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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Gyál a rock egyik főhadiszállása…
… lehetne, ha…
Az elmúlt pár évben Gyálon fellépett
– többek közt – Gazember (Waszlavik Velorex Petőfi stb. László),
Deák Bill Gyula, Balázs Fecó, Török
Ádám, a Tengs Lengs, és nem utolsósorban (sőt, elől!) a Liversing.
Az említett nevek korszakosak a magyar rock, blues, beat – nevezze ki,
ahogy akarja – történetében.
Melyik településen, melyik kultúrházban hoznak össze ilyen névsort?
Hol van ez a hely? Megfordítva: mit
tenne azért egy másik település erre
érzékeny közönsége, hogy ilyen zenészek, ilyen előadók, ilyen idolok
lépjenek fel náluk?

8. oldal.

Pápai Mihály:
„Az önkormányzat hasonlít egy vállalathoz”
Sokakkal ellentétben azt gondolom,
hogy az önkormányzat olyan, mint
egy vállalat. Egy vállalat, aminek
tulajdonosai az itt élők. Tulajdonjogukat négyévente, a választásokon
gyakorolják. A felügyelőbizottság a
képviselő-testület, a menedzsment
pedig a polgármesteri hivatal és
az intézmények dolgozói. Közösen
kell azon dolgoznunk, hogy a tulajdonok, az itt élők elégedettek legyenek, s négy év múlva – nem úgy,
mint a mostani választáson – nagyobb számban éljenek tulajdonosi
jogaikkal, s menjenek el szavazni
– mondja Pápai Mihály, városunk
polgármestere.
Interjúnk a 3. oldalon.

Lencsevégen Gyál - fotópályázat

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Törvény
13. §-a alapján

közmeghallgatást tart.
9. oldal.

Járdát vagy szobrot? Járdát és
szobrot!
Gyál Város Önkormányzata és a
Gyáli Református Gyülekezet ünnepi
megemlékezésre és szoboravatásra
hívta az érdeklődőket a reformáció
emléknapján, október 31-én.

10. oldal.

Közmeghallgatás ideje:
2010. december 3. napja 18.00 óra
Közmeghallgatás helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
			
– Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Közmeghallgatás napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodásáról
2.) Beszámoló a rendőrség 2010. évi munkájáról és tevékenységéről
3.) Tájékoztató a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2010. évi munkájáról
és tevékenységéről
4.) Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó terveiről
5.) Közérdekű kérdések és bejelentések
Gyál, 2010. november 2.
Pápai Mihály
polgármester
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Köszönetnyilvánítás
Gyáli Kertbarát Kör köszönetet mond mindazoknak, akik a 2009
évre az adójuk 1%-át átutalták a számlánkra. Továbbra is számítunk a támogatásukra. Adószámunk: 18070300-1-13. Köszönet annak az ismeretlennek is, aki névtelenül segítette a kertbarát kört
50.000 forinttal.
A Gyáli Kertbarát Kör nevében a vezetőség

Baba-, gyermek- és felnőttruha börze
Kinőtt baba-gyermek és felnőttruhák, megunt játékok, biztonsági
ülések, gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.
2010. december 4-én, szombaton 14-18 óráig
Helyszín: Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
Helyfoglalás: szombaton 13.45 -től
Árusítók bejelentkezését Blaskó Szilvia várja, november 22-től,
hétköznap 16 -18 óráig. Telefon: 06-20-913-4278.
Kizárólag olyan személyek jelentkezését várjuk, akik saját családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruháit és egyéb tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosítunk helyet.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
Kapcsolattartó: Cseszkóné Kati: 06-70-522-8150,
napközben 9-18-óráig
A programot szervezi:
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt
Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán



Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
telefax: 06 (29) 541-640
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: Havonta 7500 példányban
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Pápai Mihály:

„Az önkormányzat hasonlít egy vállalathoz”
Az októberi önkormányzati választással városunkban egy korszak ért véget.
Gyimesi István, aki a rendszerváltás óta,
két évtizeden át volt Gyál első embere,
még a választások előtt bejelentette, hogy
nem indul a polgármesteri székért, nyugállományba vonul.
Mint ismeretes, polgármesterré Pápai
Mihályt, a Fidesz jelöltjét választották. Az
új városvezető számára sem ismeretlen az
önkormányzati munka, hiszen egy rövidebb időszak kivételével a rendszerváltás
óta tagja a helyi képviselő-testületnek, s
az elmúlt ciklusban alpolgármesterként
vett részt a város irányításában.
– Polgármester úr! Mik lesznek a leghangsúlyosabb változások a város irányításában?
– Négy fő irányt emelnék ki. Az első a
lakossággal való kapcsolattartás új formákkal való bővítése, a második a város
területén működő nagyvállalkozásokkal
kialakított kapcsolat szorosabbra fűzése,
a harmadik a város küllemének szebbé tétele, a negyedik pedig Gyál médiában való
megjelenésének gyökeres átalakítása.
– Nézzük ezeket bővebben is!
– A lakosság és a városvezetés közötti
párbeszédre eddig is számos hivatalos és
nem hivatalos fórumon nyílt lehetőség.
Gondolok itt a közmeghallgatásokra,
fogadóórákra, a civil szervezetek által
szervezett eseményekre, egyéb rendezvényekre. Ezek megtartása mellett új,
kötetlenebb formák bevezetését is tervezem. Elképzeléseim szerint rendszeres
időközönként várom majd a gyáliakat a
közösségi házba, ahol kötetlen formában,
egy kávé vagy tea mellett válthatunk szót
közös dolgainkról.
Ami a városban működő nagyvállalkozásokat illeti, évente egy-két alkalommal
összehívjuk őket, tájékoztatást adunk
terveinktől, fejlesztési elképzeléseinkről,
megkérdezzük véleményüket, meghallgatjuk javaslataikat, s megkérdezzük,
hogy miben tudunk segíteni. Arra számítunk, hogy jó hírünket viszik az országban, világban, ezáltal más befektetők
érdeklődése is megnő városunk iránt.
Természetesen annak is nagyon örülünk,
ha részt vállalnak Gyál fejlesztésében.
Erre a közelmúltban is számos példa volt,

Segítségükkel sikerült például a Bartók
iskola nyílászáróinak cseréje, játszóterek
építése.
A város megjelenésének, küllemének
szépítése tárgyában a legnagyobb munka a városközpont építése, ami a jövő
év végére elkészül. Bízom abban, hogy
a városközpont megépültével egyéb kereskedelmi, szolgáltatóipari fejlesztések
is megindulnak majd a környéken. Egy
600-800 fős befogadóképességű sportcsarnok építését is tervbe vettük, aminek
részeként egy kisebb szálloda is épülne.
A továbbiakban is fontosnak tartjuk a
zöldfelületek kialakítását, játszóterek építését. A tervek között egy nagyobb játszópark építése szerepel a víztorony körüli
területen. A városunkba érkezőket több
irányból is szörnyű kép fogadja, gondoljunk csak a Gyál-felső vasútállomás épületére. A MÁV-val közösen egy vasúttörténeti, helytörténeti kiállítást szeretnénk
az épületben kialakítani.
Gyállal kapcsolatban még mindig
zömében bűnügyek, balesetek hírei jelennek meg a sajtóban. Fontosnak tartom,

hogy eredményeink, erősségeink hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos,
régiós és helyi médiában. Eddig nem volt
ezzel foglalkozó dolgozó a polgármesteri
hivatalban, de a jövőben egy főállású és
egy másodállású munkatárs feladata lesz
„eladni a várost”.
– Kérem, fogalmazza meg, mit gondol a
város irányításáról általában!
– Nagy szavak, de a mai önkormányzatiságban véleményem szerint nagyon fontos szavak ezek. Sokakkal ellentétben azt
gondolom, hogy az önkormányzat olyan
mint egy vállalat. Egy vállalat, aminek
tulajdonosai az itt élők.
Tulajdonjogukat négyévente, a választásokon gyakorolják. A felügyelőbizottság a képviselő-testület, a menedzsment
pedig a polgármesteri hivatal, és az intézmények dolgozói. Közösen kell azon
dolgoznunk, hogy a tulajdonok, az itt
élők elégedettek legyenek, s négy év múlva – nem úgy, mint a mostani választáson
– nagyobb számban éljenek tulajdonosi
jogaikkal, s menjenek el szavazni.
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Együtt környezetünkért
A mai viszonyok mellett
úgy vélem kiemelt feladat a
természet szeretetére, tiszteletére nevelés. Erre óvodánk nagy hangsúlyt fektet
évek óta. Megünnepeljük a
természet jeles napjait, kirándulásaink alkalmával
igyekszünk a természetes
élővilágot közelebb hozni
a gyermekekhez, folyamatosan nyomon követjük
környezetünk változásait.
És amire sajnos egyre kevesebb idő jut, megtanuljuk felfedezni a természet
csodáit, szépségeit, rácsodálkozni a dolgokra. Úgy
érezzük, hogy a gyermekeken keresztül sikerült a szülőket is megszólítanunk. Nagy
örömünkre az óvoda és szülők közti együttműködés remek példájáról számolhatunk
be, hisz szülői kezdeményezésre harmadik
alkalommal került sor papírgyűjtésre óvodánkban 2010. szeptember 13-15-ig, melynek bevétele 166.800 forint volt. Ez mindenkinek megmutatja, hogy az összefogás,
a kollektív munka eggyé kovácsolja a közösséget, s miközben védjük környezetünket,
a bevételből újabb kirándulásokat szervezhetünk a csoportoknak, a szülők anyagi



megterhelése nélkül. Ezúton is köszönjük a
szülők, gyermekek gyűjtőmunkáját, és számítunk aktivitásukra 2010. november 8-10ig tartó papírgyűjtésünkön is.
A közös élményeknek itt még nem ért
vége. A Liliom Óvoda óvodásai Gyálon
egyedülálló módon ünnepelték az állatok
világnapját 2010. október 4-én. A Budapesti Mentőkutyás Csoport kutya kiképzői tartottak bemutatót a gyermekeknek. „A kutya az ember legjobb barátja.” mondják, nos
ezt mi magunk is megtapasztalhattuk. A
kutyusok játékokat pakoltak, megkeresték

elbújt kiképzőiket, akadályokat kerülgettek, forogtak, ugráltak stb. A gyermekek ámulva biztatták
az ebeket egy-egy feladat
teljesítésére. Közben személyesen is megtapasztalhatták, hogy némi „jó
modorra” a kutyusokat is
meg kell tanítani. Megtanulták, hogyan viselkedjenek az ebek társaságában.
Természetesen mindenkinek meg volt a maga
kedvence: „ovis kutya”,
„kisiskolás kutya”, „boci
színű kutya”, németjuhász
stb. A bemutató végén
óvodásaink egymás szavába vágva ostromolták kérdéseikkel a kiképzőket. Megtudtuk, hogy a kutyusok játékosan tanulnak,
sok türelmet, gondoskodást igényelnek,
cserébe szeretettel óvják gazdájukat. Kell
ennél több? Úgy véljük nem. Elültettünk
egy szemléletet, személyes pozitív élményekkel, tapasztalatokkal gondozgatjuk azt
évről-évre, s reméljük, hogy egyszer beérik.
Óvodásaink pedig gondos gazdái lesznek a
környező világnak.
Czibere Annamária
óvodapedagógus
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Befejezte a képviselői tevékenységet
Badics Ferenc 1990-től volt
önkormányzati
képviselő.
Kezdetben a Fidesz képviselőjeként, majd a 2006-os ciklustól pedig a Vállalkozók Pártjának elnökeként. A település
életében való aktív részvétel
mondhatni a vérében van, hiszen dédnagyapja D. Rácz
Pál, már az 1930-as években,
a községgé válás idején képviselőként vett részt a település
vezetésében. Az őszi önkormányzati választáson szintén a
Vállalkozók Pártja jelöltjeként
indult, azonban néhány szavazattal ugyan, de ezúttal nem jutott
be a képviselő-testületbe.
– Miért döntött úgy annak idején, hogy képviselő szeretne lenni?
– 1990-ben, amikor barátaimmal megalakítottuk a gyáli Fideszt,
úgy gondoltuk, hogy ideje bekapcsolódnunk a település életébe.
Mi itt éltünk, itt nevelkedtünk így tisztában voltunk a hibákkal és
éreztük, hogy ez ügyben tennünk kell valamit. Fiatalos lendület és
tenni akarás vezérelt bennünket.
– Hogyan értékeli az elmúlt 20 évet?
– A várossá válást, az infrastruktúra megteremtését természetesen nagy eredménynek tekintem. Országos szinten is kiemelkedő
az a fejlődés, ami itt 20 év alatt megvalósult, de akad még tennivaló.
Úgy gondolom jó úton halad a város, jó kézben van, hiszen
vannak célok, ötletek, persze ezek megvalósításához pénz is kell

majd, de a lehetőségeket eddig is remekül használta ki a városvezetés.
– Mit tart az elmúlt 20 év legnagyobb személyes eredményének?
– Külön nem szeretnék kiemelni semmit. A képviselő-testület
Ifjúsági és Sport Bizottságának illetve Környezetvédelmi Bizottságának elnökeként, és a Városgazdálkodási Bizottságban eltöltött 8
évben, ha minden évben csak egy ötletem valósult meg, az így 20 év
után nem kis eredmény.
– Mivel magyarázza, hogy legutóbb nem választották meg képviselőnek?
– A választópolgárok úgy döntöttek, hogy ebben a politikai helyzetben nem a Vállalkozók Pártjára adják a voksukat.
– Mondhatjuk, hogy kiszállt a politikából, vagy fog még indulni a
következő választáson?
– Nem szálltam ki, hiszen jelenleg is az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja, illetve a Gyál Közbiztonságért
Közalapítvány elnöke vagyok, de hogy képviselőként fogok-e indulni? A képviselő testületben eltöltött 20 év után ez már egyfajta
életformává vált, úgyhogy nem kizárt, hogy 4 év múlva ismét indulni fogok.
– Mit üzen a gyáliaknak?
– Azt üzenem, hogy végre érezzék otthonuknak a várost. Hiszen
bár elég régi településről van szó, mégis hiányzik a múlt, hiányoznak a hagyományok, az összetartás és összetartozás, azok a dolgok,
amik igazán jól működővé tesznek egy közösséget.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testületnek azt az
ajándékot, amivel megköszönték a 20 éves munkámat.
Gyál Város Önkormányzata egy értékes karórával köszönte meg Botlik István, Kovács Antal és Badics Ferenc képviselők
munkáját.

Megkezdődött a városközpont építése

Az első kapavágás
Mint lapunkban is beszámoltunk már róla, az elmúlt évek
legnagyobb beruházása kezdődik városunkban. Európai
színvonalú, városunk megjelenését nagyban meghatározó
városközpont épül.
A beruházás részeként a
Kőrösi út egy szakasza is új
nyomvonalra kerül. Novemberben megkezdődtek a munkálatok.
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Ismét egy gyáli tehetség
A motokrossz sport nagy hagyományokkal rendelkezik Gyálon, a sportág egykori népszerűségét bizonyítja a város határában a mai napig meglévő pálya is, melyen a 90-es években sűrűn
rendeztek versenyeket, ma már csak ritkán találkozhatunk itt
amatőr motorosokkal.
Pedig tehetséges motorosból manapság sincs hiány Gyálon,
közülük íme egy 16 éves fiatalember, Kainz György, aki nem is
olyan régen kezdett el motorozni, idén pedig a Junior Open kategória országos bajnoka lett.
– Hogyan kezdtél el ezzel a sporttal foglalkozni?
– 12 éves voltam, amikor kaptam egy kismotort, ami még elég
komolytalan játékszer volt, rengeteg probléma is volt vele ezért
édesapám úgy döntött, hogy vesz nekem egy nagyobb, komolyabb
gépet.
Kezdetben nem igazán ment a motorozás, ezért szüleim beírattak
Soóky Zsolt motoros iskolájába. Lényegében itt ismerkedtem meg
ezzel a sporttal. Soóky
Zsolt nemzetközi hírű
krosszmotoros, nyolcszoros magyar bajnok
kezdettől fogva sokat
segített nekem.
– A szüleid mit szóltak hozzá, hogy ilyen
veszélyes sportot űzöl?
– Apu támogatta a
döntést, anyu viszont
természetesen nem
örült neki, ami nem is csoda, hiszen ez egy veszélyes sport. Volt
már lábtörésem és térdtörésem is.
– Mióta versenyzel és milyen eredményeid vannak?
– Két éve motorozok versenyszerűen, jelenleg a gyáli Integrál
Motoros Klubban, a Junior Open kategóriában. Ebben a kategóriában első helyezést értem el idén az Országos Bajnokságban, a
másodosztályban pedig harmadik lettem.
– Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
– Szeretnék az első osztályban is jól szerepelni, ehhez viszont
elengedhetetlen, hogy szponzorokat találjak. Ez sajnos nem olcsó
sport, egy év alatt teljesen elhasználódik a motor, nem beszélve az
alkatrészek utánpótlásáról.
A Soóky név nagy megbecsülésnek örvend a motokrossz sportágban. A helyi motokrossz helyzetéről Soóky Lászlót a gyáli Integrál Motoros Klub elnökét kérdeztem, aki hosszú évekig a Magyar
Motorsport Szövetség elnökségének is tagja volt, fia, Soóky Zsolt
pedig a nemzetközi élmezőnyben versenyez több mint húsz éve.
A klubunk évtizedek óta működik Gyálon önerőből, mint közhasznú társaság, de sajnos mostanra kérdésessé vált az egyesület jövője.
Ez egy költséges sport a versenyzőknek szintúgy, mint a kluboknak.
Szponzorok híján versenyeket rendezni, tagdíjakat, nevezői licenszeket, versenybírókat fizetni mostanra lehetetlenné vált. Pályafutásom
alatt sok tehetséges fiatal motorossal találkoztam, jelenleg is van 6-8
srác, közülük Pálinkás Dávidot és Izsold Zoltánt emelném ki.
Kainz Gyuri is ügyes motoros, de van még hová fejlődnie, nem
szeretném, hogy nagyon elbízza magát. A bajnoki cím az ő kategó

riájában szép eredmény ugyan, de ahhoz, hogy az első osztályban
is megállja a helyét, bizony sokat kell még gyakorolnia, ami egy
átlagos család költségvetésébe nem fér bele. Ezért elengedhetetlen,
hogy szponzort találjon.
Ez egy ördögi körnek tűnik, hiszen ahhoz hogy egy szponzor
felfigyeljen rá és anyagi támogatást nyújtson, rengeteget kell gyakorolnia, ami ugyancsak pénzbe kerül. A kategória bajnoki címe
talán elég bizonyítékul szolgál, hogy van keresnivalója ebben a
sportban.

Ismét jól szerepeltek birkózóink
Az október 23-án Abonyban megrendezett Nemzetközi Kötöttfogású Birkózóversenyen 240 indulóból diák korcsoportban első helyezést ért el Sándor Richárd, serdülő korcsoportban pedig Ujházi Péter állhatott a dobogó legfelső fokára,
Nagy Dávid pedig szintén a serdülő korcsoportban második
lett.
Különösen jó eredmények születtek a kezdő csoportban is,
íme a legjobb helyezettek:
Vetési Ádám
II. hely
Vajda Bence
II. hely
Stemler Bence
III. hely
Boldizsár Attila
III. hely
Határ Dániel
III. hely
Kovács Dávid
III. hely
Ferentzi Emília
IV. hely
Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő
gyermekek, fiatalok jelentkezését.
Kezdőknek kedden és csütörtökön 14.30 órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 15-től 17
óráig tartanak edzéseket.
Újdonság, hogy a birkózás mellett karate edzések is zajlanak hétfőn és csütörtökön 18.30-20.00 óráig.
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 birkózócsarnokban (Gyál, Kisfaludy utca 36.).
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Kis kukták a nagy konyhán
Október 19-én hűvös, borongós napunk
volt, mégis nagy izgalommal, vidáman várta a Zrínyi Miklós Általános Iskola 2. sz.
napközis csoportja, hogy megebédeljen és
elindulhasson egy kis tanulmányi kirándulásra.

A hónap kiemelt témája az egészségmegőrzés – egészséges táplálkozás, ezen alkalomból a kis elsősökkel látogatást tettünk a
Dobó Katica utcai nagy konyhán. Amikor
megérkeztünk, a higiéniai kézmosást követően egy rövid tájékoztatást hallgathattunk
meg Éva nénitől, a konyhafőnöktől, a nagyüzemi konyhán előforduló veszélyekről, és
a helyes magatartásról.
Ezután következhetett a konyha „felfedezése”. Az ebéd készítés során használt hatalmas edényeket, üstöket, gépeket- és azok
működését – nagy érdeklődéssel fogadták a
gyerekek.

A látogatás során bekukucskálhattunk
a különféle raktárakba, előkészítő helyiségekbe és testközelből láthattuk a másnapi
ebéd előkészítő munkálatait is. Megtudtuk
milyen gondossággal kell az étlapot összeállítani, hogy mindig a megfelelő tápanyagokhoz jussunk,
mely segíti szervezetünk egészséges működését, és hogyan
készül több mint
300 adag étel.
Miután mindent megtekinthettünk, és a
gyerekek
által
feltett sok-sok
kérdés is megválaszolásra került,
visszaindultunk
az iskolába. A tanteremben megbeszéltük
kinek mi tetszett a legjobban, és azt is milyen ételekkel készíthetjük fel szervezetünket az őszi – téli időszakra.
Nagyszerű hangulatú, igazán élménygazdag délután volt. Külön szeretnénk
megköszönni Székelyné Jene Máriának a
Gyál Városfejlesztési- és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, hogy lehetővé tette számunkra a látogatást, valamint
Kajdiné Nagy Évának a sok érdekességért,
amit elmondott, és megmutatott nekünk a
konyhán.
Zsigovits Gáborné (Zsóka néni)
napközis csoport vezető

A Zrínyi
Gyálról
2010. október 11-én Kakucson rendezték meg a területi, mezei futóversenyt,
12 iskola részvételével. Technikai okok
miatt épp csak elértük az alsósokkal a
rajtot, de kár lett volna lemaradni róla,
hiszen Szabó Melinda 2., Giák Paulina 3., a csapat 1. helyezést ért el.
Őket követték a fiúk, elsöprő sikert
aratva: Fekete Márk 1., Fekete Olivér
2., Gégény József 3., a csapat 1. helyen
szakította át a képzeletbeli célszalagot.
A jó kezdés után a felsősök rajtoltak
s tovább öregbítették az iskola sporthírnevét. Kimagaslott közülük a III.
korcsoportos fiúk csapatának 3. helyezése. Csapattagok: Semega Tamás,
Gégény Márk, Tóth Lóránd, Berkó
György, Rostás Zsolt.
A verseny végén hirdették az iskolák közötti eredményt. Óriási öröm
látszott az iskolát képviselő 30 diák
arcán, s nagy boldogság a három felkészítő tanár szívében, Spányik Istvánné, Mészáros Gábor, Brunovszky
Dávid.
A kupát jövőre sem adjuk!
Spányik Istvánné
testnevelő tanár

Astor a mi fánk!

Nagy örömmel és várakozással telve indultunk immár hagyományként (második éve induló program) elsőseimmel fát ültetni. Álltunk a hatalmas „gödör” előtt, ami mellett ott
volt a számunkra egyetlen, legcsodálatosabb és legszebb fa, ami a két Laci bácsi segítségével a helyére került, amit hálásan köszönünk. Megöntöztük, szépen elrendeztük a földet
a fa körül, megsimogattuk és közös megegyezés után Astor névre kereszteltük.
Búcsúzóul megkértük, legyen majd hatalmas és erős, de egyben kedves és jólelkű,
aki a madaraknak fészket, a fáradt embereknek a nagy melegben árnyékot ad. Olyan fa,
amilyen emberré az iskolában eltöltött nyolc évünk alatt mi is szeretnénk majd lenni.
Szívből köszönjük igazgató néninek ezt a lehetőséget, amivel még szorosabb lett az a
láthatatlan kapocs, ami összeköt szeretett tanítványaimmal, és amivel a mi kis elsőseink is érezhették, hogy igenis részesei egy hatalmas közösségnek, az iskolának.
Dekovitsné Péntek Beatrix
S.N.I.
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Gyál a rock egyik főhadiszállása…
… lehetne, ha…
E sorok írója gyönyörű tavaszunkban várta a buszt a
kultúrház előtt és szemei rárévedtek a plakátokra. És
ott mit látott? Azt, hogy Liversing koncert lesz Gyálon. Hogyan? A krónika írója sokat hallott és olvasott
a Liversingről, mi több, annyi jót, hogy korábban életét
adta volna, ha egyszer megláthatná a legendát. Esély
zéró volt. De a plakát megdöbbentette! Liversing? És
nem „Liversing emlékzenekar” és ilyesmik, hanem
maga a LIVERSING! És mindez Gyálon, az agglomerációban. Tulajdonképpen egy buszmegállóban.
Az elmúlt pár évben Gyálon fellépett – többek közt –
Gazember (Waszlavik Velorex Petőfi stb. László), Deák
Bill Gyula, Balázs Fecó, Török Ádám, a Tengs Lengs, és
nem utolsósorban (sőt, elől!) a Liversing.
Az említett nevek korszakosak a magyar rock, blues,
beat – nevezze ki, ahogy akarja – történetében.
Melyik településen, melyik kultúrházban hoznak
össze ilyen névsort? Hol van ez a hely? Megfordítva:
mit tenne azért egy másik település erre érzékeny közönsége, hogy ilyen zenészek, ilyen előadók, ilyen idolok lépjenek fel náluk?
Gyáli rockerek, mármint akiknek van zenei ízlése,
és akik életkora 15 és 65 között mozog, számon kérem
rajtatok a távollétet! Tudniillik a Billen kívül a résztvevők létszáma öt (!) és harmincöt között mozgott. (A
Billen voltunk vagy ötvenen.) Mit akartok? Ki lépjen
fel itt? A Rolling Stones? Ja, és arra jönnénk talán százötvenen?
Ez így szégyen és gyalázat! Az Arany János közház
munkatársai idehozzák a műfaj – eltérő stílust játszó
– színe-virágát, ti meg otthon ültök, hallgatjátok a CDket, nézitek a Youtube-ot. A fiatalság meg megy diszkóba Pestre?
Barátaim! Az iparág mesterei a külvárosi (és az agglomerációs övezet) művelődési házaiban kezdték a pályafutásukat – körülövezve egy szerető közönséggel.
Így volt ez a Liversing, a Radics Béla különböző formációi, a P. Mobil és a Ricse esetében. Nem is beszélve a
nyolcvanas évek földalattijairól.
Itt, nálunk találkoznia kéne a minőség, a hagyomány
és a közösség eszméjének. Ne feledjük – bár az olvasókat inkább megkímélném az egyszerű nyelvészkedéstől –, hogy a magyar nyelvben a közönség és a közösség
mégiscsak egy tőről fakad.
A sorok írója nagyon sok élményt kapott a Gyálon
fellépő előadóművészektől és köszönetét fejezi ki az
Arany János közház munkatársainak, hogy ezt a lehetőséget megteremtették számára.
Még több minőségi zenét és még több színvonalas
előadót kérek, legalábbis azok nevében, akik még hisznek a rockendrollban, annak közösségszervező erejében. És könyörgöm, KÖZÖNSÉGET! És akkor lehet
tán, hogy Gyál a rock egyik főhadiszállása lesz – ennek
vonzataival…
Kukor Ferenc


Tisztelt Levélíró!
Az újságot készítő csak nagyon ritkán engedheti meg magának azt a luxust,
hogy saját véleményének is hangot adjon. Köszönöm Önnek, hogy írásával
olyan helyzetet teremtett, amiben megtehetem ezt, hiszen nemcsak az újság készítésének vagyok részese, hanem a közház működtetésének is.
A közház koncertkínálatáról alkotott véleménye megtisztelő. Elismerő sorait
hadd adjam mindjárt tovább kiváló csapatomnak, elsősorban a koncertek szervezéséért felelős Orosz Laci barátomnak, de a többieknek is.
Természetesen más közművelődési intézmények is rendszeresen szerveznek
nívós zenei eseményeket, de tény, hogy házunk kínálatában hangsúlyosan szerepelnek rock-, blues-, stb. koncertek. Pályázati és egyéb forrásokból, például a
fenntartó, Gyál Város Önkormányzata biztosította tisztes költségvetésből igyekszünk a műfajok legjobbjait és tehetséges fiatal, induló zenekarokat felléptetni.
Abban is igaza van, hogy a koncertek látogatottsága – bár mi az Ön által
írtnál némiképp magasabb nézőszámokat regisztráltunk – alatta marad a reméltnek. Ennek okairól nap, mint nap szót váltunk munkatársaimmal. Számos
lehetséges okát feltártuk már ennek, de bevallom, hogy a lényeget illetően három év alatt sem lettünk sokkal okosabbak.
Tény, hogy a koncertek nézőszáma nem marad alatta a hasonló intézményekben jellemzőnek, sőt, az esetek többségében meghaladja azt, s tény az is,
hogy programjainkat számos, egyre több fórumon (az elméletileg minden gyáli
háztartásba eljutó önkormányzati lapban, plakátokon, megállítótáblákon, szórólapokon, a körzeti kábeltévé, rádiók műsoraiban, internetes levelezőlistákon
stb.) hirdetjük. De vélhetően mi sem teszünk meg mindent.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a lehetséges látogatókat minél több csatornán érjük el.
Nagy örömmel írom, hogy 2011-től egy országos szinten is példátlan „nagy
dobásra” készülünk a közönségszervezésben. Hiszek abban, hogy az új rendszer
akár többszörösére növelheti a koncertek látogatottságát is. (Ennek részleteiről
először lapunk következő, decemberi számában adunk tájékoztatást.)
Ismételten köszönöm levelét. Szívesen látjuk Önt – és persze minden érdeklődőt - 2011-ben is a közházban!
Gazdik István
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Fotópályázat

Lencsevégen Gyál
Októberben amatőr fotópályázatot hirdetett az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
A pályázat célja: Gyál jelenlegi arculatának megörökítése művészi fotók segítségével. A fotósok két kategóriában nevezhettek:
Gyáli szobrok, középületek, közterek, utcarészletek, valamint gyáli
természetfotók.
A pályázaton 10 alkotó vett részt, összesen 66 db fotót küldtek
be. A zsűri elnöke: Somogyvári Vilmos fényképész. Zsűritagok:
Koszticsák Szilárd, az MTI fotósa és Vincze Zsolt fotós.
A zsűri a következő sorrendet állította fel:
Gyáli fotók kategória:
1. helyezett: Hoholczer Richárd: Rejtélyes szobor
2. helyezett: Bakos Zoltánné: Hajnali határ
3. helyezett: Bakos Zoltánné: Leskelődés
Hoholczer Richárd: Emlékkereszt
Természetfotók kategóriája:
1. helyezett: Kiss Tibor: Naplemente a Horgásztónál
2. helyezett: Bakos Zoltánné: A határ zafír ékköve
3. helyezett: Kovalik Nóra: Életmentés II.
Székely Beáta: Telihold
Dicsérő Oklevelet kaptak:
Karácsonyi Lászlóné, Horváth Lívia, Buzás Anna, Csókáné
Laszota Márta Zoltána.
A beérkezett fotókból rendezett kiállítást november 5-től 12ig lehet megtekinteni az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Kamaratermében.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Székely Beáta: Telihold

Kiss Tibor: Naplemente a Horgásztónál

Kovalik Nóra: Életmentés II.
Bakos Zoltánné: Leskelődés
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Járdát vagy szobrot? Járdát és szobrot!

Ünnepség a reformáció
emléknapján

Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Református Gyülekezet
ünnepi megemlékezésre és szoboravatásra hívta az érdeklődőket
a reformáció emléknapján, október 31-én. A Kálvin téren tartott
ünnepségen Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere és Gyimóthy Zsolt, városunk református lelkésze
mondott ünnepi beszédet.
Az eseményen avatták Barth Károly nemzetközi hírű szobrászművész Kálvin szobrát is. (Mint sokak számára ismeretes, a művész
és felesége több köztéri szobor művészi munkálatait ajánlotta már
fel városunknak. A teret díszítő alkotást még évekkel ezelőtt lopták
el. A most visszaállított mellszobrot az előzőnél erősebb talapzat és
más biztonsági megoldások is védik.)

Az alkotást Pápai Mihály, városunk polgármestere, Gyimóthy Zsolt és Barth Károly leplezte
le.
A magát gyálinak valló, s ideje jelentős részét
városunkban töltő művész beszédében elismeréssel adózott annak a fejlődésnek, amit városunk
az elmúlt két évtizedben elért. Mint elmondta,
a szobor állítása közben egy járókelő állt meg a
téren, akinek véleménye szerint itt nem szobrokra, hanem járdára van szükség. Természetesen
járdákra is szükség van, szükség volt mindazokra
a beruházásokra, fejlesztésekre, amik Gyálon az
elmúlt évtizedekben zajlottak, de szobrok, a környezet szépítése, a városhoz való kötődés erősítése is nagyon fontos! – jelentette ki Barth Károly.
A rendezvényt a református gyülekezett Kálvin öröksége – Genftől Gyálig című ünnepi műsora zárta.
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Városi ünnepség
október 23-án
Hazánk történelmének két fontos, életünkre ma
is nagy hatással bíró eseményére, az 1956-os
forradalom és szabadságharc kirobbanására és
a köztársaság kikiáltására emlékeztünk október
23-án este. Részt vett az ünnepségen Pápai Mihály, városunk polgármstere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, s ott volt
Gyimesi István, városunk nyugalmazott polgármestere is. Az ünnepség első részében Pánczél
Károly mondott ünnepi beszédet, a színvonalas
műsor közreműködői Bács Ferenc színművész,
Jászai-díjas, érdemes művész és a Zrínyi Miklós
Általános Iskola tanulói voltak.
Pánczél Károly ünnepi beszédének végén külön köszöntötte Gyimesi Istvánt, aki az 1956-os
forradalom és szabadságharc 54., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója
alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett
ünnepségen Pintér Sándor belügyminisztertől a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozatát vette át, a térségi együttműködés
terén, valamint Gyál város fejlesztése érdekében
végzett két évtizedes, a település lakossága által
nagyra becsült polgármesteri tevékenysége elismeréséül. (Gyimesi Istvánnal lapunk decemberi
számában beszélgetünk polgármesteri tevékenységéről.)
Az ünnepség hagyományainknak megfelelően
a Templom téri 56-os emlékműnél, koszorúzással
folytatódott.
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Tájékoztató az előrehozott szakképzésről
A közoktatási törvény módosítása alapján
lehetőség van arra, hogy az általános iskola
sikeres befejezését követően a tanulók közvetlenül lépjenek be a szakképzésbe, előrehozott szakiskolai képzés formájában. Az
újfajta megoldás lehetőséget biztosít azon
tanulók részére, akik az általános iskola sikeres befejezését követően azonnal bekapcsolódnak a szakképzésbe.
A hagyományos szakiskolai képzéssel
szemben az előrehozott szakképzésben
a tanulók már a kilencedik évfolyamtól
szakmai képzésben és közismereti képzésben egyaránt részt vesznek, amely a 11.
évfolyam végén szakmai vizsgával zárul. A
képzések gyakorlati hátterét a kilencedik
évfolyamon az iskolai, míg a tizedik és tizenegyedik évfolyamon külső szakmai gyakorlat is kiegészíti.
Mindez azoknak a fiataloknak nyújt
újabb lehetőséget, akiket most nem, vagy
nagyon nehezen lehet az intézményekben
tartani, így már 17 éves korukban munkába
állhatnának.
Összefoglalva tehát:
- 8. osztály után be lehet lépni
- Nincs alapozó képzés
- A szakmák képzési ideje 3 év
- a képzési idő harmadában általános
műveltséget megalapozó tananyagot
tartalmaz
- a kétharmadában pedig gyakorlati
képzést
Jelentkezés az általános felvételi eljárás
keretében:
Minden 8. évfolyamra járó tanuló jelentkezhet valamelyik középfokú iskolába,
jogszabályban előírt általános felvételi eljárás keretében. A szakiskola 9. szakképzési
évfolyamára a felvételi kérelmet az általános iskolai tanulói jogviszonyban lévők
az általános iskolán keresztül nyújtják be.
A felvételi kérelmeket a tanév rendjében
meghatározott időszakban kell benyújtani,
illetve elbírálni.
Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj bevezetésének célja, hogy a szakiskolai képzésben részt vevő tanuló fiatalok, pénzbeli
támogatásban részesüljenek, ha a gazdaság
által az adott régióban igényelt hiányszakmák oktatásában részt vesznek.
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Hiány-szakképesítések a Közép-magyarországi régióban
- ápoló
- gépi forgácsoló
- hegesztő
- kőműves
- villanyszerelő
Ösztöndíj megállapítása
Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a félévi értesítőben, ill. az év végi
bizonyítványban szereplő érdemjegyek szerint számított tanulmányi átlageredmény
alapján, melybe a magatartás és a szorgalom érdemjegyek nem számítanak bele. A
szakiskolai ösztöndíj az iskolai szünetekben is jár.

Ösztöndíj mértéke
Az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000,-Ft/
hó. Az első szakképzési évfolyam második
félévétől kezdődően a további félévekben:
10.000,-Ft-30.000,-Ft/hó közötti összeg.
Pénzbeli juttatás Tanulószerződés esetén:
min. 14.700,- Ft max: 36.750,- Ft.
Tanulószerződés hiányszakma esetén:
min. 29.400,-Ft/fő, max: 51.450,-Ft/fő
A fenti összegek tanulmányi ösztöndíjjal
együtt emelkedhet.
További információk és szakmák bemutatása:Gyáli Ipartestület, 2360 Gyál, Kőrösi u. 92., telefon/fax: 06-29/340-516.
Nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 8-16
		
Péntek:
8-12

Ön gondoskodott már saját és családja jövőjéről?
Befektetési életbiztosítás
A befektetési biztosítások egyesítik az életbiztosítások és a befektetési alapok
nyújtotta előnyöket. A Pannónia befektetési életbiztosításokkal felkészülhetünk
arra, hogy a kitűzött életcélok nem várt események bekövetkeztekor is megvalósulhassanak.
Kockázati életbiztosítás
A Pannónia Kockázati Életbiztosítás keretében a biztosító vállalja, hogy a biztosított biztosítási tartamon belüli halála esetén egyszeri kifizetést teljesít a kedvezményezett részére.
Kegyeleti célú életbiztosítás
A kegyeleti célú biztosítás célja, hogy ügyfeleink életükben gondoskodhatnak
végtisztességükről, megkímélhetik szeretteiket a temetés költségeitől és az azzal
járó intézkedés terheitől.
Kiegészítő biztosítások
A kiegészítő biztosítások a baleseti kockázatokra való felkészülés és váratlan halál esetén a fennmaradó biztosítási díjak fizetésének eszközei.
A fenti biztosításainkat vállalkozók, munkaadók figyelmébe is ajánljuk, mivel
a befizetések adó-, járulék-, és illetékmentesek, kamatadó-mentes alkalmazottai számára cafeteria rendszerben is adhatja, melynek költségei elszámolhatóak
Bővebb információ:
Gyáli Ipartestület
2360 Gyál, Kőrösi u. 92.
Telefon: 06-29/340-516

2010. november

Érdekesség az .A.S.A.-tól - a nagyvilágból:

Az .A.S.A. végső tulajdonos cégének fő részvényese Európa legnagyobb
magánadományát juttatta biogyógyászati kutatásokra
Európa egyik legnagylelkűbb emberbarátja, Esther Koplowitz 15
millió eurót adományozott, hogy egy új barcelonai központon keresztül lendítse fel a biogyógyászati kutatásokat. Esther Koplowitz
Spanyolország legfontosabb üzletasszonyainak egyike, többségi
részvénytulajdonosa az FCC–nek, mely Európa egyik legnagyobb
vállalata a környezeti szolgáltatások, infrastruktúra és zöld energia
területén, és egyben a magyarországi .A.S.A. csoport tulajdonosa.
Koplowitz asszony felajánlása minden idők legnagyobb magánszemélytől származó tudományos kutatási adománya Európában.
Az adományt az Európai Unióval, Spanyolország kormányával és
a katalóniai regionális kormánnyal kötött 60 millió eurós, köz- és
magánforrásokat összefogó együttműködés keretében az Esther
Koplowitz Központ létrehozására fordítják.
A 2010. október 4-én nyílt Esther Koplowitz Központ rendeltetése, hogy a bimbózó barcelonai biogyógyászati csomópont ikonikus
szereplője legyen. A 60 millió eurós forrással induló, felszereltségét
tekintve a legkorszerűbb Központ egyike lesz Spanyolország első
betegség-orientált biogyógyászati kutatóközpontjainak, és egyben

A FEGY naplójából
2010.10.16.
Az orvosi ügyelet jelzett közúti balesetet ügyeletünkre.
Tűzoltóink, polgárőreink a helyszínre siettek, ahol az első
visszajelzés szerint: „Két személygépkocsi ütközött, az ütközés
következtében, forgalmi akadály van, kis mennyiségű üzemanyag kifolyt, egy fő sérült van, akit az orvosi ügyelet a helyszínen
ápol, nincs beszorulva, polgárőreink a gépjárművek áramtalanítását és a helyszín biztosítását végzik majd a baleseti helyszínelést
követően a keletkezett forgalmi akadály megszüntetésében segítséget nyújtottak. A BKV járata is terelésre került.
2010.10.19.
Csak néhány házzal és két héttel az ez előtt történt balesettől, egy
gépkocsi ismét kerítésnek ütközött, és a gázcsonkot megrongálta, a gáz ismét a szabadba ömlött. Tűzoltóink Polgárőreink a riasztás után haladéktalanul indultak a helyszínre. A jelzett helyet
és környékét ismét lezárták, a közvetlen tűz és robbanás veszély
miatt. A helyszínt biztosították a gázt a műszaki mentést követően a TIGÁZ szakemberei zárták el. A helyszínelés és a műszaki
mentés ideje alatt, az erre közlekedő BKV járat ismét terelésre
került. A gépkocsi vezetőjét sérülésekkel szállították kórházba.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
2010.10.22.
Városunk egyik forgalmas kereszteződésében, egy személygépkocsi és egy motorkerékpáros ütközött, az ütközés következtében
mindkét jármű forgalmi akadályt képzett, üzemanyag az úttestre folyt. Tűzoltóink, polgárőreink azonnal a helyszínre siettek. A
baleseti helyszín zárását, helyszín biztosítását végezték. A sérült

a világ azon néhány központja közé tartozik majd, amely egy kiváló kórházzal
is fizikai kapcsolatban áll. A Központ
jelentősen hozzájárulhat az olyan leginkább sürgető betegségek kutatásához,
mint a rák, a sclerosis multiplex és a malária. Amikor eléri teljes kapacitását, körülbelül 400 kutatót alkalmaz majd.
Koplowitz asszonyt jótékonyságáért és üzleti kiválóságáért
számos díjjal tüntették ki. A legnevezetesebb elismerések: Az
Év Cégvezetője díj a Spanyolország-Amerikai Egyesült Államok
Kereskedelmi Kamarájától, valamint A Társadalmi Szolidaritás
Aranykeresztje Zsófia spanyol királynétól.

személyt a helyszínről az OMSZ légimentői súlyos sérülésekkel
szállították kórházba. A helyszíni szemle idején az erre közlekedő BKV járat is terelésre került. A baleset okának vizsgálatát a
rendőrség végzi.
2010.10.24.
Városunk egyik nagy forgalmú élelmiszer üzletéből érkezett a
segélykérés ügyeletünkre, mely szerint az üzletben vásárlók a
fizetésről megfeledkeztek és az üzletet próbálják elhagyni, de a
dolgozók ezt megakadályozzák.
Járőrünk perceken belül a helyszínre érkezett és a feledékeny
vevőket emlékeztette a fizetési kötelezettségükre, akik a felszólításra ennek eleget tettek, így az eset kapcsán rendőri intézkedésre nem került sor.
2010.10.31.
Egyesületünk már a Halottak napját megelőző Mindenszentekkor is külön figyelmet fordított a településünkön lévő sírkertekre.
Több járőrünk is a sírkertek biztosításában vett részt, a rendőrséggel és a közterület felügyelettel közösen. Az ünnepek alatt
a temetők és azok környékén szabálysértés bűncselekmény nem
történt. Az ide évben a biztosításban már részt vettek ifjúsági tagozatunk tagjai is.
2010.11.05.
Riasztás érkezett a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság ügyeletéről,
hogy városunkban található hulladékkezeléssel foglakozó cég
telephelyén egy targonca egy személyre borult.
Tűzoltóink a helyszínre siettek, ahol egy targonca a kezelőjét
maga alá temette. A személy a helyszínen lévő orvosi ügyelet
szerint életét vesztette. A további intézkedést a kiérkező fővárosi
egységek végezték.
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Gyáli Újság

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Alternatív módszerek az
állatgyógyászatban
Napjainkban egyre fokozottabb az érdeklődés a kíméletes, lehetőleg
természetes eredetű anyagokat felhasználó módszerek iránt az állatgyógyászatban is. Miért?
Az élelmiszertermelő haszonállatok tartása során - különösen, ha
bioélelmiszerek előállítása a cél – lényeges, hogy minden gyógyszer
kis mennyiségben kimutatható az állat szervezetében a kezelés után.
Ahhoz, hogy a hús, a tej vagy tojás ne legyen egészségkárosító hatású,
szükség van az ún. élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására. Vagyis egy adott gyógyszer használata után bizonyos, meghatározott ideig az állati termék emberi fogyasztásra nem alkalmas. Jelentős
megtakarítást eredményezne az állattartó számára, illetve jóval kisebb egészségügyi kockázatot a fogyasztónak, ha a túlzott gyógyszerezés helyett olyan módon lehetne kezelni az állatot, hogy ne képződjön
gyógyszer-maradványanyag.
Ilyenkor juthatnak fontos szerephez az alternatív vagy természetes
gyógymódok. Ezek közül Európában és világszerte elismert módszerek: a fitoterápia (gyógynövények alkalmazása), a homeopátia, az
akupunktúra, a manuálterápia (csontkovácsolás) és az ősi indiai gyógyászati rendszer, az ayurveda. A Magyar Állatorvosi Kamarán belül
létrejött Alternatív Állatgyógyászati Tagozat többek között azt tűzte
ki célul, hogy ezen módszereket megismertesse a szakemberekkel és
az érdeklődő állattartókkal.
Saját praxisomban a homeopátiát alkalmazom kisállatok gyógyítása során. E módszer azon a felismerésen alapul, hogy „hasonló a
hasonlótól gyógyul”. Ha egy anyag kivált bizonyos tüneteket, akkor
rendkívül nagy hígítása gyógyítja ugyanazokat, mivel felerősíti a szervezet saját gyógyító erőit. Biztosan mindenki ismeri a „kutyaharapást
szőrével gyógyítani” mondást, ami jelzi, hogy a népi gyógyászatban
már alkalmazták ezt az elvet.
Mivel a társállatok az emberrel szoros kapcsolatban, ugyanabban
a környezetben élnek, sajnos egyre gyakoribbak az úgynevezett civilizációs betegségek, mint az allergia és más immunrendszeri zavarok, a daganatos kórképek, a hormonális zavarok és a különböző
anyagcsere-betegségek (máj-, vesekárosodás). Gyógyításuk a modern
orvostudomány eszközeivel is sokszor akadályokba ütközik, ráadásul
az alkalmazott gyógyszerek súlyos mellékhatásokat okozhatnak. Ezzel szemben a homeopátia segítségével még krónikus betegségek is a
szervezetet kímélő módon kezelhetők. Mivel minden beteg egyedi kezelést igényel (kb.2500 homeopátiás szer ismert jelenleg!), szakember
segítsége szükséges a várt gyógyulás érdekében.
Ezen módszerek alkalmazása során támogató hatású lehet olyan
táplálék-kiegészítők adása, melyek segítségével pótolhatók a hiányosan bevitt vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok, valamint
bizonyos növényi hatóanyagokkal terápiás hatás érhető el. Rendelőnkben az utóbbi időben eredményesen alkalmazzuk ezeket például
daganat-műtétek után, allergiás és egyéb bőrbetegségek, emésztési
zavarok, cukorbetegség esetén.
E téma részleteivel, valamint egyéb állatorvosi témájú kérdéssel
kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésre:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32., E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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A kertésznaptár novemberi számában az ősszel telepítendő és
tavasszal virágzó hagymás virágokról lesz szó.
Novemberben telepítjük díszkertjeinkben a tavasszal virágzó hagymás dísznövényeket. Ha jól választjuk meg a fajok és fajták sorát,
akkor hóolvadástól egészen május derekáig lehet virágzó hagymás
növényünk.
A tavasz első hírnöke a hóvirág, mely hazánkban védett növény,
de szaporítóanyaga forgalomban kapható. A hóvirágot követi a
krókusz, a nárcisz, majd a jácint, a korai botanikai tulipánok és
végül a középmagas és magas tulipán hibridek.
A virághagymák az ültetéskor jól előkészített, tápanyagban gazdag talajt kívánnak. Általában csoportosan ültessük őket, 3-6-8as csoportokban. A törpe növésű fajokat, pl. krókuszok, botanikai
tulipánok, törpenárciszok, telepítsük sziklakertbe vagy az évelőágy
szegélyébe. A közepes és nagyobb termetű hagymás virágok, pl.
magas nárciszok és tulipánok igen jól mutatnak, ha gyepbe telepítjük őket, vagy ha az évelőágyakban középmagas évelők közé társítjuk. Mindig jó minőségű, fajtaazonos virághagymát vásároljunk.

A fémzárolt virághagymák csávázottak és mindig az adott fajtára
jellemző nagyságúak.
Telepítéskor használjunk kézi ásólapátot vagy speciális virághagyma ültetőeszközt. Az ültetés után tömörítsük a talajt, majd
iszapoljuk be a hagymákat. Célszerű az elültetett hagymák helyét
jeltáblával megjelölni, így a későbbiekben tudjuk, mely fajt vagy
fajtát ültettük ki.
A novemberben elültetett virághagymák már kora tavasztól sok
örömet szereznek.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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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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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
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
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi
úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928
Gyálon, a Petőfi Sándor utcában, kertes,
családi ház eladó! Vegyes építési anyagú, mezsgyére épült. 80m2 ház, 856m2
telek, 20m utcafront. Amerikai konyha
ebédlővel, spejz, 2 szoba, fürdőszoba, terasz, melléképületek. Összkomfortos. Ár:
16.500.000.- Ft. Tel.: 06703829132.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.
Telefonon egyeztetett
időpont alapján.
Cím:

2360 Gyál, Árpád utca 75.

Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
Általános iskolás tanulóknak matematika
és fizika korrepetálást vállalok. 20/9150841
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gépjárművek azonnali felvásárlása! Tel.:0630/259-3260, Csongrádi István, Gyál,
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
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Biztosítás átkötés ingyen, azonnal! Biztosítási díja akár a fele is lehet! Jöjjön kösse át
most! Tel.: 06-30/259-3260, Csongrádi
István, Gyál, Karinthy Frigyes utca (régi
Sallai) 24.

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:
Telefon:

Csömörön eladó egy nappali-konyha,
fürdőszoba, hálószoba, garázs, kis pince, terasz, kocsibejáróval rendelkező
ingatlan(50m2), nagy kerttel(720m2). Azonnal költözhető. Ár: 11.900.000.- Ft. Fotó
küldésére e-mail-ben van lehetőség! Tel.:
06705051177.
Kezébe adom az egészségét. Egészség,
harmónia, személyiségfejlődés. A REIKI
tanfolyamon megtanulja, hogyan őrizze
meg az egészségét. Elősegíti a gyorsabb
gyógyulást az orvosi kezelés kiegészítéseként. Bővebb információ: R. Fodor Ágnes
reiki tanár 06-30/365-1160, e-mail: dorfo.
fodor57@gmail.com
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844
Gépjárművek ingyenes hitelügyintézése,
passzív BÁR-osoknak is, lízing, átírás, kárrendezés lebonyolítása! Tel.:06-30/2593260, Csongrádi István, Gyál, Karinthy
Frigyes utca (régi Sallai) 24.
Gyáli munkára keresünk kollégákat az
alábbi munkakörökbe: áruösszekészítő,
fóliázó, raklapválogató, címkéző. Érdeklődni: 20/367-4450
Korrepetálást, alapvető hiányok pótlását,
tehetséggondozást és iskola előkészítést
vállal gyáli pedagógusnő nagy gyakorlattal,
türelemmel és gyermekszeretettel. (Általános iskolásoknak) Tel.: 06-29/703-228,
06-30/685-7048 (sms-t várok)

06 (29) 541-644
e-mail:

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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November 28-án ismét
kezdetét veszi városunkban az Advent Gyálon elnevezésű rendezvénysorozat, melynek keretében
minden hétvégén egy-egy
ünnepi műsor várja a tisztelt közönséget a különböző helyszíneken.
A rendezvényfolyam zárásaként idén is három napos kirakodóvásár és színpadi programok várnak
mindenkit a Templom téren, minden nap 15 órától,
gyáli iskolák, civil szervezetek és ismert művészek
közreműködésével.
December 19-én, vasárnap
18 órakor a város adventi koszorújának negyedik
gyertyáját Pápai Mihály polgármester és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester gyújtják
meg.

Hétvégi programok
November 28. vasárnap 18.00 óra Református templom
D. Kiss Idikó és az Éirí együttes
ír keresztyén dalok írül, magyarul és angolul
December 5. vasárnap 18.00 óra Katolikus templom
Stella énekegyüttes
December 12. vasárnap 17.00 óra Közösségi Ház
A Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi koncertje

A kirakodóvásár programjaiból
December 17. péntek
17.00 Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők Színtársulata)
17.30 Pekarik Katica énekes
December 18. szombat
19.00 Sasvári

Sándor énekes

December 19. vasárnap
15.45 Márványos Tambura zenekar
16.45 Sáray József énekes
18.30 Lumen

Christi Gospel Kórus

A kirakodóvásár részletes programját
decemberi számunkban olvashatják.

