juk, azonban a hibrid fajtákat mindig 
csak a sarjnövényekről újítsuk meg, 
mert magvetés esetében elveszítik 
fajtajellegüket. A napfényvirágok 
nemcsak tövön, de vázában is tartó-
sak. 

Ismertebb fajok és változatok:
Helenium autumnale „Rotgold”
Helenium autumnale „Zimbellstern”
Helenium hopesii
Helenium „Moerheim Beauty”

Kertészeti, növényvédelmi kérdése-
ikre bővebben is szívesen válaszolok 
az alábbi címen: szepkertunk@free-
mail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Intézményhálózat, utak, gazdálkodás, városközpont

Sikeres ciklust zár az önkormányzat
Ismét véget ért egy önkormányzati ciklus. A rendszerváltás óta az ötö-
dik. A választásoktól már csak néhány hét választ el minket. Az elmúlt 
négy év értékelésére Pápai Mihályt, városunk gazdasági ügyekért fele-
lős alpolgármesterét kértük.

– Egyszerre könnyű és nehéz a dolgom, 
ha az elmúlt évek történéseit próbálom meg 
számba venni – kezdi a beszélgetést Pápai 
Mihály. – Könnyű, hiszen sikeres önkor-
mányzati ciklusról számolhatok be, ugyan-
akkor nehéz is, hiszen nem egyszerű felso-
rolni azt a sok-sok fejlesztést, amit ebben az 
időszakban sikerült megvalósítanunk.

Az értékelést négy témakör köré cso-
portosítanám. Az első a közoktatás, kultú-
ra, sport, s általában az intézményhálózat 
fejlesztése, a második a belső közlekedés, 
úthálózat ügye, a harmadik a város gazdál-
kodása, a negyedik pedig a városközponttal 
kapcsolatos fejlesztések.

– Nézzük az elsőt!
- A ciklus elején – nem jó szántunkból- 

kénytelenek voltunk összevonni az akkori 
Kossuth és Rákóczi iskolákat. A két intéz-
mény egyenként mintegy 160 millió forintos 
költségvetéssel, 20 fő alatti osztálylétszá-
mokkal működött, s a fenntartásukra for-
dítható állami támogatás, az úgynevezett 
fejkvóta folyamatos csökkentésével az akko-
ri szocialista kormány gyakorlatilag lehetet-
lenné tette a fenntartást. Az összevonással 
párhuzamosan a mostani Zrínyi iskolában 
lebontottuk az elavult épületrészt, minden 
igényt kielégítő négy tantermes szárnyat 
építettünk saját költségvetésünkből. A volt 
Rákóczi iskola épületét a felröppent rémhí-
rekkel ellentétben nem adtuk el, az a mai na-
pig közcélokat szolgál, közintézményeknek 
ad otthont. Oda kerültek többek között a 
Dobó Katica utcából a speciális nevelési igé-
nyű gyermekek. Erről a döntésről még csak 

annyit, hogy negyedszázada ott tanító peda-
gógusok mondták: soha ilyen kulturált kö-
rülmények között nem dolgoztak még, mint 
új helyükön, a Rákóczi utcai épületben. 

Erre az időszakra tehető az Ady iskola bő-
vítésének és teljes felújításának befejezése, a 
Bartók iskolában a nyílászárók cseréje, a tor-
naterem és a vizesblokkok felújítása.

Megszüntettük a Károlyi Mihály utcai 
tagóvodát, s a megszűnt két csoport helyett 
hármat indítottunk a korszerű, Tulipán óvo-
dában. Meghatározó részünk volt abban is, 
hogy – míg a más ilyen jellegű létesítmények 
megszűnnek, tönkremennek - a tizenhat 

település, köztük Gyál 
gyermekeit szolgáló rév-
fülöpi gyermeküdülő az 
idén már felújítva, meg-
szépülve várja a táboro-
zókat. 

Arra is büszkék lehe-
tünk, hogy közösségi há-
zunk költségvetése lehe-
tővé teszi a színvonalas 
programok szervezését. 

Sajnálatos, hogy időnként méltatlanul keve-
sen vesznek részt ezeken a programokon. 

Minden évben sokat költünk a sportpálya 
színvonalának megőrzésére is. A jövőben 

kulturáltabbá akarjuk tenni a mintegy négy-
száz gyáli gyermeknek, fiatalnak sportolási 
lehetőséget biztosító létesítményt.

Az intézményhálózattal kapcsolatos érté-
kelést összefoglalva azt mondhatom, büsz-
kék lehetünk, de elégedettek nem. A jövőben 
is költenünk kell a színvonal megőrzésére, 
emelésére.

– Az elmúlt évek legnagyobb beruházásai 
az úthálózathoz köthetők.

– Két nagy útépítési projektet is sikerült 
végigvinnünk, saját erőből, illetve pályá-
zati támogatás igénybevételével. Az egyik a  
Bajcsy, Brassói, Kisfaludy és a Gárdonyi 
utcákat érintő gyűjtőútfejlesztés volt, a má-
sik pedig a belső 
úthálózat port-
alanítása. Ennek 
eredményekép-
pen a Csontos és a 
Munkácsy utcák 
egy-egy részének 
kivételével nem 
maradt földút a 
városban! Termé-
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szetesen az említett két szakaszt is 
rendbe tesszük a városközpont épí-
tésekor.

A buszmegállók felújítására – a 
rongálások miatt - annyi pénzt kel-
lett költenünk, amiből 6-7 új busz-
megállót is építhettünk volna. Nagy 
eredmény, hogy sikerült megőriz-
nünk a város tömegközlekedésének 
színvonalát, s kemény tárgyaláso-

kon elérnünk, hogy az ezért 
a BKV Zrt-nek fizetett évi 
hatvanmillió forintos hozzá-
járulás sem emelkedett.

– Az intézményhálózat 
fenntartása, a város üzemeltetése és 
a fejlesztések sokmilliárd forintnyi 
forrást igényeltek. Hogyan alakult 
az önkormányzat gazdálkodása az 
elmúlt években?

– Ha egy család  összeül és terveket 
készít a jövőre nézve, anyagi lehetősé-
geinek függvényében teszi ezt. Hason-
lóképpen működik egy önkormányzat 
is. Hárommilliárd forint értékben bo-
csátottunk ki kötvényt, aminek lejá-
rata 25 év. Ennek egyharmadát a már 
korábban felvett, kedvezőtlen, drága 
kamatú hitelek kiváltására fordítot-
tunk, 600 milliót a két nagy útépítési 
beruházásra költöttünk, 1,4 milliárd 
forintot pedig lekötöttünk. Tavaly 13 
százalékos kamatot sikerült elérnünk. 

Ebből a tartalékból biztosítjuk a városköz-
pont építéséhez szükséges 400 millió forin-
tos önerőt. A maradék egymilliárd továbbra 
is rendelkezésre áll, szabadon felhasznál-
ható, s kamatot is termel. Meggyőződésem, 
hogy ez a pénzügyi tranzakció a rossz kama-
tozású régi kölcsönök kiváltásával, fejleszté-
si források biztosításával jó befektetés volt, 
a város fejlődését eredményezte. Az M0 au-
tópálya melletti földterületek tulajdonosai a 
velük kötött megállapodás értelmében négy 
év alatt mintegy 400 millió forintot fizetnek 
be a város kasszájába. Fontos eredmény az 
is, hogy városunk nem vesztett vagyont az 
elmúlt négy évben. Az Erdősor-Toldi-Bacsó 

utcai részen 
található erdőt 
m e g v á s á r o l -
ta az önkor-
mányzat, ezzel 
a vagyonnal is 
g a z d á l k o d n i 
tudunk.

V á r o s u n k 
költség vetése 

az elmúlt négy évben feszes, de megvaló-
sítható volt, átgondolt, tartható számokkal 
dolgoztunk. Látható az is, hogy az intéz-
ményeket nem lehet tovább sarcolni, nagy 
odafigyeléssel és felelős gazdálkodással lehet 
a színvonal megőr-
zéséhez, további fej-
lesztésekhez forrást 
találni.

– Eddig megvaló-
sult fejlesztésekről, 
beruházásokról be-
széltünk. Ejtsünk 
szót a tervekről is.

– Számos tervünk 
közül csak néhányat 
említenék. A jövő 
év őszére elkészül-
het az új rendőrségi 
épület. Igaz, hogy 
ez nem önkormány-
zati feladat lenne, 
de a közbiztonság 
további erősítését 
kiemelten fontos fel-
adatunknak tarjuk, 
nem engedhetjük 
meg, hogy valame-
lyik szomszéd település biztosítson megfele-
lő épületet a rendőrőrs elhelyezésére. 

Rendbe tesszük a Gyál-felső vasúti meg-
állót és annak környezetét is. Szeretnénk a 
harmincas években épült állomást eredeti 
pompájában visszaállítani. A létesítmény a 
későbbiekben akár helytörténe-
ti, vasúttörténeti kiállítás céljai-
ra is alkalmas lehet.

A legfontosabb beruházást a 
végére hagytam. Több fórumon 
is elmondtam már, hogy a város-
központ építését az elmúlt két 
évtized legfontosabb beruházá-
sának tartom. Szívügyem, hogy 

a város és a vonzáskörzet pol-
gárait 21. századi színvona-
lon kiszolgálni képes önkor-
mányzati épületet hozzunk 
létre, s városunknak kultu-
rált, parkosított központja 
legyen. Mint azt az Új Gyáli 
Újság júniusi számában is 
elmondtam, másfél év alatt 
megvalósulhat a nagyszabá-
sú beruházás.

– Összességében hogyan 
értékeli az elmúlt négy esz-
tendőt?

– Gyakorlatilag a rend-
szerváltás óta részese vagyok a város veze-
tésének, így van rálátásom az eseményekre. 
Azt gondolom, hogy a képviselő-testület 
sikeres éveket tudhat maga mögött. Szá-
mos nagy fejlesztést valósítottunk meg, 

nagy eredményeket értünk el az egyre 
romló gazdasági helyzet ellenére is. Az el-
múlt évtizedekben szerzett helyi és megyei 
önkormányzati tapasztalataim birtokában 
szeretnék a jövőben is részese lenni a város 
vezetésének.                                           –i kis–

Miután az Új Gyáli Újság előző számában megjelent, hogy 
nyugállományba vonulok, s nem indulok az őszi választásokon, 
többen megkérdezték tőlem, kit látnék szívesen utódomként, a 
város polgármesteri székében.

Erről városunk választópolgárai határoznak majd, s biztos 
vagyok abban, hogy felelős döntésükkel alkalmas polgármes-
tert választanak. Két évtized városvezetői szolgálat után persze 
nem mellékes nekem, hogy ki veszi át tőlem a stafétabotot. 

Az elmúlt évtizedek tapasztalatából tudom, hogy jó dolog, 
ha vannak az embernek olyan barátai, akikre számíthat a 
munkában is. Pápai Mihály ilyen ember. Az elmúlt húsz évben 
képviselőként, közéleti emberként mindig segítette munkámat, 
a legutóbbi ciklusban pedig alpolgármesterként volt társam a 
város vezetésében. Ismeri a célokat és feladatokat, tapasztalt, 
elkötelezett ember. Nem ismer akadályt, kemény akarattal, cél-
tudatosan kitart elképzelései mellett. Beérkezett, érett vezető, 
aki tudja mit akar.

Gyimesi István
polgármester
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Sokan úgy tudják, hogy minden kutya és macska vakarózik, ez egy 
természetes jelenség. A viszketegség azonban szinte mindig bőrbe-
tegségre utal. Ennek egyik leggyakoribb oka valamilyen parazitás 
fertőzés: leginkább bolha, rühatka, szőrtüszőatka. Máskor bakté-
riumok vagy gombák, esetleg hormonális vagy anyagcserezavarok 
okozhatnak különböző tüneteket a bőrön (szőrhiány, bőrpír, kor-
pázás, váladékozás, megvastagodás stb.). Ezen bőrbetegségek diag-
nosztizálása sokszor nem egyszerű feladat, labor- és egyéb kiegészí-
tő vizsgálatok segítségével azonban lehetséges az okok kiderítése. 
Szakszerű és eredményes kezelésük azért is lényeges, mert túl azon, 
hogy az állatnak szenvedést okoz a kínzó bőrgyulladás, egy részük 
az emberre is fertőzésveszélyt jelent (pl. bőrgomba, rühesség).

A kedvenc állatok között is egyre nagyobb problémát jelent a 
viszketéssel járó bőrbetegségek másik nagy csoportja: az allergia. A 
kifejezés az immunrendszer hibás működésére, túlérzékenységére 
utal. A szervezet számára idegen - bár egyébként nem kórokozó 
- anyag (allergén) vált ki ilyenkor reakciót, különböző tüneteket 
okozva. Kutyánál és macskánál az allergiás bőrbetegségek mind-
egyikében viszketegséget lehet tapasztalni, emellett különböző 
testrészeken bőrpír, szőrhiány, másodlagos fertőzések miatt vála-
dékozás is megjelenhet.

Mi okozhat allergiát? Sajnos rendkívül sok tényező. Az egyik 
legelterjedtebb a bolha-allergia, amikor már néhány bolhacsípés 
súlyos, kiterjedt bőrgyulladást okoz, mert az állat folyamatosan va-
karja, nyalogatja, rágja a bőrét. Máskor a táplálék bizonyos össze-
tevői tehetők felelőssé (pl. csirkehús, gabonafélék, tej).  A harmadik 
nagy csoport a belégzett allergének (virágpor, gombaspóra, házi-
por) által kiváltott viszketegség, ez a kiváltó anyagtól függően lehet 
szezonális vagy egész évre elhúzódó. Mivel ezeket szinte lehetetlen 
az állat környezetéből kiiktatni – ugyanúgy, mint az emberi szé-
nanátha esetében – csak a beteg kezelésére szorítkozhatunk. Nem 
szabad viszont a humán allergia-elleni szereket alkalmazni állat-
orvosi vizsgálat és javaslat nélkül, ugyanis hatástalanságuk mellett 
esetleg komolyabb mellékhatásokkal is számolni kell.

Szerencsére több módszer is létezik a viszketegséggel járó bőrbe-
tegségek kezelésére. A kiváltó ok tisztázása után célzott gyógysze-
res kezeléssel, helyileg alkalmazott bőrgyógyászati készítmények-
kel (sampon, oldat) az esetek többségében jelentős javulást lehet 
elérni. A paraziták, különösen a bolhák ellen leginkább a hosszú 
hatású, praktikus felcseppenthető oldatok hatékonyak, ezek több-
sége alkalmas a kullancsok elleni védekezésre is.

Amennyiben régóta húzódó, visszatérő panaszról van szó, eset-
leg az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásokat okoznak, lehető-
ség van alternatív módszerek alkalmazására, például homeopátiás 
kezelésre is. Ezzel a módszerrel a megzavarodott immunrendszer 
működését tudjuk „áthangolni” és mellékhatások nélkül, tartós tü-
netmentességet is el lehet érni, a későbbi kiújulást pedig meg lehet 
előzni.

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

Miért vakarózik a kutya és a macska?

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

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

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

Augusztus 9-20-ig technikai okok miatt délelőtt nem lesz 
rendelés, délután 16-19 óráig leszünk nyitva.

Kérjük, érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út
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A FEGY naplójából
Július 11-én az esti járőrözés közben észlelte jár-
őrünk, hogy egy kertbe két személy a kerítésen ke-
resztül bemászott, az ingatlan előtt egy nyitott sze-
mélygépkocsi áll, a motorja még meleg. Központunk 
értesítette a rendőrséget, akik szintén perceken belül 
a helyszínen voltak. A járőrök a kert átvizsgálása 
során mindkét illetéktelen behatolót elfogták, velük 
szemben a rendőrségi eljárás megindult.
Július 12-én ismét baleset történt városunk egyik 
kereszteződésében, a buszmegállónál. 
A buszmegállóban álló idős személy eddig ismeretlen 
okból az arra haladó személygépkocsi elé lépett, az a 
balesetet már nem tudta elkerülni. Az idős személy 
súlyos sérüléseket szenvedett. Az ellátását végző or-
vosi ügyelettől a kiérkező mentők a sérültet átvették 
és az ügyeletes kórházba szállították. A helyszínelés 
és a műszaki mentés időszakában a baleset helyszí-
nének teljes zárását polgárőreink végezték, az arra 
menetrend szerint közlekedő BKV járat is terelésre 
került.
Július 16-án lakossági jelzés érkezett ügyeleti köz-
pontunkba, miszerint az almáskert végében valami 
ég. Tűzoltóink a riasztás vételét követően megkezd-
ték a vonulást a jelzett helyre, ahol mintegy 300 
négyzetméteren száraz avar illetve gaz égett. A tüzet 
egy darab vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal 
eloltották. A terület már a Monori Tűzoltó-parancs-
nokság illetékességi területe, kiérkezésüket követő-
en a helyszínt nekik adták át a gyáliak.
Július 21-én eloltott tűzesetről érkezett jelzés ügye-
letünkre a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság ügyele-
téről. Tűzoltóink a helyszínre érve azt tapasztalták, 
hogy egy földszintes családi ház egyik szobájában 
elektromos meghajtású varrógép füstöl, s részben ég. 
A varrógépet a lakásból kihozták, az oltást illetve a 
visszahűtést egy kerti sugárral végezték. A helyszínt 
a kiérkező fővárosi rajnak átadták, majd bevonul-
tak.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítetteken 
kívül, Gyál Város Önkormányzata a kül- és belte-
rületén való tűzgyújtást a 11/1999. (VI.30) számú 
Önkormányzati rendeletében is szabályozza.
A rendelet szerint szemét égetése tilos. Az avar és 
gaz égetésre csak a tavaszi időszakban március 15. 
és április 15. között, illetve ősszel, október 15. és 
november 15. között kerülhet sor munkanapokon 
08.00-16.00-ig, valamint munkaszüneti napokon 
10.00-14.00-ig a lakóközösség legkisebb zavarásá-
val. Egészségügyi és gyermekintézmények, szociális 
gondozó és nyitott sportlétesítményektől azok mű-
ködési idejében 100m-es körzeten belül tilos a tűz-
gyújtás.

Gyáli birkózók a  
magyar válogatottban

Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyermekek, fi-
atalok jelentkezését. Kezdőknek kedden és csütörtökön 14.30 órától, ha-
ladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 15-től 17 óráig 
tartanak edzéseket. 

A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és szolárium is működik, 
melyet elsősorban a szülőknek hoztunk létre, de rajtuk kívül is bárki 
használhatja ezeket, a használati díjjal pedig a csarnok fenntartásához 
járulnak hozzá.

Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a részletekről 
a 06-70/341-9128-as telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnok-
ban (Gyál, Kisfaludy utca 36.).

Július 20 és 25 között Budapesten került megrendezésre a 2010-es  junior bir-
kózó-világbajnokság, melyen a 65 nevező ország között természetesen hazánk 
is felvonultatta legjobbjait. Az FTC-Gyál birkózóegyesület négy növendéket 
küldött a magyar válogatottba.

A női versenyzők közül a 48 kg-os Nagy Brigitta a 13. helyezést érte el, mi-
után szoros mérkőzésben kikapott a román Juliana Grigorétól.

A férfiak között a 96 kg-os Tóth Rafael ötödik helyen végzett, miután a 
bronzmérkőzésen kikapott a török Fatih Yasarlitól.

Molnár Róbert 50 kg-ban az örmény Ervand Tedevoszjannal mérkőzött, és 
bár jól birkózott, az örmény mégis jobbnak bizonyult, így Molnár nem jutott 
tovább a 19. helynél.

Negyedik gyáli versenyzőnk, a 60 kg-os Krasznai Máté pedig a 20. helyezést 
érte el súlycsoportjában, ő a mongol Khas-Erdene Byambadorjtől kapott ki.

A nemzetközi megmérettetés után egy kis pihenés, nyaralás következik, de 
mi várható szeptembertől? – kérdeztem Nagy Imrétől, a gyáli birkózócsarnok 
ügyintézőjétől.

– Augusztus 9-től egyhetes edzőtábort tartunk a gyáli birkózócsarnokban, 
melynek célja, hogy a sportolók a nyaralás után visszanyerjék kondíciójukat. 
Az edzések minden nap 8-16 óráig tartanak majd. Ebédről és uzsonnáról a 
birkózócsarnok gondoskodik – mondta el lapunknak Nagy Imre.
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PIACTÉRI HÚSBOLT
Gyál, Vak Bottyán utca

Akciós ajánlat:

Előrendelést felveszünk:
06-29/344-008

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT
ELFOGADUNK!
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Mikor is jön a szelektíves autó? 
A gyűjtési naptár megmondja.
Az elmúlt hónapban a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban számos la-
kossági észrevételt kaptunk. Az észrevételeket minden esetben ki-
vizsgáljuk, és ahol szükséges természetesen meghozzuk a megfelelő 
intézkedéseket. Kérjük ebben további szíves együttműködésüket, és 
azt, hogy a szelektív gyűjtés napját minden esetben az adott évre ki-
adott gyűjtési naptárból ellenőrizzék. 
Az egész naptár utcalistával megtalálható honlapunkon (http://
www.asa-group.com/files/documents/hu/szelgyujtnapt_2010/gyal_
gyujt_napt_2010.pdf), de emlékeztetőül a következő hónapok gyűj-
tési napjai:

Előzetesben:

Őszi Lomtalanítás Gyálon
2010. szeptember 25. szombat reggel 6 órától a 
városnak a Gyál-Liget felőli, a vasúttól Vecsés 
felé eső oldala (orvosi rendelő, posta)

2010. szeptember 26. vasárnap reggel 6 órától 
– a városnak a Gyál- Szőlő felőli, a vasúttól az 
M5 autópálya irányába eső oldala (Spar Élel-
miszerbolt, Bartók Iskola)

A részleteket kérjük, keressék a lap következő 
számában, hírlevelünkben, honlapunk hírei 
között.
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Továbbtanulás – átképzés felnőtteknek Gyálon!
Eötvös József  Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 

(A Szolnoki Gazdasági Főiskola bázis iskolája)
2010. szeptember 2-i kezdéssel az alábbi képzéseket indítja

Szak OKJ Képzési idő Képzés díja Képzési fokozat
Logisztikai 54 345 02  2 év 15.000/hó  emeltszintű
ügyintéző 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj
Kereskedelmi 52 341 04  1 év 15.000/hó  közép
ügyintéző 1000 00 00  + 2.000 vizsgadíj
Pénzügyi-számviteli 52 344 01  1,5 év 15.000/hó  Közép
ügyintéző 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj
Vállalkozási ügyintéző 52 344 02  0.5 év 15.000/hó  Közép
( a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” szakvizsga után) 0000 00 00  + 2.000 vizsgadíj
Irodai asszisztens 33 346 01  1 év 15.000/hó  Alap
 1000 00 00  + 2.000 vizsgadíj
Angol / német alap-középfokú   1 év 15.000/hó  
nyelvvizsgára felkészítés   + 2.000 vizsgadíj

A hallgatók államilag és az Európai Unióban is elismert OKJ számmal ellátott bizonyítványt kapnak.
Az oktatás heti 2 alkalommal 15.00 - 20.00 óra közötti időben történik.

Az oktatás helyszíne: Gyál, Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola

Részletfizetési lehetőség illetve egyösszegű fizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk!

Felvilágosítás és jelentkezés: Dobai Enikő – Tel: 06-29-346-451 

 2010 augusztus 2 -6  8°° – 15°° 
             augusztus 23 -27 8°° – 15°°
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-

bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 

Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 

színválasztékban. Egyedi elgondolások 

megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-

het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.

 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, étter-

mekben, gyárakban, intézményekben. 

Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 

403 5524

Parkettás vállal mindennemű padló és 

parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 

javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-

ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 

bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 

GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 

óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 

Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-

gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-

gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-

4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtó- 

ablakrácsok készítése és javítása. Papp 

Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 06-

70/233-30-47

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi 

úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethe-

lyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928

Weboldal szerkesztés, domain név fogla-

lás, tárhely szolgáltatás, webhosting Gyá-

lon. 30/930-3679

Redőny, reluxa, napellenző készítés, ja-

vítás 2 év garanciával. Tel.: 06-20/3642-

3830

KÖSZÖRÜLÉS  
fa-, fémforgácsoló 

szerszámok, 
háztartási  

eszközök élezése. 

Badics
Ferenc 

Gyál, Károlyi M. utca 36.

Műköröm készítés, 
manikűr, pedikűr. 

Műköröm: 3500 Ft,  
manikűr: 2000 Ft, 
pedikűr: 2000 Ft.  

Cím:  
2360 Gyál, Árpád utca 75. 

Házhoz is megyek! 

Juhász Zsuzsa:  
06-20/342-42-42 

Baba-, gyermek- és
felnőttruha börze

kinőtt baba-, gyermek- és felnőttruhák, biztonsági ülések, 
gyermek bútorok vására

és bolhapiac
megunt játékok, használaton kívüli, tárgyak eladása, vétele 

vagy cseréje
2010. augusztus 28-án, szombaton 8.30-13 óráig 

Helyszín:  Gyál, Játszókert, Dobó K. u. 34.
Helyfoglalás:  szombaton 8 órától  
  (A rendezvény, eső esetén elmarad!)

Árusítók jelentkezését 
Blaskó Szilvia várja, hétköznap 15-18 óráig. 

Tel.: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját 
családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruháit, és egyéb 
tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosí-
tunk helyet.

Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
(Kapcsolattartó: Cseszkóné Kati: 06-70-522-8150, 

napközben 9-18-óráig)

A programot szervezi:
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
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UTCABÁL A PIAC TÉREN!
2010. augusztus 21-én, szombaton délutántól

amatőr és profi zenekarok fellépése

Tápióm e nt e N é ptánc e gyütt e s
Fad e away
Softun e
Tűz i ját é k

Gyermekprogramok, kirakodóvásár, büfé
A részvétel ingyenes

E DDA KON C E RT!


