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Végh Tibor országgyűlési képviselővel beszélgettünk

Ülésezett a
képviselő-testület
Január 25-én tartotta soros ülé
sét Gyál Város Önkormányzatá
nak Képviselő-testülete. Nagy vita
nem alakult ki a 28 napirendi pont
tárgyalása során, a határozatokat
egybehangzó szavazással hozták
meg a jelenlévők.
4. oldal

„Számomra az a munka, amikor naponta döntéseket hozok, emberek százainak,
ezreinek sorsa nyugszik a vállamon, s
pontosan tetten érhető a felelősségem.
Az országgyűlési képviselő esetében nem
mindig tapintható ki olyan élesen a felelősség, mint mondjuk egy gazdasági
vezetőnél. Klasszikus értelemben nem
is tekintem munkának a képviselői tevékenységet, de ennek ellenére is azon
igyekszem, hogy számon kérhető legyen a

felelősségem” – kezdi a beszélgetést Végh
Tibor, a Pest megyei 13-as országgyűlési
választókerület parlamenti képviselője,
aki az országgyűlésben a költségvetési bizottság tagjaként elsősorban közlekedési
ügyek, innovációs fejlesztések, közbeszerzések ügygazdája. A honatyát képviselői
munkájáról, az elmúlt időszak eredményeiről, s a jövőre szóló terveiről is kérdeztük.
Interjúnk az 5. oldalon.

Térségi közmeghallgatás

Régészeti kiállítás

Térségi közmeghallgatás lesz február 21-én, szerdán 18.00. órától Gyálon, a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, „Mire jut pénz 2007-ben?” címmel.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester vendége
Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke.
A rendezvény kiemelt témái: 2007 a kormányzati megszorítások éve; Mi vár
a Pest megyében élőkre?; Mi lesz a települési, illetve megyei intézmények sorsa?;
Bezárathatja-e a miniszter a kórházainkat?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az útépítéseket megelőző régé
szeti kutatások Pest megyében
címmel, január 19-én, a magyar
kultúra napja alkalmából nyílt kiál
lítás Gyálon, a Közösségi Ház és
Városi Könyvtár épületében.
7. oldal

Közgyűlést tartott a FEGY

MEGHÍVÓ
Gyál Város Önkormányzata
nevében
tisztelettel meghívom
Önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójának
tiszteletére tartandó városi
ünnepségre.
Az ünnepség programja:
Március 15-én, 10.00 órakor
ünnepi megemlékezés a
Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban,
a megemlékezést követően
koszorúzás a kopjafánál

12. oldal

Gyimesi István
polgármester
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Tíz év – tíz rendezvény
1997 jelentős év volt településünk
történetében. A városvezetés Gyál
komfortosabbá tételét célzó erőfeszítéseinek és persze az itt élők munkájának, szorgalmának elismeréseként
1997. július 1-jén városi címet kaptunk. Augusztusban volt a hivatalos
városavató.
Jól emlékszem arra az ünnepségre. A belügyminiszter adta át a város
kulcsát Gyimesi Istvánnak, Gyál
polgármesterének. Kuncze Gábor
akkor valahogy többször emlegetett
szándékot, törekvést, mint elért
eredményeket - egyébként igen jó
- beszédében. Számos beruházásra
már akkor is büszkék lehettünk
ugyan, de volt még tennivaló bőven,
hogy a városi szintű életminőséget
elérjük (megközelítsük?). A Magyar
Köztársaság Elnökének döntése
sokkal inkább jelentett feladatokat,
mint rangot.
Azóta is sok minden történt.
Utak, új intézmények, parkok épültek, gyorsabbá, kényelmesebbé vált
a tömegközlekedés. Megerősödött
a civil szervezetek tevékenysége, új
rendezvények, közösségi megmozdulások váltak hagyománnyá. Megjelenésében, szolgáltatásaiban, működésében is fejlődött, körzetközponttá
lett a város. Lehetőségekkel éltünk,
másokat meg elmulasztottunk…
Az önkormányzat tervei szerint
az évfordulóra rendezvénysorozattal
emlékezünk. Az ünnepi alkalmak
között már hagyománnyá vált, ismert, megszokott rendezvények, meg
új, megintcsak hagyományteremtő
szándékkal útjukra indított kulturális, sport, stb. események, pályázatok
is lesznek. Az ünneplés arra is lehetőséget ad, hogy számba vegyük, amit
elértünk, megvalósítottunk, de arra
is, hogy új célokat tűzzünk ki, megfogalmazzuk, hova akarunk eljutni.
Váltsunk szót erről együtt! Lapunk örömmel ad teret a Gyál múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatos javaslatoknak, elképzeléseknek.
Az Ön véleményét is nagy kíváncsisággal várjuk, Tisztelt Olvasó.
Gazdik István


Tájékoztató a 2007. évi adózási változásokról
Iparűzési adó:
Tájékoztatjuk a vállalkozókat és vállalkozásokat, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. január 1-jétől 1,8 %-ban állapította meg az iparűzési adó mértékét. A kedvezményekkel
és mentességekkel a rendelet részletesen foglalkozik.
A változás a 2006. évről benyújtott bevallásokat nem érinti, továbbá a 2007. március 15-ig befizetendő első félévi adóelőlegeket sem.
Arra azonban felhívjuk a vállalkozók és vállalkozások figyelmét, hogy a 2007. szeptember 15-ig
fizetendő második félévi adóelőleg már 1,8%-ban kerül megállapításra.
Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény változásának következtében a
személyszállító gépjárművek adóztatása 2007. január 01-től megváltozik. A változtatást törvény teszi
kötelezővé az önkormányzat számára.
Az adó alapja a gépjármű önsúlya helyett a gépjármű motorteljesítménye kilowattban kifejezve,
mértéke pedig az alábbiak szerint alakul:
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300.- Ft/ kilowatt
– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260.- Ft/ kilowatt
– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200.- Ft/ kilowatt
– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160.- Ft/ kilowatt
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 120.- Ft/ kilowatt
Személyszállító gépjárműveknél a környezetvédelmi kedvezmény megszűnt.
A személyszállító gépjárművek körébe tartozó motorkerékpárok adóztatása is megváltozik 2007.
január 01-től. Adóköteles lesz az olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van és legnagyobb
sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg a 15 kilowattot.
A tehergépjárművek adóztatása csak a környezetvédelmi kedvezmény tekintetében változik az
alábbiak szerint:
– 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely 5-8. környezetvédelmi
osztály besorolású (EURO III-as)
– 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely 9-12. környezetvédelmi
osztály besorolású (EURO IV-es)
A nyergesvontatók esetében a kedvezmények a következők:
– 30%-os kedvezmény illeti meg a 5-8. környezetvédelmi osztály besorolású ( EURO III-as )
– 50%-os kedvezmény illeti meg a 9-12. környezetvédelmi osztály besorolású ( EURO IV-es )
nyergesvontatókat.
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a mozgáskorlátozott kedvezményezettek köre 2007. január 1-jétől
szűkült, melyről az érintetteket már értesítettük.
A gépjárművekkel kapcsolatos változások esetén továbbra is – mint ahogy az már 2004. január
1-jétől megszokott – az Okmányirodánál kell a bejelentéseket megtenni.
Esetleges kérdéseikkel a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának dolgozóit keressék meg személyesen, vagy telefonon.
Személyesen, Gyál Kőrösi út 114. szám alatt, ügyfélfogadási időben, hétfőn-pénteken 8-12, szerdán
8-18 óráig.
Telefonon érdeklődhetnek a 06 (29) 540-930-as számon.
Diera Éva irodavezető
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda
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Új számlaszámok

Gyalogátkelőt építettek

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal
bankszámlaszámai 2007. február 1-jétől megváltoztak.
2006. december 31-én a Polgármesteri Hivatal OTP Bank Rt-vel
kötött bankszámlaszerződése lejárt. Közbeszerzési eljárást kellett
kiírni, melynek eredményeként az ERSTE Bank Rt., mint a pályázat nyertese vezeti a Polgármesteri Hivatal bankszámláit 2007.
február 01-jétől.
Az új bankszámlaszámok az alábbiak:
Gyál Város Polgármesteri Hivatal Iparűzési adó számla:

11600006-00000000-21709333

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Építményadó beszedési számla:

11600006-00000000-21710711

Fél évvel ezelőtt Gyimesi István polgármester és Cseszkó Tibor, a körzet
önkormányzati képviselője (akkor még
képviselőjelölt) a lehetséges
megoldásokat kereste

A Nagykőrösi út menti
vasúti vágányon, a Bacsó Béla utcánál átkelni nem volt egyszerű
mutatvány. A közelmúltban teljesült a jogos lakossági igény, az
önkormányzat kényelmesebbé tette a gyalogosok, babakocsit toló
édesanyák áthaladását,
kiépíttette a Bacsó Béla
utcai vasúti átjárót, s az
önkormányzattal szembeni átkelőt is.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Gépjárműadó beszedési számla:

11600006-00000000-21711918

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Egyéb bevételek számla:

11600006-00000000-21711846

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Idegen bevételek számla:

11600006-00000000-21711121

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Termőföld bérbeadási számla:

11600006-00000000-21711750

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Késedelmi pótlék számla:

11600006-00000000-21710481

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Bírság számla:

11600006-00000000-21710302

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Eljárási illeték számla:

11600006-00000000-21710986

Gyál Város Polgármesteri Hivatal Talajterhelési díj számla:

11600006-00000000-21711028

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2007. február 1-jétől a régi bankszámlaszámokon átutalásokat, befizetéseket fogadni nem áll módunkban.
Az új számlaszámokat tartalmazó készpénz-átutalási megbízásokat (sárga csekk) a fizetési értesítőkhöz, illetve határozatokhoz
mellékelve megküldjük az adózók részére.
Azon adózók, akik bankszámla nyitására kötelezettek, illetve
azon lakosok, akik lakossági folyószámlával rendelkeznek, utalásaikat fenti számlaszámokra teljesíthetik.
Abban az esetben, ha valakinek új készpénz-átutalási megbízás
még nem áll rendelkezésére, de adófizetési kötelezettségét teljesítené, keresse fel a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját ügyfélfogadási időben, hétfő-péntek: 8-12, szerda 8-18 óráig, ahol kollégáink
biztosítják a befizetéshez szükséges érvényes készpénz-átutalási
megbízásokat.
Diera Éva irodavezető
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

Kényelmesebbé vált az áthaladás

Betartotta ígéretét
az önkormányzat
A szennyvízcsatorna-építés 10 évvel ezelőtti indulása ma már
szinte történelem. Ahhoz, hogy a többmilliárdos beruházáshoz
állami támogatásra pályázhassunk, csatornatársulat alapítására
volt szükség. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a társulat
megalakulása nem ment zökkenőmentesen, s a beruházás nem
kis terheket rótt az önkormányzatra és a lakosságra egyaránt.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekezett a lakosságra nehezedő terheket mérsékelni. 1997-ben képviselő-testületi határozat született például arról, hogy az önkormányzat
az 1997-ben a társulathoz csatlakozó és részletfizetést választó
nyugdíjasok részére 10 százalékos, a 10. évben, az akkori éves
részlettel megegyező mértékű támogatást biztosít, tehát átvállalja a nyugdíjasoktól az utolsó évi befizetés összegét.
Az önkormányzat betartotta 10 évvel ezelőtt tett ígéretét. A
Gyál Város Beruházó Víziközmű Társulat és Gyál Város Önkormányzata között a napokban aláírt megállapodás értelmében az érintett 521 gyáli nyugdíjasnak nem kell befizetnie az
utolsó éves részletet. Az így átvállalt összeg több mint hétmillió
forintot tesz ki.
-i kis-
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Útkarbantartás, intézményvezetői pályázatok

Ülésezett a képviselő-testület
Január 25-én tartotta soros ülését Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Nagy vita nem
alakult ki a 28 napirendi pont tárgyalása során, a határozatokat egybehangzó szavazással hozták meg a
jelenlévők.
A testület 213 forintban állapította meg az intézményi közétkeztetés egy
napra eső rezsiköltségét. Az emelésre az energiaárak emelkedése miatt
kényszerült az önkormányzat. Fontos tudni, hogy a közétkeztetési nyersanyagnorma nem változott. A közétkeztetésben részt vevő gyermekek csak
nyersanyagnormát, felnőttek pedig nyersanyagnormát és a rezsiköltséget
fizetnek.
Az elmúlt év végén lejárt az önkormányzat OTP Bankkal kötött szerződése.
A vonatkozó jogszabályok szerint kiírt közbeszerzési pályázatot a város pénzügyeinek kezelésében legjobb feltételeket biztosító Erste Bank Hungary Nyrt.
nyerte.
Értelemszerűen az új számlavezetőhöz kerülnek az önkormányzat fejlesztési
és működési hitelei is. Ennek technikája az önkormányzati kötvény kibocsátása
volt. Az erről szóló határozatot is egybehangzó szavazással fogadták el a képviselők.
A háziorvosok kérésére módosította a testület a háziorvosi rendelési időket. A
változás lényege, hogy a délutáni rendelési idő az eddigi 16.00-20.00 közöttiről
15.00-19.00 közöttire módosul. (A háziorvosok új rendelési idejét lapunk más
részén részletesen is közreadjuk.)
Döntés született arról is, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít a kezelésében lévő közutak karbantartási és
fenntartási munkáinak végzésére az alábbi feladatkörökben:
• Szilárd burkolat karbantartási munkái.
• Útburkolati jelek felújító festése.
• Földutak profilozó gréderezése szikkasztóárok kialakításával.
• Egyéb útkarbantartási munkák: útpadkák rendszeres karbantartása, árkok
karbantartása, egyéb közúton végzett javítási munkák, jelzőtáblák elhelyezése,
karbantartása.
A szerződést 4 évre, a közbeszerzési eljárás eredményes befejeződésétől 2010.
december 31-ig terjedő időszakra kell megkötni.
Az egyes feladatokra egyben és külön-külön is lehet pályázni. Az egyéb útkarbantartási munkák kivételével a közbeszerzési kiírásban szereplő műszaki
tartalomra egységáras ajánlatot kell adni.
• Az egységárat rögzítve, a szerződéses időszakra egységesen, vagy évekre
bontva, bázisként a 2007. évet véve a várható infláció és anyagár változás faktorálásával kell megkérni.
• Az egyéb útkarbantartási munkák esetében a padka és árok-karbantartás,
valamint a jelzőtábla kihelyezésre m2, fm, db egységárat, az így meg nem határozható munkákra minden költséget magában foglaló óradíj átalányt kell kérni,
a teljes időszakra rögzített áron.
Az eljárás megindításának határidejét 2007. február 20-ban határozta meg a
testület.
Arról is határozat született a testületi ülésen, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében nyilvános pályázat kiírása nélkül, a Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Szakszolgálat vezetői feladatainak ellátásával 2007. augusztus16-tól
2009. augusztus 15-ig Semperger Jánosnét bízza meg az önkormányzat.
Pályázatot kiírásáról hoztak határozatot a képviselők a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói és a Liliom Óvoda vezetői állásának betöltésére.


Pályázati felhívások
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Korm.
rendelet 6. § (7) bekezdésében meghatározott
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
- főiskolai közművelődési képzettség,
a szakképesítésnek megfelelő legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Illetmény:
KJT szerint
Vezetői pótlék: 150/1992.(XI.20.) Korm. rend. 3. sz. mell. szerint
Megbízás ideje: 2007. szeptember 1-jétől - 2012. augusztus 31-ig.
Pályázati benyújtásának határideje:
2007. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2007. június 30.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot
- erkölcsi bizonyítványt
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek/ közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/-ait/.
A pályázatot „Közösségi Ház igazgatói pályázat” jeligével zárt
borítékban kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi,
Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Liliom Óvoda vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében
és a 18. § (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
legalább 5 év szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló
alkalmazás.
Bérezés:
Kjt szerint
Megbízás ideje: 2007. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 15-ig.
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2007. június 30.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
-szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket /vezetési
program/
- erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek közjegyző
által hitelesített fénymásolati példányát/ait.
A pályázatot „Liliom Óvoda vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján ( 2360 Gyál, Kőrösi út 54.).
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Végh Tibor: Azon igyekszem, hogy számonkérhető legyen a felelősségem

Folytatás az első oldalról.
- A mostanában bevezetett kormányzati intézkedésekről finoman szólva is megoszlanak a
vélemények. Vannak akik szükséges, fejlődésünket szolgáló reformoktól, mások az ország tönkretételéről beszélnek. Kormánypárti képviselőként mit gondol ezekről az intézkedésekről?
- Nem könnyű olyasmit képviselni, amiről
tudja az ember, hogy szükséges ugyan, de rövid
távon megnehezítheti az emberek életét. Nem vagyok a mindenáron való reform híve, mégis azt
mondom, hogy az igazságosabb teherviselés, gazdaságosabban működő egészségügy, korszerűbb
oktatás stb. megteremtése érdekében végig kell
vinni ezeket az átalakításokat. A változás persze
bizalmatlanságot, félelmet szül, de vannak olyan
társadalmi alrendszerek, amelyek nem működhetnek így tovább. Abban például nagy az egyetértés, hogy ilyen többek között az egészségügy.
- Kérdés persze, hogy jó úton indult-e el a
kormányzat, amikor megkezdte az egészségügyi
reformot…
- Az átalakítás üteme kétségtelenül gyors,
de kérdem én, mi lenne a jobb megoldás, ha az
embernek fáj a foga? Az, ha naponta eljár a fogorvoshoz és minden alkalommal húznak rajta
egy kicsit, vagy az, ha kihúzzák egyszerre? A
kormányzat az egyszeri, radikálisabb, de célravezetőbb megoldást választotta. A sokat emlegetett
vizitdíj fizetése alól például éppen azok - a lakosság mintegy 40 százaléka - mentesülnek, akik a
leggyakrabban járnak orvoshoz. A magam részéről eltekintettem volna a bevezetésétől. Lássuk
be, hogy ez nem hoz jelentős összeget az egészségügybe, inkább az orvos-beteg találkozást teszi
ritkábbá. Szerintem viszont éppen szorosabbra
kellene fűzni az orvos-beteg kapcsolatot.
Vagy nézzük az oktatást! Igazságos-e az, ha
azoknak az embereknek az adójából fizetjük a

gyerekek tanítását, akiknek nincs iskolába járó
gyerekük? A tandíj bevezetésével kapcsolatos
első variációval, aminek az lett volna a lényege,
hogy a diák az iskola elvégzése után szinte élete
végéig fizetett volna, magam sem értettem egyet.
Személyesen mondtam el miniszterelnök úrnak,
hogy nem szavazok ugyan a javaslat ellen, de nem
fogok részt venni a szavazáson. Gyurcsány Ferenc
akkor azt a választ adta, hogy nem eszik olyan
forrón a kását. S valóban, az egyeztetések után
egy olyan, lényegesen igazságosabb javaslat született tandíjügyben, amit már én is vállalhatónak
tartottam.
- Nem szavazta volna meg az eredeti javaslatot? És a frakciófegyelem?
- Van olyan kormány-előterjesztés, amire nemmel szavazok. Akinek más a véleménye, előre bejelenti, így lehetőséget kap erre. Képviselőségem
első hónapjaiban legalább 6-7 ilyen eset is volt.
Egyéni körzetben megválasztott képviselő nem
egyik vagy másik oldal képviselője. Szerencsére
elmúlt az az idő, amikor a képviselő a központi
akarat megjelenítője volt. Ma fordított a helyzet,
hiszen az őt szavazataikkal a parlamentbe juttatók érdekeinek képviselője. Igyekszem minden
javaslatot, előterjesztést abból a szempontból is
megítélni, hogy az hasznos-e a választókörzetben,
benne a Gyálon élőknek, segíti-e boldogulásukat.
- Sikerült olyan eredményeket elérnie, ami
minket, gyáliakat is érint?
- Igen. Abban például, hogy a januári elképesztő, hatszoros, más területeken akár tízszeres
emelés után februártól az előző évihez képest
csak lényegesen kisebb mértékben emelkedett az
agglomerációs nyugdíjas és tanuló HÉV és buszbérletek ára, Fogarasiné Deák Valéria képviselőtársammal meghatározó szerepünk volt. Egyeztettünk, tárgyaltunk Kóka János miniszterrel, s
sikerült elérnünk az emelés mérséklését. A BKV
ugyanis jelentős állami támogatással működik, s
ez a támogatás nemcsak a fővárosi tömegközlekedés finanszírozását szolgálja, hanem az agglomerációét is! Az emelés mértéke a mostaninál is
kisebb lehetett volna, ha az érintett önkormányzatok is hozzájárulnak a költségekhez. Ezt az éves
szinten mintegy százmillió forintot harminc önkormányzatnak kellett volna összeadnia, de az
agglomerációs önkormányzatok, köztük a gyáli
is, elzárkóztak ettől.
Eredményként könyvelem el, hogy noha az országban a fejlesztések lassulni látszanak, a Gyált
is magába foglaló Pest megyei 13-as választókerületben minden olyan fejlesztés megvalósul,
amit terveztünk. Örülök annak, hogy elkezdődött az Ady iskola bővítése. Ehhez minden tá-

mogatást megadtam. A minisztériumi illetékes
megkérdezte tőlem, hogy biztosan akarom-e egy
fideszes önkormányzat fideszes vezetésű iskolájának felújítását támogatni. Erre az volt a válaszom,
hogy az iskolába nem fideszesek, hanem gyerekek
járnak, az iskola igazgatója meg nem fideszes,
amikor az iskolát vezeti, tehát igen, akarom.
- Beszéljünk a Gyált is érintő tervekről!
- Fontosnak tartom, hogy a városon áthaladó
vasútvonal is bekerüljön az elővárosi vasútak fejlesztését célzó programba.
- Tudomásom szerint eredetileg benne volt, de
a gazdasági és közlekedési miniszter kihúzta a
listáról.
- Sokat dolgoztam azon, hogy ez ne maradjon
így, legfrissebb információim szerint mégiscsak
tervezés alatt áll a Gyálon is áthaladó elővárosi
vasút kialakítása.
Mindent el fogok követni azért, hogy a jelenlegi buszjáratok megmaradjanak, s ha lehet, fejlődjön a gyáli tömegközlekedés. A BKV jelenlegi
vezetésével igen jó a kapcsolatom, könnyen szót
értünk egymással.
Sok tervem van még. A gyáli egészségügyi ellátás fejlesztésének jó iránya lehet, ha a szakorvosi
ellátást és a háziorvosi ellátást is még közelebb
hozzuk az emberekhez.
- Hogyan?
- Elképzelhetőnek tartom például, hogy a háziorvosi rendelők ne csak az egészségügyi központban legyenek, hanem szétszórva, közelebb az
emberekhez, a betegekhez. A mostani rendelőben
így felszabaduló helyiségekbe pedig új szakrendeléseket lehetne hozni. Ha egy ilyen elképzeléssel
állna elő a város önkormányzata, mindenképpen
támogatnám, pályázati források, egyéb segítség
felkutatásával is.
- Ha már az önkormányzatot említette, milyen a kapcsolata a gyáli városvezetéssel?
- Korrekt. Ha probléma, közösen megoldandó
kérdés merül fel, keresnek, tájékoztatnak, s én is
fordulhatok hozzájuk. Gyál további fejlődéséről
egyébként azt gondolom, hogy „pörgősebb” és a
kistérségi, megyei, régiós stb. együttműködésben
rejlő lehetőségekre jobban építő önkormányzatra
van szükség. Ma már nem lesz elég ismerni a szakminiszterhez vezető utat, nagyobb fejlesztések
csak emberek, szervezetek, települések együttműködésével valósulhatnak meg. Budaörsöt, az
ország talán leggazdagabb települését hozom
példának. Mi tette azzá? A jó földrajzi elhelyezkedés és a hozzáértő városvezetés. Itt az M0-ás és
az M5-ös autópálya. Nekünk is élnünk kell ezzel a
lehetőséggel a választók, a gyáliak érdekében! Én
ezért dolgozom.
gi
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Lenyomatok a közösségi házban
100 kép a közösségi ház 2006.
évi programjából címmel rendezett fotókiállítást az intézmény januárban. Az eseményen részt vett Gyimesi István,
Gyál város polgármestere és
Pánczél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester is. A
tárlatot Gazdikné Kasa Csilla,
a képviselő-testület oktatási és
kulturális bizottságának elnöke nyitotta meg.

Az elmúlt év eseményeiből szemezgettek

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár
nagy szerepet vállal a kultúra, közösségi élet szervezésében Gyálon. Otthonra
leltek itt a civil szervezetek, kezdeményezések, s színes, gazdag program várja a művelődni, szórakozni vágyókat.
Az itt kiállított fotók a ház tevékenységét dokumentálják, de lényegesen
többek valamiféle leltárnál.
Amit itt most látunk, lenyomatok. A
gondolkodó, tevékeny, közösségi életet
élő, közösségeit megszervező, alkotó
ember hagyta lenyomatok. Bizonyságai
annak, hogy városunkban pezsgő, gazdag kulturális és közösségi élet zajlik.
Köszönet a háznak, hogy elénk tárta
ezeket a lenyomatokat, megmutatva ezzel, hogy értő, felelős szervezője, segítője a kultúra, a művészetek, az igényes
szórakozás és a közösségi élet kiteljesedésének.
Külön köszönet a Gyálon működő
civil szervezeteknek, kluboknak, köröknek, művészeti és kulturális cso-

Várják a dobolni vágyókat

A zene az kell!

Nagy Gábor neve jól
cseng a zenészszakmában. A több mint egy
éve városunkban élő
dobos 1976-tól a Liszt
Ferenc Zeneművészeti
Egyetem dob tanszakán tanult.
Az egyetem mellett
rock és beat zenekarokban, például az EDDA
rock zenekarban játszott. 1975-tól a Miskolci
Szimfonikusok
Nagy Gábor neve jól cseng a zenésszakmában dobosa volt, s közben a
Miskolci Nemzeti Színházban is dolgozott. 1980-ban kerül fel Budapestre, 2000-ig számtalan külföldi fellépésnek és meghívásnak tett eleget, járt többek között
Olaszországban, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban és a Benelux Államokban.
1981-től a Fővárosi Operettszínház dobosa. 2005-ben költözött
Gyálra, jelenleg Esze Jenő jazz zongorista zenekarában dobol.
Nagy Gábor és Orosz László, a Zi-zi labor zenekar szintén Gyálon
élő és tanító dobosa a gyáli dobkultúra fejlesztését, kiteljesítését határozták el. Szeretettel várnak magánóráikra minden dobolni vágyót.


Megnyitó a Garai Galérián
portoknak, öntevékeny közösségeknek,
hogy tevékenységükkel gazdagítják városunkat! – mondta megnyitó beszédében az oktatási és kulturális bizottság
elnöke.

Felhívás
Kodály Zoltán halálának 40. évfordulójára
megemlékezve

KISTÉRSÉGI GYERMEK-ÉS
IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ
keretében

NÉPDAL VERSENY

óvodások, kisiskolások és iskolások részére
Korosztály szerinti kategóriák:
Óvodás (3-6 éves korig)
Kisiskolás (7-10 éves korig)
Iskolás (11-15 éves korig)
Középiskolás (16 éves kor felett)
Nevezési díj:
Egyéni versenyzőnél: 400Ft/fő
Csoportos versenyzőknél: 600 Ft/fő
Rendezők:
Bartók Béla Általános Iskola
és a közösségi ház
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„… aki nem ismeri múltját, az nem értheti a jelent…”

Régészeti kutatások eredményeit mutatták be Gyálon
Az útépítéseket megelőző régészeti kutatások Pest megyében
címmel, január 19-én, a magyar kultúra napja alkalmából
nyílt kiállítás Gyálon, a Közösségi Ház és Városi Könyvtár épületében. A megnyitón
részt vett Szűcs Lajos, Pest
Megye Közgyűlésének elnöke, Gyimesi István, Gyál város
polgármestere, Gazdikné Kasa
Csilla, Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi Bizottságának
elnöke és Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
(PMMI) igazgatója is.

Nagy szükségünk van a régészek munkájára
Pest megye Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol az elmúlt
években számtalan beruházás, fejlesztés,
építkezés zajlott. A térség ugyanakkor - hasonlóan Magyarország és a Kárpát-medence más tájaihoz - rendkívül gazdag történeti
és régészeti emlékekben, lelőhelyekben.
A Kulturális Örökségvédelmi Törvény
rendelkezései értelmében a földmunkák
előtti régészeti kutatást és megelőző feltárások jelentős részét a megyei múzeumigazgatóságok végzik. Különösen nagy munkát
jelentenek az autópályák és egyéb útépítkezések, amelyek előtt sok-sok kilométernyi
útszakaszt kell átvizsgálni. Ezt a feladatot
hajtották végre a szakemberek a Gyált is
érintő autópálya-beruházás megkezdése
előtt.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
először a Pest Megye Közgyűlésének dísztermében rendezett tudományos ülésén
számolt be a szinte példátlan nagyságú vállalkozásról a régész szakmának és a régészet

Kutatás másfél millió négyzetméteren
iránt érdeklődő nagyközönségnek. Az elhangzott előadások bemutatták a fontosabb
lelőhelyeket, kiemelkedő leleteket, elvégzett
munkákat, eddig elért eredményeket, a
nagy mennyiségű leletanyag kezelése, restaurálása, nyilvántartásba vétele, feldolgozása során felmerült problémákat és lehetőségeket, új módszereket, a további kutatás
lehetséges irányait. A múzeumigazgatóság
szakemberei fontosnak tartják, hogy az
eredményeket a nagyközönséggel is megismertessék, ezért vándorkiállítás keretében
mutatják be az anyagot a megye nagyobb
településein. Az igen gazdag anyagból szemezgető, Pest Megye Önkormányzatának
támogatásával megvalósult vándorkiállítás
első állomása az agglomeráció tízéves városa, Gyál volt.
„Nekünk, Pest megyében élőknek nagy
szükségünk van a régészek munkájára, és az
ilyen kiállításokra is, hiszen aki nem ismeri
múltját, az nem értheti a jelent, nem tervezheti meg biztonsággal jövőjét sem. Az ország
legnagyobb lélekszámú megyéje a miénk,
minden harmadik településre jut egy-egy
múzeum. Ilyen nagy számban az ország

Városunk volt a vándorkiállítás első állomása
egyetlen más megyéjében sem találhatók
muzeális gyűjtemények. Mi büszkék vagyunk erre” – mondta köszöntőjében Szűcs
Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke.

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a
megyei múzeumigazgatóság történetének
eddig legnagyobb vállalkozásában összesen
99 régészeti lelőhelyen és mintegy 1,5 millió
négyzetméteres területen végeztek kutatást.
40 régész, több mint 100 régésztechnikus,
geodéta, rajzoló, fényképész, valamint
természettudományos szakemberek (geológusok, archeozoológusok, antropológusok, stb.), ásatási munkások és más segítők
tervszerű, összehangolt munkája zajlott hat
éven át.

Hat év munkájának eredményei a falakon
Dolgoztak kellemes márciusi napsütésben, júliusi kánikulában, októberi ködszitálásban, decemberi havazásban. Megtalálták
Európa egyik legjelentősebb és legnagyobb
szarmata kori fazekas faluját, kora bronzkori öntőformákat, a legnagyobb korabronzkori (ún. harangedényes kultúra)
temetőt, a tatárjárás elborzasztó emlékét,
hogy csak néhány kiemelkedő példát említsünk. És persze tonnákban mérhető menynyiségű kerámiát, állatcsontot, fémsalakot,
stb., amelyek aprólékos vizsgálata hozzá fog
járulni múltunk jobb megismeréséhez. A
feldolgozás jelenleg is zajlik, ezért csak egy
munkaközi állapotot mutatott be a kiállítás.
A szakemberek bíznak abban, hogy a feltárások során felvetett problémák továbbgondolása segíti a munkát és hozzájárul a
majdan elkészülő kiállítások, monográfiák,
tudományos igényű feldolgozások megszületéséhez.
gi



Mit ne dobjunk
az otthoni szemetesbe?
Tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan azért nem vesznek részt a szelektív hulladékgyűjtésben, mert
nem tudják, hogy mit és hogyan kell és lehet külön gyűjteni, illetve ennek milyen haszna van személyes életében.
A szelektív hulladékgyűjtés az újrafeldolgozás első lépése. Ennek során a lakosság aktív közreműködésével, anyag szerint szétválogatva gyűjtik a hulladékokat. A hulladéknak, mint másodnyersanyagnak a gazdaság vérkeringésébe való visszajuttatásából komoly környezeti előnyök származnak: jelentősen csökken a gyártás energiaigénye, környezeti terhelése. Az alábbiakban megismerkedhetünk a
leggyakrabban gyűjthető hulladékfajtákkal.
PAPÍR: Ez a konténer újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyűjtésére való. Higiéniás okokból ne dobjuk bele az élelmiszer- maradványokat és egyéb
s z e n nye z ő d é s e k e t
tartalmazó (pl. olaj,
zsír, oldószer) papírokat, használt papír
zsebkendőt, szalvétákat stb. A feldolgozás
legfontosabb feltétele, hogy a papír ne
legyen szennyezett,
zsíros!
Fordítsunk
figyelmet arra is,
hogy nem kerülhet
a papírgyűjtő konténerbe pl. nejlon fólia
- a hentesáru csomagolásához sok helyen
használnak
papírműanyag összetételű
fóliát, vagy műanyag
kötözőzsinór - az
öszszegyűjtött újságHasználjuk rendeltetésének megfelelően a konténereket!
papírt ne műanyagzsi
neggel kötözzük össze, a legjobb, ha összekötözés nélkül egy papírzacskóba rakjuk.
ÜVEG: A tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált üvegeket - befőttes,
parfümös stb. - dobhatjuk ide. Ne dobjunk bele tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet! Az üvegekről távolítsuk el a fém kupakokat!
MŰANYAG: Üdítős, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart
kupakjait (samponos, habfürdős stb.) háztartásban előforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) dobhatunk bele. Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett
(nem kimosott) flakont. Tejes, joghurtos poharat, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert hasznosításuk jelenleg nem megoldott!
FÉMEK: A fémek talán a legkevésbé érzékenyek a különféle szennyeződésekre. Nagyon fontos volna ezek szelektív gyűjtésének elterjedése, mert a gazdaságba történő visszaáramoltatásuk igen jelentős
energia-megtakarítást eredményez. Ez az edény a fém csomagolódobozok (üdítős, sörös, konzerves
stb.) gyűjtésére szolgál. A konzerves, kutya- illetve macska-eledeles dobozokat csak kimosva szabad
beledobni!
A szelektív hulladékgyűjtés közös érdekünk, hiszen így nemcsak energiát tudunk spórolni, hanem
a keletkező szemét mennyisége is csökkenthető, ezáltal egy élhetőbb környezetet tudunk biztosítani
magunknak, és gyermekeinknek!

Makkayné Szigetvári Szonja
a polgármesteri hivatal környezetvédelmi referense

Energiatakarékossági világnap
Tekintettel arra, hogy március 6-án van a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap, szeretnék egy- két mondatban tájékoztatást adni az
energia megtakarításának lehetséges módjairól. A világ évi összes energiafogyasztásnak 45%-át az épületek “üzemeltetésére” használjuk el.
Világítás
A világítással való takarékosság nem azt jelenti, hogy kevés fénnyel világítsunk, vagy
hogy egyszerűen lekapcsoljuk a világítást. A
hiányos, rossz világítás, a nem megfelelő látási
viszonyok növelhetik a háztartási balesetek veszélyét. Az általánosan elterjedt izzólámpának
a hatásfoka mindössze 6%. A hagyományos
izzóhoz mérve a halogénizzóé már 12%-os,
kb. 20% energia takarítható meg. Energiagazdálkodási szempontból a kompakt fénycsövek
alkalmazása igen kedvező, fogyasztásuk mind
össze egyötöde az azonos teljesítményű izzólámpának. Előnyük még, hogy élettartamuk
4-10 szerese az átlagosan mintegy 1000 órás
izzólámpáknak. A kompakt fénycsöveknek
és a hálózati feszültséggel működő halogén
izzóknak a hagyományos izzólámpákkal megegyező (E14, E27) csatlakozása van, egyszerűen cserélhetőek. Több órás üzemhez vagy ahol
nagyobb megvilágítási szintre van szükség,
jobb a fénycső.
Hűtés és fagyasztás
Ha túl közel helyezi a tűzhelyhez vagy a bojlerhez a hűtőszekrényt, akkor jelentősen megnőhet az energiafogyasztásuk. Például, ha meleg
pinceszobába helyezzük őket, ahol a hőmérséklet 30-35oC, a felhasznált energia majdnem
megduplázódik, és a hűtőszekrények esetén
évente 60 kg, a fagyasztók esetén pedig 320 kg
többlet szén-dioxid-kibocsátást eredményez.
A hűtő- és fagyasztókészülékeket jól szellőztetett és száraz helyiségben kell üzemeltetni.
A készülék elhelyezésénél a környezeti hőmérsékletre, esetleges napsütésre különösen
ügyelni kell. A környezeti hőmérséklet 1°C
emelkedése a névleges 25°C értékhez képest
5%-kal növeli az energiafogyasztást. Kerülni
kell forró vagy meleg étel behelyezését a hűtőszekrénybe! Energiát takaríthatunk meg azzal,
ha mielőtt a hűtőbe tesszük, megvárjuk, amíg
kihűl.
Fűtés
Az épületek energiafogyasztásában éghajlati
feltételeink mellett a legnagyobb tételt a fűtés
képviseli. Ha csak 1°C-kal csökkenti otthona
hőmérsékletét, azzal 5-10%-os megtakarítást
érhet el fűtésszámláján, és így évente akár 300

kg-mal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki háztartása. A lakás egyes helyiségeire ajánlott hőmérsékletek a következők: nappali 20°C, hálószoba 18°C, konyha 20°C, fürdőszoba 24°C,
WC 15°C, előszoba 15°C, lépcsőház 10°C. Az
ajtót, ablakot szigetelőcsíkkal huzatmentesíthetjük. A megvetemedett ajtó elé akasztott
vastag függönnyel javítható a hőszigetelés.
Az egyszeres üvegezésű ablak kettős üvegezésűre cserélése 30-40%-kal is csökkentheti a
hőveszteséget. Szobai párologtatóval a relatív
nedvesség szabályozható, a nagyobb légnedvesség mellett az alacsonyabb hőmérséklet
is kellemes. Azzal is csökkentheti az otthona
fűtésére felhasznált energiát, ha a termosztátot úgy programozza be, hogy éjszaka, illetve
amíg nem tartózkodik otthon, a hőmérséklet
alacsonyabb legyen. Ezzel 7-15%-kal csökkentheti a fűtésszámláját.
Szellőztetés
A szakszerű szellőztetés az egyik legjelentősebb területe az energiatakarékosságnak. Az
ésszerűtlen szellőztetés akár évi 20 % többletkiadást is okozhat! Szellőztessünk gyakran, de
csak rövid ideig (napi 4 perc helyiségenként).
Melegvízkészítés
Egy átlagos nagyságú háztartás összes energiafogyasztásának 10-12%-át fordítja a melegvíz előállítására. Átlagos háztartásban személyenként és naponta 20 liter 60°C-os, illetve
30 liter 45°C-os, vagy 40 liter 37°C-os melegvízre van szükség. Mosogatáshoz és takarításhoz 50-60°C-os, testápoláshoz 37-40°C-os
víz szükséges. Az alacsonyabb hőmérsékleten
tárolt víz hatása kedvezőbb a melegvíz-tároló gazdaságos működésére és az élettartamára. A hőveszteség 60°C-os vízhőmérsékleten
53%, a vízkőképződés 26%, 40°C-on viszont a
hőveszteség már csak 20% és nincs vízkőképződés.
Apró változtatásokkal mindannyian hozzájárulhatunk a globális éghajlatváltozás
hatásainak csökkentéséhez és ezáltal pénzt is
megtakaríthatunk az energia- és fűtésszámlák
tekintetében.
Makkayné Szigetvári Szonja
a polgármesteri hivatal környezetvédelmi referense
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Tisztelt
Olvasók!

Pusztítják az énekesmadarakat

Levelek áradatáról beszélni persze túlzás
lenne, de tény, hogy már lapunk első számának megjelenése után is szép számmal
kaptunk olvasói leveket. Ezekkel foglalkoznunk örömteli kötelesség. Szándékaink szerint rendszeresen szemlézük majd
ezeket a megkereséseket.
Az olvasóink által felvetett kérdések
megoldásából csak a közreadást vállalhatjuk, valamint azt, hogy a konkrét felvetéseket tartalmazó leveleket továbbítjuk az illetékesekhez.
Az írásokat - terjedelmi okokból – a
mondanivaló érintetlenül hagyása mellett, rövidített, szerkesztett formában
közöljük.
Az itt megjelenő tartalmak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
a szerkesztő

A Pesti út és a Liliom utca kereszteződésében a kertekből eltűntek a
rigók, cinkék és még a verebek is. Szomszédainktól úgy tudjuk, hogy
ismeretlen tettesek légpuskákkal (?) vadásznak rájuk. Nyilvánosan figyelmeztetni volna jó mindenkit, hogy az énekes madarak pusztítása
súlyos kárt okoz gyümölcs- és növénytermesztésünknek és környezeti
szabálysértésnek tekinthető. Hasonlóképpen a házi állatokra vadászni,
vagy a madarak fészkeit a fiókák felnevelése előtt leverni, tönkretenni
szintén szabálysértésnek kell tekinteni. Szomszédaink nevében is előre
köszönjük támogatást.
Ötvös Lajos
Gyál

Szemetes az erdő
Régi panasza az Erdősor utca környékén élőknek az Erdősor utcai liget
állapota. Ilyenkor télen, főleg ha nincsen hó, különösen lehangoló a látvány. Az erdő gondozatlan, tele van hulladékkal, szeméttel. Nem elég,
hogy időnként takarítási akciókat tartanak, gondoskodni kellene a szemét rendszeres összegyűjtéséről meg a szemetelés megakadályozásáról
is! Nem tudom, hogy ez kinek a feladata, de mindenképpen megoldást
kellene találni erre a problémára.
Név és cím a szerkesztőségben

A valóság még mellbevágóbb – megjött az emelt gázszámla is
Tavaly ősz óta hallani a növekedő terhekről, és arról, hogy az embereknek
ismét többet kell vállalni. Persze megint
a hétköznapi, bérből élő, átlagos embereknek. Amikor a hírekben a többletterhek vállalásáról és „közös felelősségről”
hallunk, bosszankodom, hiszen úgy érzem, hogy nem én tehetek arról, hogy ismét ide jutottunk. Mintha elfelejtenénk,
hogy a kilencvenes években már egyszer
túljutottunk ezen, volt már rendben a
magyar államháztartás, volt már növekedési pályán a hazai gazdaság. Az ember ezek után nem visszaesést vár. Furcsa
ma arra emlékezni, hogy öt-hat éve még
arról beszéltünk, hogy vajon 15 vagy 20
év kell ahhoz, hogy az életszínvonalunk
tényleg megközelítse az ausztriai átlagot, és az Unió is jobb életkörülményeket hoz. Hol vagyunk most megint ettől?
Mi újra leszakadni kezdtünk, miközben
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több szomszédunknak (pl. Szlovéniának)
a felzárkózás igenis sikerült.
A napokban azonban az, ami eddig
csak aggasztó hír volt, hirtelen fájdalmas valóság lett. A múlt héten nyugdíjas
édesanyám fogadott sírva a gyógyszertárból hazaérkezve, hogy a havi 5 ezer
forintot kitevő rendszeres gyógyszereiért
most már 11 ezer forintot kellett fizetnie.
Pedig a nyugdíjához képest már a havi
5 ezer forint sem volt kevés. Azután az
áramszolgáltatók jelentettek be 4,6 százalékos váratlan áremelkedést. A valóság mellbevágó megtapasztalása azonban ezzel még nem ért véget. A fárasztó
munkahét után, február 3-án, szombat
reggel kibontottam az új gázszámlát,
és percekig nem tudtam megszólalni a
megdöbbenéstől. Amíg a 2006. decemberi gázszámla 24 ezer forint volt, addig
a januári, emelés utáni gázszámla 55

ezer forintot tesz ki! Hivatásom első évtizedében járó családfenntartó vagyok.
Átlagos család vagyunk, nem vet fel a
jólét, jellemző módon egy öregedő, kilencedik éves Skodával járunk. A lakáshitel törlesztés mellé most ez a hihetetlen
gázszámla már olyan terhet jelent, hogy
már alig marad pénzünk a víz, a villany,
az étel és a szükséges biztosítások kifizetésére. Bárki, bármit is állít, az állítólagos kompenzáció úgy van kitalálva, hogy
ne kapjunk gáz-ártámogatást, annak
ellenére, hogy tavaszra várjuk második
gyermekünket. Az ország, a családok, a
nyugdíjasok helyzete egyre elkeserítőbb.
Mindig is higgadt embernek ismertek,
nem szoktam panaszkodni. De most már
én is kimondom a kérdést: hol vannak a
felelősök?
Dr. Halustyik János
Gyál

2007. február

A képviselő-testület módosította a háziorvosok rendelési idejét

Információs pultnál tájékozódhatnak a betegek
A gyáli lakosok gyorsabb, jobb kiszolgálása érdekében 2007. január 16-tól, hétfőtől csütörtökig
8.00 – 18.00 óra között, pénteken 8.00 – 17.00 óra
között információs pult működik a Városi Egészségügyi Központ bejáratánál. Az információs
pult telefonszáma 06-29-540-880. Itt lehet szakrendelésekre időpontot kérni, kivétel a fizikoterápia, ahol továbbra is az 540-893-as telefonszámon vagy személyesen a szakrendelésen adnak
időpontot. Az információs pultnál a rendelési
időkről, telefonszámokról, a Jáhn Ferenc Kórház
járóbeteg-szakellátásával kapcsolatos telefonszámokról, rendelési időkről is tájékoztatást kaphatnak a betegek.

Felnőtt háziorvosok
Dr. Bognár Erzsébet:
29/540-883
Hétfő
8:00-12:00
Kedd
8:00-12:00
Szerda
16:00-20:00
Csütörtök
16:00-20:00
Péntek páros
13:00-17:00
Péntek páratlan
8:00-12:00

Dr. Piszker Éva:
29/540-883
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek páros
Péntek páratlan

16:00-20:00
16:00-20:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
13:00-17:00

Dr. Tarcheh Ghassan:
29/540-884
Hétfő
8:00-12:00
Kedd
8:00-12:00
Szerda
16:00-20:00
Csütörtök
16:00-20:00
Péntek páros
13:00-17:00
Péntek páratlan
8:00-12:00

Dr. Bán Éva:
29/540-884
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek páros
Péntek páratlan

16:00-20:00
16:00-20:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
13:00-17:00

Dr Németh Ilma:
29/540-885
Hétfő
8:00-12:00
Kedd
8:00-12:00
Szerda
16:00-20:00
Csütörtök
16:00-20:00
Péntek páros
13:00-17:00
Péntek páratlan
8:00-12:00

Győriné Dr. Mező Beáta:
29/540-885
Hétfő
16:00-20:00
Kedd
16:00-20:00
Szerda
8:00-12:00
Csütörtök
8:00-12:00
Péntek páros
8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

Dr. Hadházi Éva:
29/540-886
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek páros
Péntek páratlan

Dr. Ködöböcz László:
29/540-886
Hétfő
16:00-20:00
Kedd
16:00-20:00
Szerda
8:00-12:00
Csütörtök
8:00-12:00
Péntek páros
8:00-12:00
Péntek páratlan 13:00-17:00

8:00-12:00
8:00-12:00
16:00-20:00
16:00-20:00
13:00-17:00
8:00-12:00

Gyermek háziorvosok
Dr. Kmety Adrienne
29/540-889		
Hétfő:
8:00-12:00
Kedd:
16:00-19:00
Szerda:
8:00-12:00
Csütörtök:
17:00-20:00
Péntek:
11:00-14:00

Dr. Bérces Enikő
29/540-890		
Hétfő:
9:00-12:00
Kedd:
16:00-20:00
Szerda:
8:00-12:00
Csütörtök:
16:00-19:00
Péntek:
8:00-11:00

Dr. Kindlovits Mária
29/540-889
Hétfő:
17:00-20:00
Kedd:
8:00-11:00
Szerda:
16:00-20:00
Csütörtök:
8:00-12:00
Péntek:
8:00-11:00

Dr. Szabó Zsuzsanna
29/540-890
Hétfő:
16:00-19:00
Kedd:
9:00-12:00
Szerda:
17:00-20:00
Csütörtök:
8:00-12:00
Péntek:
13:00-17:00

Szabadság esetén a rendelési idők változnak!

Tanácsadások

Dr. Kindlovits Mária		
Dr. Bérces Enikő:		
Dr. Kmety Adrienne:		
Dr. Szabó Zsuzsanna:		

Hétfő: 13:00-16:00
Kedd: 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-11:00
Csütörtök: 13:00-16:00

A szakrendelési időket lapunk márciusi számában adjuk közre.
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Közbiztonsági hírek

Tisztelt Olvasók!
A „Közbiztonsági hírek” rovat 2007.
évben történő beindításával célul
tűztük ki, hogy minden Gyálon és
Gyál vonzáskörzetében élő olvasót
tájékoztassunk az aktuális közlekedés- és közbiztonsági helyzetről,
valamint azokról az eseményekről,
amelyeket kiemelt fontossággal kell
kezelni. Célunk az is, hogy visszajelzést kapjunk munkánkról és eredményeinkről, ezért tájékoztatásul és
bemutatkozásul néhány, kapitányságunkkal kapcsolatos információt
bocsátunk rendelkezésükre.

Éves közgyűlést tartott a Gyáli FEGY Polgárőrség

Térségi szinten is számítanak rájuk
Január 24-én, a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartotta éves
közgyűlését városunk közbiztonságának egyik meghatározó civil
szervezete, a gyáli FEGY Polgárőrség. Elnökként ismét a szervezetet több mint egy évtizede irányító Kurucz Árpád kapott bizalmat,
alelnökké Kalmár Róbertet és Szatmári Lászlót választotta a közgyűlés. Az ellenőrző bizottság elnöke Kurucz Attila, tagjai Cseszkó
Tibor és Puskás János lettek.

A Dabasi Rendőrkapitányság Vezetője: Dr. Farkas László r. alezredes,
rendőrségi főtanácsos
A Dabasi Rendőrkapitányság címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/b.,
Telefonszám: 29-360-107,
29-360-207
29-360-307.
e-mail cím: dabasrk@orfk.b-m.hu
dabasrk@pest.police.hu
Kapitányságvezetői fogadónapok:
minden hónap első keddjén 09.00 tól
15.00-ig.
Gyáli Rendőrőrs:
Cím:
2360 Gyál,
Bajcsi-Zs. út 41.szám
Telefon:
29-340-107
Őrsparancsnok: Stupek István r. alezredes
Rendőrkapitányságunk
Igazgatásrendészeti Osztályán a fegyver,
személy- és vagyonőri tevékenységgel kapcsolatos, illetve engedélyügyi
ügyfélfogadási idő:
Szerda
Péntek

08.00-11.30 -ig,
13.00-15.30 -ig,
08.00-11.30 -ig.

Somodi Sándor r. főhadnagy
hivatalvezető
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Az elmúlt év eredményeiről adott számot az egyesület vezetősége
Tizenhatodik alkalommal gyűltek öszsze a polgárőrök, hogy éves munkájukról
számot adjanak, megválasszák a szervezet
vezetőit és meghatározzák a következő év
feladatait.
Az eseményen részt vett Gyimesi István,
Gyál város polgármestere, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester,
Pápai Mihály alpolgármester, Badics Ferenc
önkormányzati képviselő, a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke és Stupek István rendőr alezredes, a
Gyáli Rendőrőrs parancsnoka is.
Vinnai Tibor és Cseszkó Tibor önkormányzati képviselők, mint a polgárőrség
tagjai voltak jelen a rendezvényen.
Kurucz Árpád elnök beszámolójában
kiemelte, hogy a jelenleg 57 fős taglétszámmal, 43 fős járőröző állománnyal működő
szervezet munkájára az elmúlt évben 1063
-szor volt szükség. 14 helyszínen értek
tetten, s tartottak vissza bűnelkövetőt,
szabálysértőt, 19 személyt adtak át a rendőrségnek, 23 alkalommal hajtottak végre
szervezett akciót, 29 kiemelt eseménynél
vettek részt a probléma megoldásában, ve-

szélyelhárításban, kárfelszámolásban. Városunk határain túl is számíthattak rájuk az
ott élők, a szolgálati napló tanúsága szerint
az elmúlt évben 11 alkalommal más településeken hajtottak végre feladatokat.
Az események jelentős részét adták a
csendesriasztó-rendszer meghibásodásai,

Elismerések a közgyűlésen
A közgyűlésen a legkiemelkedőbb
munkát végző polgárőröknek Gyimesi
István és Kurucz Árpád adott át elismeréseket.
Kalmár Márkus és Benkő Péter 10
éves aktív munkáját aranymedállal,
Gyökeres László polgárvédelmi munkacsoportban végzett tevékenységét
oklevéllel ismerték el.
Kónya Csaba, mint a 2006-ban
legtöbb járőrszolgálat ellátó polgárőr
kapott oklevelet, Dobos Mátyás pedig
kiemelkedően aktív munkájáért vehetett át elismerést.

2007. február

Felhívás

Beszédes számok
Az ezernél is több 2006-os esemény megoszlása az alábbiak szerint alakult (zárójelben a 2005-ös adatot szerepeltetjük):
Betörés, lopás, rablás észlelése, megakadályozása, helyszínbiztosítás 13 eset (38)
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás
52 eset (105)
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése
44 eset (57)
Rendezvénybiztosítás
14 eset (11)
Közlekedéssel kapcsolatos események
46 eset (98)
Verekedés, rendbontás, garázdaság megszüntetése, megakadályozása
88 eset (110)
Ellopott autók felkutatása, megtalálása
1 eset (5)
Műszaki mentés végrehajtása
17 eset (22)
Környezetvédelemmel kapcsolatos események
5 eset (24)
Tűzszerészeknek segítségnyújtás
2 eset (4)
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás
56 eset (96)
Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál
13 eset (26)
Körözött személyek felkutatása, elfogása
4 eset (21)
Riasztórendszer bejelzése miatt objektumok ellenőrzése
706 eset (654)
Rendőri munka segítése hatósági tanúként
15 eset (24)
Eltűnt személyek felkutatása
5 eset (6)
Halálesetnél helyszínbiztosítás
1 eset (8)
Objektum, terület ill. személy megfigyelése
27 eset (9)
Egyéb események
141 eset (478)

illetve a rendszerbe kötött ingatlanok lakóinak figyelmetlensége miatti vakriasztások, az egyéb események száma a legtöbb
kategóriában csökkent 2006-hoz képest. A
csökkenés okaként Kurucz Árpád az egyre
erősödő rendőri jelenlétet és a polgárőrök
munkáját emelte ki.
Van itt egy csapat. Egy csapat, amire bármikor számíthatunk, aminek tagjai önzetlenül, szabadidejüket feláldozva teljesítenek
szolgálatot értünk, gyáliakért, nyugalmunkért, biztonságunkért immár tizenhat éve
– köszönte meg a fegyesek tevékenységét
Gyimesi István polgármester.
Stupek István őrsparancsnok is köszönetét fejezte ki a szervezet tevékenységéért,
s ígéretet tett a polgárőrség és a rendőrség
között időnként előforduló kommunikációs zavarok megoldására.
Kalmár Róbert, a FEGY kapcsolatrendszerét elemző hozzászólásában a helyi rendőrőrssel, a dabasi kapitánysággal hosszú
ideje tartó hatékony együttműködést emelte ki, ami látványos és így komoly visszatartó erőt képez a bűnözőkkel szemben. Napi
munkakapcsolat jellemzi a polgármesteri
hivatal diszpécserközpontjával, valamint a
közterület-felügyelettel és a mezőőrséggel
kialakított együttműködést is.
A lakossággal való kapcsolattartás fő
színterei a FEGY állandóan rendelkezésre

álló diszpécserközpontja és az egyre bővülő,
egyre jobb eredményeket felmutató Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM). A
SZEM-mozgalom eredményes működését
az is mutatja, hogy 2006-ban 268 esetben
intézkedtek a polgárőrök SZEM-tagok, illetve lakossági bejelentések kapcsán.

Ha szívén viseli Gyál közbiztonságát, a
cél érdekében kérjük a Tisztelt Adózó
Állampolgárt, hogy adója 1%-ával támogassa

A GYÁL KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNYT.
Adószáma:

18689621-1-13
Támogatását köszönettel fogadja:
A közalapítvány kuratóriuma

rendelkező FEGY tag is. Fő feladatuk ebben a szerepkörben az esetleges mentési
munkálatok megszervezése, összehangolása. Az egyesület ezen szakcsoportja
Gyökeres László vezetésével részt vett a
2006-os dunai árvízvédelmi munkálatokban, területzárás, őrzés, mentés volt a feladatuk.
A közgyűlésen számot adtak tevékenységükről a polgárőrség különböző munkacsoportjai is. A gépjárművekkel, technikai
felszereléssel, riasztórendszerrel, tűzoltási
feladatokkal, SZEM-mozgalommal, rádiótechnikával, stb. kapcsolatos beszámolók-

Városunk közbiztonságának egyik meghatározó civil szervezete
Gyimesi István polgárvédelmi parancsnok irányításával helyi polgárvédelmi
szakalegység is működik, melynek szerves
részét képezi 12 fő, nagy tapasztalatokkal

ból egy erős, bármilyen helyzetben gyorsan, hatékonyan reagálni tudó szervezet
képe bontakozott ki.
-i kis-
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Gyáli Újság

Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Telefon: 06 (29) 541-641 Tel./fax: 06 (29) 541-64

Februári programajánló
Február 16. péntek, 18 óra
„Szomszédolás” Vecsésen
Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés
képzőművészeinek közös kiállítása
A kiállítást megnyitja: Szlahó Csaba,
Vecsés város polgármestere
Megtekinthető: február 25-ig
Február 17. szombat, 10 órától
Kodály Zoltán halálának
40. évfordulójára emlékezve
Kistérségi Gyermek-és Ifjúsági
Találkozó keretében népdalverseny
óvodások, kisiskolások, és
iskolások részére
Rendezők: Bartók Béla Általános
Iskola és a közösségi ház
Február 26. hétfő, 10 óra
A kommunizmus áldozatainak emlék
napjára emlékezve
Rendezők:
Eötvös József Általános Iskola és
Közgazdasági Szakközépiskola és a
közösségi ház

Február 27. kedd, 18 óra
„Szomszédolás” Gyálon
Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés
képzőművészeinek közös kiállítása
A kiállítást megnyitja: Gyimesi István,
Gyál város polgármestere
Megtekinthető: március 11-ig.

Moziműsor
Február 15. csütörtök, 14 és 18 óra
Eragon - amerikai fantasy
Az árván maradt, Eragont nagybátyja neveli egy
eldugott faluban. A tizenöt éves fiú egy éjszaka,
vadászat közben tükörsimára csiszolt, rejtélyes
kékkövet talál, amely utóbb sárkánytojásnak bi
zonyul, és egy kék sárkány kel ki belőle. Ezzel
Eragon élete egy csapásra megváltozik.

Február 22. csütörtök, 10, 14 és 18 óra
Elvitte a víz
amerikai-angol animációs film
Roddyt, az elkényeztetett háziegeret egy szép
napon előkelő londoni, negyedbeli lakosztályá
ból egy hívatlan rágcsálónak köszönhetően a
vécécsészén keresztül a csatornába viszi a víz.

Márciusi előzetes
Március 6. kedd, 17 óra
Garai Galéria
Horváth Réka kiállításának megnyitója
a Garai Galériában
Március 3. szombat, 15 óra
Kodály Zoltán halálának 40. évfordu
lójára emlékezve Kistérségi Gyer
mek-és Ifjúsági Találkozó keretében
zeneiskolák kamarazenekarainak
találkozója
Rendezők:
Kodály Zoltán Zeneiskola
és a közösségi ház
Március 12. hétfő, 18 óra
„Szomszédolás” Űllőn
Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés
képzőművészeinek közös kiállítása
Március 13. kedd, 17 óra
Babakiállítás és vásár
Március 13. kedd, 9 és 10.30 óra
Tihanyi Vándorszínpad:
Elvarázsolt Katinka
Tihanyi Tóth Csaba Mese-Társulata
Rendezte: Tihanyi Tóth Kinga
Szereplők: Lakatos László, Mesz
Rita, Kántor Judit, Végh Tibor, Tamási
Tóth Judit, Török Sarolta, Antal Csilla,
Nemes Krisztina, Tamási Tóth József
Március 15. szerda, 10 óra
Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe
Megemlékezés az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc évfordulóján
Közreműködők: Kodály Zoltán Zeneiskola,
Eötvös József Általános Iskola és Köz
gazdasági Szakközépiskola
Március 23. péntek, 16 óra
Népdalkör 2. Tavaszi Találkozója
A közösségi ház és a gyáli Városi
Népdalkör szervezésében.
Az ország különböző tájegységeinek
népdalköreit láthatja a közönség.
A találkozó közös tánccal zárul.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2360 Gyál, Vecsési u. 32.
Telefon/Fax: 06/29 544 340
06/29 544 341
Mobil:
06/30 996 2633
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 8.00 – 11.00
15.00 – 18.00
Szombat:
9.00 – 11.00
Vasárnap:
ZÁRVA

Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De
több, mint egy évtizedes klinikai praxis birtoká
ban igényes és kíméletes gyógyelátást ígérhetek
kedvencei és haszonállatai számára. Barátságos
hangulatú rendelőmben várom!”
SZOLGÁLTATÁSOK:

 Védőoltások
 Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti alapellátás
 Műtétek
 Ivartalanítás
 Házi betegellátás
 Homeopátia
 Szaktanácsadás
 Állatpatika
 Gyógytápok

Kedvezményes macska-ivartalanítás!
t

iú

s
rö

Kő

Februárban minden macska-ivartalanítási
műtét árából 20% engedményt adunk.
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Februártól május1-jéig

minden vasárnap

TORKOS
VASÁRNAP!
12-21 óra között
50 féle étel féláron!
Akciónk kizárólag az étteremben érvényesíthető!

Minden pénteken
KARAOKE-PARTY!
Német nyelvoktatást
vállalok!
Beszédközpontú
nyelvóráimat elsõsorban
gyermekek részére
ajánlom.
Jó nyelvtudásomat annak
köszönhetem, hogy
hosszú ideig német nyelvterületen éltem.
Telefonszám:

FUTÁRSZOLGÁLAT

06 30 / 290 45 03

16

A gyors,
megbízható
partner!
Küldemények
kézbesítése,
ügyintézés
munkaidõben!
06-29/344-460
06-70/559-2094

Megváltozott a
Posta
nyitva tartása!
Február 1-jétől megváltozott a Posta
nyitva tartása.
Hétfőtől
péntekig
8.00-18.00
szombaton
9.00-12.00
óra között
várják az
ügyfeleket.

Gyáli, illetve Gyál
környéki raktáraink
ba keresünk főállású
munkatársakat, részben
fizikai munkára.
Targoncavezetői gyakor
lat előny, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet munka
időben Havasi Józsefnél
az alábbi telefonszámon:

30/474 39 16

Obelix bázis
A gyáli Obelix autósiskola 1992-ben nyitotta meg kapuit mindazok számára, akik helyben szeretnék elsajátítani az autóvezetés, netán a motorozás fortélyait.
Néhány éve, egészen pontosan 2003-ban fontos előrelépésként az Obelix autósiskola oktatóbázissá fejlődött. Kényelmi szempontból egyáltalán nem mellékes, hogy az amúgysem egyszerű
vizsgakövetelményekre hány helyszínen, és egymáshoz képest milyen időpontokban kívánunk,
illetve tudunk felkészülni. Biztosan senkinek sem kell bemutatni, milyen idegőrlő lehet hosszú,
túrának sem utolsó utazással megközelíteni egy-egy távoli, belváros mélyén eldugott gyorstalpaló
egészségügyi oktatásnak otthont adó intézményt.
Aki az Obelix autós-motoros iskolát választja, annak ilyen gondja biztosan nem lesz.
Minden tanulónak lehetősége van arra, hogy itt helyben hallgassa végig az elméleti oktatást,
a közúti elsősegély tanfolyamot, melynek anyagából vizsgát tegyen, felkészüljön a számítógépes
alkalmassági vizsgára, továbbá, hogy gyakorlati képzésben részesüljön. Mindezeken felül járműkezelői és rutin vizsgák is itt a gyáli oktatóbázison tehetők le.
Felkészült és türelmes oktatók új gépjárművekkel várják a KRESZ vizsgát sikeresen teljesítő
tanulókat, hogy az elméletben már megszerzett tudásukat a gyakorlatban is alkalmazhassák, és
kellő rutint szerezhessenek ahhoz, hogy a későbbiekben egyedül is megállják a helyüket a forgalomban.
Az iskola folyamatosan indítja tanfolyamait minden kategóriában. A tanulásra természetesen
délutánonként, illetve hétvégenként is folyamatosan van lehetőség, így akár iskola vagy munka
mellett is egyszerűen találhat bárki arra alkalmas időpontot, hogy a leendő jogosítványának megszerzéséhez szükséges órákon részt vegyen.
Az Obelix autós és motoros iskola idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Ennek köszönhetően, 2007-ben hónapról-hónapra különböző akciókkal várják a tanfolyamokra jelentkezőket.
Az aktuális akciókról az iskola hirdetései folyamatosan tájékoztatást adnak!
„Fontosnak érezzük, hogy tanulóink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal, ezért arra kérjük
kedves olvasóinkat, hogy osszák meg velünk pozitív és negatív kritikáikat!”
(X)
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Tisztelt Gyálon Élő Családok!
A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete és a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület szabadidősport szervezésébe kezdett, sok, ezzel egyetértő
személy közreműködésével.
Első lépésként a családi sportnapok szervezését kezdtük meg.
Terveink szerint havonta egy alkalommal, az Ady Endre utcai
sportpályán, a focin kívül, egyéb labdajátékok mellett, családi
ügyességi feladatok lennének.
Szeretnénk ezt a családi elfoglaltságot a szíves figyelmükbe ajánlani!
Hasznos lehet a családi együttlét, a jó szórakozás, a testmozgás és
az egészségük miatt. Reméljük, rendszeresen igény tartanak majd
erre a programra, ahol jó barátságok is kialakulhatnak, úgy a gyerekek, mint a felnőttek között.
CSALÁDI SPORTNAP ÉS VETERÁNAUTÓS TALÁLKOZÓ
lesz
2007. március 17-én 10 órától, az Ady Endre utcai sportpályán
Programterv:
- Veteránautók gyülekezője a piactéri parkolókban
- Felvonulás,
- Kispályás focimeccsek a jelentkező csapatoknak,
- Autó elhúzó verseny, abroncshajítás,
- Labdajátékok és családi ügyességi versenyek.
Kérjük, tiszteljenek meg jelenlétükkel, hozzák magukkal a rokonokat, barátokat, ismerősöket!
Kapcsolódjunk ki egy kis mozgással!
Részletes program: február 20. után a honlapokon:
www.gyaline.uw.hu; www.gyalibkse.uw.hu; www.nosztalgiaklub.ini.hu
március elején: plakátokon
Felvilágosítás: Szarka György (06 30 910 7584, hajdanim@freemail.hu),
Jokán András (06 20 421 7768, andrewjok@monornet.hu), Horváth
Krisztián (06 20 447 4381,nosztalgiaklub@freemail.hu).
Ötleteket és felajánlásokat is várunk.

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

Közhasznú jelentés

Az Egyesület – az Önkormányzattól kapott
2.500.000 Ft-ot, valamint a reklámokból befolyt és a további támogatóktól kapott 320.000
Ft-ot az alábbiak szerint
használta fel a 2006. évben.
Labdarúgó szövetség
(igazolások, játékengedélyek, pályahitelesítés,
stb. ): 307.400 Ft
Csapatok utaztatása, üzemanyagköltség, bérleti díjak:

595.478 Ft
Játékvezetői díjak:
371.562 Ft
Sportfelszerelések vásárlása, feliratozások:
579.962 Ft
Pénzintézeti és könyvelési díjak:
65.017 Ft
Edzői díjak, juttatások:
550.000 Ft
Egyéb költségek (terembérlet, oklevelek, bankett, irodai eszközök,
stb.)
106.830 Ft
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület ezúton is megköszöni a Gyáli
Önkormányzat és a Képviselőtestület, valamint egyéni támogatóink segítségét.
Egyúttal reményét fejezi ki, hogy a 2007-es esztendőben – a
megszorítások ellenére is – egyre több sportszerető vállalkozás és
magánszemély is felajánlja segítségét a városi sportélet felemelkedéséhez.

Pest megye borokat választott magának
2007. február 6-án rendezték meg a „Pest Megye Bora 2007” címért folyó borversenyt a Pesti Vármegyeházán. Pest Megye Közgyűlése a rendezvénnyel a megyében élő borászok munkáját, a
bortermelők és a borkedvelő, borfogyasztó emberek egymásra találását kívánta segíteni.
A termelők kizárólag Pest megyében termelt borral
pályázhattak, évjáratmegkötés nélkül. A borokat fehér-, vörös-, rosébor kategóriában zsűrizték.
A neves szakmai zsűriben helyet foglalt többek
között Terts András, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének elnök-nagymestere. Bár a
versenybe nem számított bele, a bírálaton részt vett
a megye vezető tisztségviselőiből álló társadalmi
zsűri is, jelezve az esemény rangját és fontosságát.
Így például Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének
elnöke, Ignácz István rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Dr. Szép Tibor, Pest megye
főjegyzője és mások.

A versenyre közel negyven pincészet és bortermelő összesen majdnem 100 borral nevezett. Nevezési
díj nem volt, a kiíró ugyanis nem üzleti vállalkozásnak, hanem egy olyan lehetőségnek tekintette a versenyt, amellyel támogathatja a borászokat.
A „Pest Megye Bora 2007” cím nyertesei
Vörösbor kategóriában:
Kocsi János, 2002-es Cabernet Sauvignon
Fehérbor kategóriában:
Heiniger Károly, 2006-os Chardonnay
Rosé kategóriában:
Gál Pincészet, 2006-os Kékfrankos Rosé

