
A város legöregebb csatornáját cserélték

Aszfaltoznak a Szent István utcában
Elkészült a Szent István 
utcai szennyvízcsatorna 
cseréje. Néhány héten be-
lül az útépítést és a csapa-
dékvíz-szikkasztó árkok 
kialakítását is befejezik a 
szakemberek.

Az útépítést nemcsak 
a csatornacsere indokol-
ta, hanem az az igény is, 
hogy a Nagykőrösi út 
„menekülőútja” megfele-
lő minőségű legyen. Bal-
eset, egyéb esemény tör-
téntekor ugyanis a Szent 
István utca jöhet szóba a 
város főútjának terelőút-
jaként.

Írásunk a 3. oldalon
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2007. április

Döntéskényszerben az  
önkormányzat

A képviselő-testület egyhangú 
döntéssel rendelte el a közoktatá-
si intézkedési terv felülvizsgálatát, 
módosítását, mely tartalamazza a 
Rákóczi és a Kossuth iskolák ösz-
szevonásának lehetőségét is.

4. oldal

Farsangi mulatság a 
Jancsi és Juliska  
Óvodában

A Jancsi és Juliska Óvodában évek 
óta hagyomány az egy hétig tartó 
farsangi mulatság megrendezése.

12. oldal

Brüsszelbe utazik a 
győztes csapat

„Ki tud többet az Európai Unióról?” 
címmel szervezett vetélkedőt a Fia-
talok az Európai Unióért Közhasz-
nú Egyesület, hogy játékos módon 
ismertesse meg a gyáli általános 
iskolásokkal az Európai Uniót, 
annak történetét, működését, in-
tézményrendszerét és a fiatalokat 
érintő határtalan lehetőségeket.

7. oldal

Mintha beszélnének 
hozzá a tárgyak

Jártál már a gyáli kályhamúze-
umban? – kérdezte egyik bará-
tom a minap. Bolond vagy te, itt 
sajnos nincs semmiféle múze-
um – válaszoltam. Harminc éve 
élek Gyálon, újságíró vagyok, a 
városhoz köt a munkám, csak 
tudnék róla, ha lenne! Mégis 
neki lett igaza. Petrohai Gábor 
nevét ismertem ugyan, de fo-
galmam sem volt arról, hogy a 
kiváló kályhás- és kéménysep-
rőmester gyűjti a szakma tárgyi 
emlékeit és más régiségeket. Ez 
a szenvedélye.

Írásunk a 11. oldalon 
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médiafigyelője

Tisztelt Gyáli Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007. március 5-től saját és külső erők 
bevonásával fokozottan ellenőrizzük, hogy az ingatlan tulajdo-
nosok/használók a nyilvántartásunknak és esetleges korábbi nyi-
latkozatuknak megfelelő méretű és darabszámú hulladéktároló 
edényzetet helyeznek-e ki. Szintén fokozottan ellenőrizzük majd, 
hogy az esetlgesen keletkező többlethulladékot, az erre rendszere-
sített A..S.A.. feliratú zsákban helyezik-e ki az ingatlan tulajdono-
sok/használók. 

Célunk, hogy kiszűrjük azokat az ingatlan tulajdonosokat/hasz-
nálókat akik „potyautasként” a többiekkel próbálják a hulladékke-
zelés költségeit megfizettetni.

 Üdvözlettel:
Mondel Marietta

szolgáltatási igazgató
Gorincsek Gyula

kereskedelmi igazgató

Beiratkozás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az általános iskolai beiratkozás

2007. április 25-én (szerdán) 8.00 - 18.00 óra,
2007. április 26-án (csütörtökön) 8.00 - 16.00 óra 

közötti időpontban;
az óvodai jelentkezés

2007. április 23-ától - 27-éig (hétfőtől - péntekig)
naponta 8.00 órától - 16.00 óráig lesz.

A beiratkozáshoz szükségesek:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- óvodai szakvélemény (általános iskolai beiratkozás esetében) 
- a gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ)
Gyál, 2007. március 29.                                               

Csepregi Pálné
Kistérségi, Oktatási és

Intézmény-felügyeleti Iroda vezetője

Meghívó
Tisztelt Gyáliak! 

2007. április 25-én (szerdán) 
18.00 órakor a Közösségi Ház-
ban az egészségügyi reformról  
tartunk tájékoztatót.
Végh Tibor országgyűlési képvise-
lő vendége: Havas Szófia, a Közép-
magyarországi Regionális Egész-
ségügyi  Tanács elnöke. (a János 
Kórház volt orvosigazgatója).

Minden érdeklődőt várunk!
A szervezők

Felhívás
Itt a tavasz, a megtisztulás, megújulás idősza-
ka, ezért április 22., a Föld napja tiszteletére a 
Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaság 
az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megszer-
vezi 2007. április 21-én szombaton a város 
tavaszi nagytakarítását. Szeretnénk, ha a gyáli 
utcákon is látható lenne a törődés, a rend, a 
tisztaság! 

Az iskolák az intézményük közvetlen kör-
nyezetének rendbetételével segíthetnek. 

A civil szervezeteket és a lakosságot a régi 
temető mögötti terület takarítására invitáljuk.

Találkozás: 2007. április 21-én, 9 órakor, 
Wesselényi-Táncsics sarkon (régi temető) 

Útvonal: Wesselényi utca 
Befejezés: 13 óra (létszámtól és a szemét 

mennyiségétől függően)
A konténert az A.S.A. Magyarország Kft. 

biztosítja, a kesztyűket és a zsákokat a Kht. A 
jó időről a szervezők gondoskodnak.

A szemétszedésbe - akár a saját területének 
megtisztításával - bárki bekapcsolódhat, akit 
érdekel a környezet tisztasága.

Minden, a városunk környezetéért tenni 
akaró embert szeretettel várunk! Segítsen Ön 
is a város „nagytakarításában”!

Környezet- és Városvédelmi Bizottság, 
Gyál Városüzemeltetési Kht

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala felvételt hirdet: 

Beruházási, valamint építéshatósági ügyinté-
zői munkakör betöltésére határozott idővel távol-
levő köztistviselő helyére.

Képesítési feltétel: Egyetemi vagy főiskolai 
szintű építészmérnöki szakképzettség, építésha-
tósági ügyintéző esetén + közigazgatási alapvizs-
ga, vagy azzal egyenértékű vizsga.

Előnyt jelent: önkormányzati munkakörben 
eltöltött gyakorlat.

Jelentkezés: Gyál Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.) 
Személyügyi Irodavezetőnél részletes szakmai 
önéletrajz és az  iskolai végzettséget igazoló okle-
vél másolatának benyújtásával.

Jelnetkezési határidő:
2007. május 15.

Képviselői
fogadóóra

Végh Tibor országgyűlési 
képviselő fogadóórát tart: 

2007. május 10-én 
(csütörtökön) 16.00 órától

Gyálon, a Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban.

Pályázat
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A város legöregebb csatornáját cserélték

Aszfaltoznak a Szent István utcában
Elkészült a Szent István utcai szennyvízcsatorna cseréje. Néhány 
héten belül az útépítést és a csapadékvíz-szikkasztó árkok kialakí-
tását is befejezik a szakemberek. 

Nemzeti ünnepünkön
Évtizedeken át próbálták elferdíteni en-
nek az ünnepnek a jelentőségét, álságo-
san a forradalmi ifjúsági napok rendez-
vényeibe szorították március 15-ét. Ma 
már méltó módon emlékezhetünk 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hőseire – hangzott el 
Pánczél Károly országgyűlési 

képviselő, alpolgármester ünnepi be-
szédében, március 15-én, a Közösségi 
Ház és Városi Könyv-
tár színháztermében.

A rendezvény 
Gyimesi István pol-
gármester köszöntő-
jével vette kezdetét, 
a színvonalas mű-
sor szereplői Szabó 
Győző színművész, az 
Eötvös József Általános 

Iskola és Közgazdasági 
Szakközépiskola tanulói 

valamint a Kodály Zoltán Ze-
neiskola növendékei voltak.

Hagyományaink szerint 
a résztvevők az ünnepség 

második részében a kop-
jafához vonultak, ahol a 

város vezetői, politikai, 
civil és gazdasági szer-
vezetek, intézmények 
képviselői helyezték 
el koszorúikat.

-i kis-

A szennyvízcsatorna cseréje után az aszfaltozást és a szennyvízelvezető árkok kialakítását végzik a szakemberek

Gyál egyik első csatornája még a hetvenes évek 
elején épült. Az akkori tanács döntése értel-
mében a közintézményeket vezetékes szenny-
vízcsatornára kötötték, a Szent István utcában 
haladt a gerincvezeték.

A gyáli csatornaprogram idején még ez a köz-
mű is megfelelően üzemelt, kiváltására nem le-
hetett pályázni, ezért nem került sor a cseréjére. 

Ám a betoncsöves technológia mára elöre-
gedett, egyre több műszaki probléma, például 
beszakadás, gyökerek benövése, dugulás je-
lentkezett, s az azóta erősen megnövekedett 

igénybevételt sem bírta a rendszer. Főként na-
gyobb esők idején öntötte el a mélyebben fekvő 
területeket, környékbeli pincéket a szennyvíz.

A város önkormányzata közbeszerzéses el-
járásban, versenytárgyaláson választotta ki a 

kivitelezőt. Az ajánlatok első körben 120 és 180 
millió forint közötti összegekről szóltak. A tár-
gyalások során a csatornacsere árát 76 millió 
forintra sikerült leszorítani, de a kivitelező az 
önkormányzattal megállapodva, az elmaradó 
munkálatok miatt csak 71,5 millió forintot 
kapott. Elmaradó munka volt például az út-

burkolat helyreállítása. Ennek költségeit azért 
lehetett levonni az árból, mert az új csatorna 
felett új út is készül, külön költségvetésből.

Az 1350 méter hosszú és 6 méter széles, mo-
dern technológiával épülő aszfaltút mentén 
szikkasztóárkokat is kialakítanak. A beruhá-
zás költsége 50,5 millió forint, amiből 10 mil-
lió forintot még 2005-ben, pályázaton nyert az 
önkormányzat.

Az útépítést nemcsak a csatornacsere indo-
kolta, hanem az az igény is, hogy a Nagykőrösi 
út „menekülőútja” megfelelő minőségű legyen. 
Baleset, egyéb esemény történtekor ugyanis a 
Szent István utca jöhet szóba a város főútjának 
terelőútjaként.

gi
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Megvizsgálják az összevonás lehetőségét

Döntéskényszerben az önkormányzat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
április 5-én, rendkívüli testületi ülésen beszámolót 
hallgatott meg a 2005/2006-os tanévben végzett or-
szágos kompetenciamérés eredményeiről (ennek gyá-
li vonatkozásairól lapunkban külön is beszámolunk), 
s hosszas vita után, egyhangú szavazással határozott 
a közoktatási intézkedési terv felülvizsgálatáról.

Ahogy lapunk 
márciusi számá-
ban is megírtuk, 
a számítások 
szerint szep-
tembertől több 
mint háromszáz 
tanulóval keve-
sebb jár majd 
a gyáli általá-
nos iskolákba, 
mint 2003-ban, 
s mindeközben 
a kormányzat 
mintegy 120 
millió forinttal 
kevesebb pénzt biztosít a gyáli óvodások, általános iskolások nevelésére, 
oktatására 2007-ben, mint 2006-ban. Fontos információ még az is, hogy 
az egyébként erősen csökkenő állami támogatásnak is csak töredékét 
kapjuk, ha iskoláinkban az alsós osztályok létszáma nem éri el a 21 főt, 
felsőben pedig a 24-et.

Az önkormányzatnak mindenképpen lépnie kell, valamilyen választ 
kell adnia ezekre a kihívásokra, a város és az intézmények működőké-
pességének megőrzése, a gyáli közoktatás színvonalának megtartása, 
illetve emelése érdekében. Lehetséges megoldásként merült fel a Rákóczi 
és a Kossuth iskola összevonása.

Az összevonás hírére pedagógusok, szülők, civil szervezetek mozdul-
tak meg, aláírásgyűjtések zajlottak, tantestületek, szülői közösségek jut-
tattak el levelet, petíciót az önkormányzathoz. 

A képviselők április 5-én tartott ülésükön részletesen áttekintették a 
helyzetet, majd hosszas vita után, egyhangú szavazással, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elrendelték a városi közoktatási intézkedési terv fe-
lülvizsgálatát, módosítását, mely tartalmazza a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola összevonásának lehető-
ségét is. A felülvizsgálat megállapításai alapján az érintett alkalmazotti 
közösségek, szülői szervezetek, diákönkormányzatok és más, a jogsza-
bályokban erre felhatalmazott szervezetek véleményének beszerzése lesz 
a következő lépés.

Az ülésen többször hangsúlyozták: ha a két intézmény összevonása 
mellett kényszerül is dönteni az önkormányzat, elsődleges szempont 
lesz, hogy a már kialakult osztályok lehetőség szerint együtt maradja-
nak, s azok a pedagógusok tanítsák őket, akik eddig.

A városban terjedő hírekkel ellentétben az önkormányzat sem-
miképpen sem kívánja eladni a Rákóczi iskolát, az esetleges össze-
vonás során megüresedő épület a továbbiakban is városi célokat 
szolgál majd.

Véghné Bágya Ildikó szocialista önkormányzati  
képviselő az alábbi levél közzétételére kérte  
szerkesztőségünket:

Tisztelt Gyáliak!

Január óta két helyi lap jelenik meg a városban. A La-
borFilm Kft. adja ki a Gyáli Újságot, Gyál Város Önkor-
mányzata pedig az Új Gyáli Újságot. 

Sokan, ismerősök, Gyálon élők, a közélet iránt érdek-
lődők – mint 8 évig a szerkesztőbizottság tagját  –   keres-
tek meg az újságokkal kapcsolatos kérdéseikkel. Többen 
kérdezték: igaz-e, hogy a Gyáli Újság az MSZP lapja, vagy 
legalábbis a helyi MSZP támogatásával működik? Fontos-
nak tartom egyértelműen kijelenteni, hogy a Gyáli Újság 
nem a szocialisták lapja, nekem, képviselőtársaimnak, 
semmi közünk a kiadványhoz, olvassuk, de nem támo-
gatjuk azt. Természetesen az Új Gyáli Újság sem a szoci-
alisták lapja, hanem a fideszes vezetésű önkormányzaté, 
azé az önkormányzaté, amelynek képviselő-testületében 
– kisebbségben – de a baloldal is jelen van.

Mint a gyáli képviselő-testületben helyet foglaló, a vá-
ros fejlesztésében elkötelezett képviselők úgy látjuk he-
lyesnek, ha a várost, a lakosságot érintő információinkat, 
a helyi közélettel, várospolitikával, képviselői tevékeny-
séggel kapcsolatos véleményünket – természetesen más 
lehetőségeket is igénybe véve – nem a Gyáli Újságban, 
hanem ebben a kiadványban, a Gyál Város Önkormány-
zatának kiadásában megjelenő Új Gyáli Újságban oszt-
juk meg a városban élőkkel. 

Jó munkát kívánok mid a régi, mind az Új Gyáli Újság 
készítőinek, kívánom, hogy legyenek ezek a lapok az itt 
élők tájékozódásának meghatározó és pártatlan csator-
nái.                                            Véghné Bágya Ildikó (MSZP)

önkormányzati képviselő, frakcióvezető

Tisztelt Olvasó!

Véghné Bágya Ildikó kérésének természetesen készség-
gel eleget tettünk. Egy önkormányzati lapnak szakmai 
meggyőződésünk szerint mindenképpen feladata, hogy 
a választott vezetők, képviselők és a lakosság közötti pár-
beszédet, információáramlást segítse, ahhoz csatornát, 
színteret biztosítson.

Semmiképpen sem célunk viszont más sajtótermé-
kekkel foglalkozni. Minket Gyál, a gyáli emberek érde-
kelnek, az, ami itt történik, ami érint bennünket. Szán-
dékaink szerint a jövőben sem foglalkozunk a városban 
megjelenő más orgánumokkal, örülünk viszont annak, 
hogy léteznek, jelen vannak a város közéletében. Azt 
gondoljuk ugyanis, hogy mindenképpen szerencsés, ha 
az adott településen élők több forrásból is értesülhetnek 
környezetük történéseiről. 

Laptársunk, a Gyáli Újság készítőinek jó munkát kívá-
nunk!                                                                  Gazdik István

Gyimesi István polgármester a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola alkalmazotti közösségének levelét 

veszi át Papp Antaltól, az iskola tanárától
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Az oktatás irányítói, az iskolákat fenntartó ön-
kormányzatok és persze a pedagógusok, szülők 
számára is fontos, hogy pontos, valós képük le-
gyen egy-egy iskola teljesítményéről, munkájá-
nak eredményességéről. 

A hiteles információk megszerzésének jó eszköze lehet egy olyan 
felmérés, amit azonos feltételek mellett írnak meg a diákok. 
Ilyen országos felmérés 2001 óta létezik, legutóbb 2006. május 
31-én került rá sor.  Az ország összes iskolájában – így a gyáli 
iskolákban is – minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az erre 
kiképzett felmérésvezetők irányításával és felügyeletével, azo-
nos időpontban és azonos körülmények között írta meg évfo-
lyamonként ugyanazt a felmérést. A megmérettetés nem 
könnyű, hiszen kétszer 45 perc hosszúságú matematikai 
és kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési feladatlapot 
kell megoldani. 

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó ja-
vítókulcsokat az Országos Közoktatási Értékelési és Vizs-
gaközpont (OKÉV) munkatársai állították össze sokéves 
mérési tapasztalatok birtokában, a legkorszerűbb tesztel-
méleti és mérési tendenciák figyelembevételével. 

A közelmúltban készült el a 8. osztályosok országos 
öszszesítése. Az eredményekről az iskolák és az önkor-
mányzatok is részletes tájékoztatót, elemzést kaptak az 
Oktatási Minisztériumtól. A gyáli iskolák eredményeiről 
szóló tájékoztatót április 5-én tárgyalta a város képviselő-
testülete. Lapunk az önkormányzattól kapott információk 
közzétételével ad tájékoztatást arról, hogyan szerepeltek a 
tavalyi nyolcadikosok az országos kompetenciamérésen.

Matematikából 494 pontos országos átlagot számoltak a 
szakemberek, 465 pont a községeké, 490 pont a városoké. 
520 pontot teljesítettek a megyeszékhelyeken, s 525 pont 
a Budapesten működő iskolák tanulóinak átlagos teljesít-
ménye. A gyáli átlag 475 pont lett.

Az Ady iskola 512 pontos eredményével megelőzi az or-
szág, a községek, a városok és Gyál átlagát, alatta marad 
viszont a megyeszékhelyeken és a fővárosban működő is-
kolákban mért teljesítménynek. 

Az Eötvös 504 pontos átlaggal jobban teljesített az or-
szágos, a községi, a városi és a gyáli átlagnál, s rosszabbul 
a megyeszékhelyinél és a budapestinél.

A Rákóczi (465) egy ponttal megelőzi a községi iskolák 
átlagát, de nem éri el az országos, a városi, a megyeszékhe-
lyi, a fővárosi  és a gyáli átlagot. 

A Bartókosok (457 pont) és a Kossuth tanulói (435 pont) 
minden összehasonlításban az átlag alatti eredményt  
értek el.

A 8. évfolyamosok szövegértés felmérésének országos 
átlaga 497, ezen belül a községi iskolák átlaga 467, a vá-
rosiaké 494, a megyeszékhelyeken működő intézményeké 
522 pont lett, a budapesti iskolák 532 pontos átlaggal telje-
sítették a feladatokat. A gyáli átlag 479 pont.

Az országos mérés eredményeinek tanúsága szerint az 
Ady iskola 543 pontos teljesítménye az országos, a községi, 

Országos felmérés matematikából és szövegértésből
a városi, a megyeszékhelyi, a gyáli átlagnál is jobb, még a buda-
pesti átlagot is megelőzi. Az elemzés szerint ezzel az eredménnyel 
az ország kétszáz legjobb általános iskolája között van.

Az Eötvös iskola tanulói 510 pontos iskolai átlaggal az orszá-
gos, a községi, a városi és a gyáli átlag felett produkáltak, alatta 
maradtak viszont a megyeszékhelyeken és a fővárosban működő 
iskolákban mért teljesítménynek.

A Rákóczi nyolcadikosainak 466 pontos eredménye a községi 
iskolák és Gyál átlagteljesítményéhez közelít, alatta marad viszont 
az országos, városi, megyeszékhelyi és budapesti átlagnak is.

A Bartók 446 és a Kossuth 432 pontos teljesítménye nem éri el 
az országos, a községi, a városi, a megyeszékhelyi, a fővárosi és a 
gyáli átlagot sem.

Ad
y

5
4

3

B
ar

tó
k

4
4

6

E
öt

vö
s

51
0

K
os

su
th

4
32

R
ák

óc
zi

4
6

6

Városok átlaga 494

Budapest átlaga 532

Községek átlaga 467

Gyál átlaga 479

Országos átlag 497

Megyeszékhelyek átlaga 522

Gyál általános iskoláiban tanuló 8. évfolyamosok eredményei 
szövegértésből 2006. május 31-én

Forrás: Gyál Város Önkormányzata/OKÉV

Gyál általános iskoláiban tanuló 8. évfolyamosok eredményei 
matematikából 2006. május 31-én

Forrás: Gyál Város Önkormányzata/OKÉV
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Városok átlaga 490

Budapest átlaga 525

Községek átlaga 465

Gyál átlaga 475

Országos átlag 494

Megyeszékhelyek átlaga 520

380 pont

540 pont

380 pont

550 pont
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Az olvasás öröm!
Idén második alkalommal rendez-
tünk városi meseolvasó versenyt a 
Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár olvasótermében. A versenyt az 
általános iskolák 3. és 4. osztályos 
tanulói részére szerveztük. 4 iskola 
16 tanulója vett részt a versenyen, 
ahol a versenyzőknek egy szabadon 
választott mesét és egy ismeretlen, 
a zsűri által választott mesét kellett 
elolvasniuk.
A zsűri tagjai voltak:
3. osztályosoknál: zsűrielnök: Prémné Nógrádi Veronika tanítónő
 Pócsik  Bálintné óvónő
 Méhész Árpádné mb.könyvtárvezető
4. osztályosoknál: zsűrielnök: Martényi Károlyné ny. tanítónő
 Kuruczné Kovács Irénke tanítónő
 Kenéz Zsuzsa könyvtáros
Mindkét korcsoportban a 3 legjobban olvasó tanulót díjazta a zsű-
ri, a helyezettek könyvjutalomban részesültek.

A helyezettek:
4. osztályosok:  I.: Liszkai Fruzsina (Bartók Béla Ált. Iskola)
 II.: Józsa Eliza (Eötvös József Ált. Iskola és KSZKI)
 III.: Banga Eszter (II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola)
3. osztályosok: I.: Gyimóthy Kartal Énok   (Bartók Béla Ált. Isk.)
 II.: Szabó Achilles   (Bartók Béla Ált. Iskola)
 III.: Deák Dorina   (Ady Endre Ált. Isk.)

Köszönjük a zsűri munkáját és gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné mb. könyvtárvezető

Népdalkörök 2. Tavaszi Találkozója
Az idén másodszor került megrendezésre a Népdalkörök Tavaszi 
Találkozója városunk népdalkörének szervezésében. A Gyál Városi 
Népdalkör 2006-ban ünnepelte 20 éves fennállását – ezen esemény 
késztetett bennünket, hogy hagyományt teremtsünk és minden év-
ben egyszer egy találkozót rendezzünk.

A kiválasztott tavaszi napnak az alapja, hogy a népdalkör első 
vezetőjének – Csizmadia Benedek – a névnapjához legközelebb eső 
hétvége legyen a rendezvény napja. 

Megnyitó beszédet Gyimesi István, Gyál város polgármestere 
mondott, aki a tavaszi virágoktól megihletve dalra is fakadt.

Az ország különböző területeiről képviseltette magát 20 csoport 
közel 300 fővel. Más és más tájegységek népdalait hallhattuk. A 
résztvevők színes műsorokkal szórakoztatták a közönséget, ízelítőt 
kaphattunk a különböző vidékek szokásaiból, dalaiból. A műsort 
színesítették néptáncos gyerekek is. 

Az előadást a művelődési ház aulájában projektor segítségével is 
figyelemmel lehetett kísérni.

A pohárköszöntőt Végh Tibor országgyűlési képviselő mondta, 
jókívánságával emelve az ünnep hangulatát.

A nap táncos mulatsággal zárult.
A Gyál Városi Népdalkör ezúton köszöni meg segítségét min-

denkinek aki a találkozó létrejöttét elősegítette. 
Külön köszönet Gyál Város Önkormányzatának, a Művelődési 

Ház és Városi Könyvtárnak, Pest Megye Önkormányzatának, akik 
egész évben segítik munkánkat. Köszönet a Nyugdíjas Alapítvá-
nyért Nyugdíjas Klubnak, Bacsa Ferencnek és persze nem utolsó 
sorban a megnyitót és a pohárköszöntőt mondó uraknak, hogy a 
találkozót igazán ünnepélyessé tették.                  Dancs Erika elnök

Gyál Városi Népdalkör

Cukorbetegek 
rendezvényei

Az idegrendszeri megbete-
gedés és a cukorbetegség ös-
szefüggései címmel tartott 
előadást a Cukorbetegek Egye-
sülete gyáli szervezetének ren-
dezvényén Dr. Lőrincz Ignác 
főorvos április 16-án, a Kö-
zösségi Ház és Városi Könyv-
tárban.

Május 7-én, hétfőn, 15 óra-
kor Dr. Németh Csilla dia-
betológus lesz az egyesület 
vendége, aki a cukorbetegek 
táplálkozási rendje, elhízás, 
magas vércukorszint, diétás 
tanácsok témakörben ad hasz-
nos tanácsokat a Közösségi 
Ház és Városi Könyvtárban.

Az egyesület tagjai minden 
érdeklődőt szívesen látnak 
programjaikon.

Gyál várossá válásának 10. évfordulója  tiszteletére
„Ismerjük meg városunk 

szobrait!”  címmel 3 részes  szo-
bortörténeti vetélkedőt  indít a 
Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár a gyáli általános iskolák 7. 
osztályos tanulói részére.

A vetélkedő célja: gyermeke-
ink minél pontosabb informáci-
ót szerezzenek városunk szob-
rairól és azok névadóiról.

A vetélkedő három részből 
áll: 

I. Rész -  2007. április 19-én  
csütörtökön 15 órakor: „Tőlünk 
függ minden, csak akarjunk.” 
Vetélkedő  Széchenyi István  
életéről és munkásságáról.

II. Rész - 2007. szeptember 27-
én  csütörtökön 15 órakor Vetél-
kedő Szent  István király életé-
ről és munkásságáról, vetélkedő 
a Szent György- szoborról

III. Rész -  2007. október 31-
én szerdán 15 órakor: vetélkedő 
Kálvin János életéről és mun-
kásságáról, megemlékezés az 
1956-os emlékműről

Tudnivalók a vetélkedőkről:
- az iskolák 3 fős csapatokkal 

jelentkezhetnek, 
- a résztvevők  nevét a vetél-

kedő előtt 1 héttel kérjük jelen-
teni,

- a vetélkedőre minden csa-
pat hozzon magával egy  leírást, 
amely a város szobrairól önálló-
an összegyűjtött adatokat  tar-
talmazza (a szobrok alkotója; 
a szoboravatás időpontja;  bár-
milyen adat, amit még sikerül 
összegyűjteni  az egyes szobrok-
ról),

- minden csapat hozzon ma-
gával egy szál virágot, amit a ve-

télkedő zárásaként  elhelyezünk 
a szobor mellett,

- a felkészüléshez szükséges 
szakirodalmat  városunk könyv-
tárából  lehet kikölcsönözni,

- a vetélkedőn totót és egyéb 
feladatokat kell majd megoldani,

- tekintettel arra, hogy 2006 
őszén – az  1956-os forradalom 
és szabadságharc 50. évforduló-
ja tiszteletére – a könyvtár ren-
dezett egy  ’56-os vetélkedőt, 
így ebben az évben az új  ’56-
os emlékműről megemlékezést 
tartunk.

A vetélkedő helyszíne: a Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár  
olvasóterme (Gyál, Kőrösi út 
118/120, tel.: 06-29-541-646)

Várjuk jelentkezéseteket!
Minden jelentkezőnek sikeres 

versenyzést kívánunk!

ÚjságGyáli
Új
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Ki tud többet az Európai Unióról?

Brüsszelbe utazik a győztes csapat
A Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület 
szervezésében április 1-jén első alkalommal került 
megrendezésre Gyálon a „Ki tud többet az Európai 
Unióról?” elnevezésű vetélkedő. Egyesületünk célja a 
verseny elindításával az, hogy játékos módon ismertesse 
meg a gyáli általános iskolásokkal az Európai Uniót, annak 
történetét, működését, intézményrendszerét és a fiatalokat 
érintő határtalan lehetőségeket.

Elhatározásunk megvalósításában segítő 
együttműködőkre, támogatókra találtunk. 
Pest Megye Önkormányzatának Kulturá-
lis Bizottsága pályázati támogatással járult 
hozzá a rendezvény megvalósításához. Ta-
bajdi Csaba európai parlamenti képviselő a 
vetélkedő fődíját, egy 3 napos európai par-
lamenti látogatás lehetőségét biztosította a 
diákoknak. Nem feledkeztünk meg azonban 
a 2. és 3. helyezettekről, illetve valamennyi a 
versenyben résztvevő csapatról sem. Együtt-
működésben az Európai Parlament Budapes-
ti Irodájának vezetőjével, Szalai Zoltánnal, a 
második helyet megszerző csapatnak látoga-
tást szervezünk az EP budapesti irodájára, 
majd a magyar parlamentbe. A harmadik 
helyezett díját, egy országgyűlési látogatást, 
Végh Tibor országgyűlési képviselő ajánlotta 

fel. Emellett értékes ajándékokat – 3 darab 
uniós társasjátékot – kaptunk a Pest Megyei 
Európai Információs Ponttól, melyet Dor-
ka Áron irodavezető képviselt a vetélkedőn. 
Minden, a versenyben résztvevő csapat okle-
velet és az Európai Unió zászlaját kapta elis-
merésként.

Nagy örömmel vettük, hogy vetélkedőn-
ket Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium államtitkára is felkarolta, aki 
fővédnökként és a zsűri elnökeként is részt 
vett a versenyen.

A szervezést követően a vetélkedő meg-
valósítása, lebonyolítása tavaly októberben 
indult. Az első fordulóban a város iskolái 7. 
és 8. osztályos tanulóinak kellett csapatokat 
alakítaniuk és nevezniük. Majd’ valamennyi 
oktatási intézményből érkeztek nevezések. 
Ezt követően a csapatok esszét dolgoztak ki, 
melynek témája az Európai Unió és a fiatalok 
volt. A benevező 12 csapatból 10 készítette el 
dolgozatát, biztosítva részvételi lehetőségét s 
második fordulóban.

A vetélkedő második fordulója április 1-
jén, a Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 
volt. Az első feladatban minden csapat tar-
tott egy rövid prezentációt egy 2004. május 
1-je után csatlakozott „új tagországról”, illet-
ve készítettek otthon egy tablót az EU-tizen-
ötök valamelyikéről.

A második feladat 
keretében a csapa-
toknak egy uniós 
vagy az EU törté-
netéhez kapcsolódó 
jellegzetes épületet, 
intézményt, szim-
bólumot kellett egy 
kirakós játék ke-
retében összerakni, 
felismerni és röviden 
bemutatni.

A harmadik fel-
adatban egy interak-

Rendkívül szoros versenyben, azonos pontszám mellett az első 
fordulóban nyújtott jobb írásbeli pályázat alapján a vetélkedőt 
az Ady Endre Általános Iskolából érkezett Unio Boys (Csep-
pentő Alexandra, Csőke Pál, Molnár Tamás Dávid, Nánási Jó-
zsef, Varga Gábor) csapata nyerte. Második helyen a Rákóczi 
iskolát képviselő Farkasok (Balázs Bettina, Ferencz Brigitta, 
Juhász Adrienn, Mezei Enid, Vitéz Péter) csapata, míg a har-
madik helyen az adys Unio Lady’s (Horváth Brigitta, Horváth 
Krisztina, Nagy Annamária, Puskás Alexandra, Sáfár Dóra) 
csapata végzett.

Az Ady iskola csapatait Diószegi Zoltánné, a Rákóczisokat 
Tircsi István készítette fel.

tív totó során mérték össze a csapatok uniós  
ismereteiket.

A vetélkedő jó hangulatban zajlott, a fődíj 
jelentette versenyláz végig érezhető volt a küz-
delemben. A zsűri tagjai (Arató Gergely, Véghné 
Bágya Ildikó megyegyűlési és városi önkormány-
zati képviselő, Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester, Dorka Áron, Orbán Péter 
régiókoordinátor) aktívan, tevékenyen működ-
tek közre a verseny lebonyolításában. A vetélke-
dő során valamennyien elismerően nyilatkoztak 
a csapatok felkészültségéről, a csapattagoknak 
az Uniót érintő tájékozottságáról és a felkészítő 
tanárok munkájáról. A vetélkedőt egyesületünk 
elnöke, Csizmadia Benedek vezette.

A vetélkedőre készült, valamint a győztesek-
nek az utazásról készült tablóiból az Európai Unió 
létrejöttének 50. évfordulója alkalmából terveink 
szerint kiállítást rendezünk, melynek keretében 
lehetőség lesz a fiatalok élménybeszámolóinak 
megismerésére is.

Gratulálunk a győzteseknek, a versenyben 
résztvevőknek, s köszönjük a felkészítő tanárok-
nak (Diószegi Zoltánné, Nyirán András, Tircsi 
István, Ormosné Surányi Katalin, Holczer Szilvia, 
Bíró József, Buda Attiláné, Juhászné Szabó Magdol-
na, Potondi Mónika) a tevékeny közreműködést!

Reményeink szerint jövőre veletek, velük újra 
találkozunk!                                       Dr. Orbán Péter

Tíz csapat versenyzett a Közösségi Házban

Pánczél Károly, Arató Gergely és  
Véghné Bágya Ildikó a zsűriben

�007. április

7



Rovatokat indítunk
A városban történtek megmutatása, a helyi közélet, kultúra stb. esemé-
nyeinek figyelemmel kísérése mellett rovatok indításával szeretnénk az 
Új Gyáli Újság olvasóinak hasznos információkkal szolgálni. Most Az 
állatorvos írja és a Kertésznaptár című rovatokkal jelentkezünk, májusi 
számunkban terveink szerint orvosi és jogi rovatot is találnak majd ol-
vasóink. Felkért szakértőink akár a lapban, akár más csatornán is kész-
séggel válaszolnak olvasóink témába vágó kérdéseire.

Az állatorvos írja...

Az eboltásról
Többen kérdeztek meg az utóbbi hetekben: „Az idén 
tényleg nem lesz eboltás?” Ezzel kapcsolatban szeretnék 
tisztázni néhány félreértést.

Az ebek veszettség elleni védőoltása továbbra is kötele-
ző. A változás annyi, hogy az ún. összevezetéses tömegol-
tás szűnik meg. A tulajdonosok a város állatorvosi rende-
lőiben vagy az állat tartási helyén oltathatják be ebeiket 
a számukra megfelelő időpontban, az előző oltástól szá-
mított egy éven belül. A kölyökkutyákat a 3 hónapos kor 
betöltése után 30 napon belül, majd fél éven belül ismét 
oltani kell.

Mi indokolta a változtatást? Gondoljunk bele, hány 
napra lenne szükség ahhoz, hogy a város több ezer ku-
tyája védőoltásban részesüljön? Vajon az állatorvosnak 
van-e módja korrekt módon megvizsgálni az állatot, nem 
beteg-e, ha egy délelőtt több száz kutyát kell beoltania? 
Amennyiben ez elmarad, az állat megbetegedhet az oltás 
után. Ha egy kis területre összeterelünk ilyen nagyszá-
mú ebet és akár egy is közülük fertőző beteg, a többi is 
fertőződhet, mivel a terület fertőtlenítésére nincs mód. 
Az alapvető higiéniás szabályok betartása is akadályokba 
ütközik, nincs kézmosási lehetőség minden állat után. A 
balesetveszély sem elhanyagolható: a pórázhoz, más ku-
tyához nem szokott ebek agresszívvá válhatnak, elszök-
hetnek ijedtükben, a gazdának veszteséget, a járókelők-
nek és autósoknak veszélyhelyzetet okozva. A közterület 
kutyaürülék-szennyezéséről még nem is szóltam…

Úgy vélem, az állattartási kultúra fejlődését szolgálja, 
ha megfelelő (rendelői vagy otthoni) környezetben, az 
állatorvosi szakma szabályainak betartásával történik a 
vakcinázás. 

Az emberre is veszélyes, gyógyíthatatlan veszettség 
terjesztésében hazánkban főként a rókák, de nem ritkán 
a macskák játszanak szerepet. Ezért ajánlott a macskák, 
valamint a vadászgörények védőoltása is. Különösen fon-
tos ez akkor, ha gyermek is van a társállatok közelében, 
mivel játék közben előfordulhat harapásos sérülés. Ilyen 
esetben, ha az állat egy éven belül nem kapott veszettség 
elleni oltást, a sérültet kell sorozatoltásban részesíteni, 
megelőzendő a betegség kialakulását. 

Az ebek évenként egyszeri, szakszerű féregtelenítése 
is kötelező. A fertőzött kutyák és macskák ürülékéből a 
féregpeték az állatok szőrére jutnak. Simogatásuk után 
(a kézmosás elmulasztása esetén) szájon át történő fertő-
zéssel veszélyes betegség alakulhat ki. Mivel hosszú távú 
védelem nem alakítható ki, a társállatok 3-4 havonkénti 
gyógyszeres kezelése javasolt. Ebben tanácsos állatorvos 
segítségét kérni, hiszen ő rendelkezik e téren megfelelő 
ismeretekkel.

Dr. Molnár M. Zoltán 
állatorvos

Az igen enyhe tél után gyorsan feléledt a természet. 
Kertjeinkben azonban a korai tavasz kedvez az áttelelő 
kártevőknek, ami a későbbiekben gondot is okozhat. Így ez az év nagyobb gon-
doskodást kíván a kertbarátoktól a bő termés érdekében.
Díszkert, pihenőkert:
A korai jó időjárásnak köszönhetően a gyep hamar erőteljes fejlődésnek indult. 
Itt az ideje az első kaszálásnak. A fűnyírógépeknél ellenőrizzük a kaszaszerke-
zet élességét, hogy az ne szakítsa, hanem vágja a fűszálakat. A vágási magassá-
got úgy állítsuk be, hogy nyírás után a gyep 5-8 cm magas legyen. Minden 2. 
évben szellőztessük meg gyepterületünket, így eltávolítjuk a régi, öreg, filcese-
dett fűszálakat. Erre a munkára ún. késes gyepszellőztető gépet használjunk. 
Kisebb házikertekben gyepszellőztető gereblye is megfelelő. Szükséges a gyep 
tápanyag-utánpótlása, nitrogéndús műtrágyával. Ebben az időszakban telepít-
hetünk gyepet, fűmagvetéssel. Fontos a terület jó talajelőkészítése, simítózása 
és tápanyagellátása. A díszfák, díszcserjék tápanyag-utánpótlását kiegyenlített 
N-P-K műtrágyával végezzük el. A talajukat tartsuk gyommentesen, és pótol-
juk a fenyőkéregmulcs borítást. 

Az évelőágyakban szintén pótoljuk kiegyenlített N-P-K műtrágyával a táp-
anyagot. Kapálással gyommentesítsünk, és szükség esetén pótoljuk a fenyőké-
regmulcsot. Az edényes, dézsás mediterrán növényeket át kell ültessük, de még 
ne tegyük ki őket a szabadba. Ezzel együtt a szobanövények is átültethetők. 
Gyümölcsöskert:
Ez a hónap a virágzás és a megtermékenyülés ideje. Kapálással tartsuk gyom-
mentesen a gyümölcsöskertet. A csonthéjasokat és a szamócát virágzás előtt és 
sziromhullás után permetezzük szívó, szúró rovarkártevők ellen valamely kör-
nyezetbarát, zöldkategóriájú rovarölő szerrel. A fiatal telepítésű gyümölcsfákat 
tányérozzuk meg, és ha száraz a hónap, többször alaposan öntözzünk.
Szőlőskert:
A szőlő metszését a hónap elején mindenképpen fejezzük be. Metszés után 
atka ellen permetezzünk, áztatásszerűen. Fiatal szőlőknél a tápanyagot N-P-K 
műtrágyával pótoljuk. Kezdjük meg a szőlő folyamatos kapálását, így megelőz-
hetjük a gyomosodást. 
Zöldségeskert:
Készítsük elő a talajt a vetéshez, palántázáshoz. A zöldségeknek jól átforgatott, 
tápanyagban gazdag, morzsás talajszerkezetet biztosítsunk. Áprilisban szabad 
földbe vethető és palántázható zöldségek: zöldborsó, spenót, sóska, hónapos re-
tek, dughagyma, póréhagyma, saláta (ha a talaj 10-12 oC-ra felmelegedett), cék-
la és kapor. Palántáról ültethetünk különböző káposztákat (fejes, vörös, kel). 

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szívesen vá-
laszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu                   Horváth Ferenc

kertészmérnök
kertépítő szakmérnök

Kertésznaptár
Áprilisi teendők a kertben
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A Rákóczi Iskola bállal 
köszöntötte a tavaszt

Hagyományunkhoz híven idén is megrendeztük a „Rákó-
czis” Szülők-Nevelők Bálját, melynek a Lakodalmas Ház 
adott otthont. Nagy várakozással készültünk, hiszen csak 
kétévente szervezünk ilyen eseményt. 

A gyermekeket is bevontuk a készülődésbe. Lelkesen, 
odaadással próbáltak és a bál elején kis műsorral kedves-
kedtek a vendégeknek. 

Vass Apollónia a 3.b. osztályosoknak tanított néptáncot.  
A 7.a. osztályos lányok egyénileg készültek fel, egy fergete-
ges kán-kánt táncoltak. Rigó Anikó pedagógus Szabó Lő-
rinc: Dani c. versét szavalta el. Végezetül a 8. osztály egy 
palotással nyitotta meg a bált. A palotást Galgand Gáborné 
tanította be. 

A műsor és a bőséges és finom vacsora után indult a mu-
latság. A zenekarnak köszönhetően nagyon jó hangulat ala-
kult ki, minden igényt kielégítő zenét játszottak. Ezért volt 
mindig tele a táncparkett. 

Nagy sikere volt a tombolának is. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a sok felajánlott ajándékot. A tombolatárgya-
kat a szülők mellett Gyál vállalkozói is készségesen ajándé-
kot. A tombolatárgyakat a szülők mellett Gyál város  vállal-
kozói is készségesen ajánlották fel. 

A siker mértéke a szép bevétel, ami az iskola alapítvá-
nyát, a Rodostó Alapítványt gazdagítja. Ez az összeg tisz-
tán: 342.600 forint, amit köszönünk minden résztvevőnek 
és hozzájárulónak. 

A Rákóczi iskola pedagógusai is részt vállaltak a bál si-
keréért. 

                                     

Látványos nyitótáncokkal készültek a diákok

 Ormosné Surányi Katalin
tanár

Vitéz Tiborné
szabadidő-szervező

Fotó: Somogyváry Ádám

Farsangoltak az ovisok
A mai rohanó világban, amikor folyamatosan minden változik, s az örökös 
„hajsza” szinte uralja életünket, talán csak a gyermekek igénye az, ami állan-
dó. Ez az a kor, amikor megnyílik számukra a világ, és az óvodai közösségben 
naponta jelenik meg a csoda, a varázslat.

A hosszú, unalmas, szürke tél után régen is éppúgy, mint napjainkban el-
érkezik a farsang. A korlátok közé szorított napokban keressük az alkalmat, 
hogy oldjuk a feszültséget, napsugarat csempésszünk a gyerekek szívébe, ilyen-
kor jókedvvel, derűvel teljesek a napok.

Most is így történt, lelkesen tanulták a verseket, dalokat, lábuk lépten-, nyo-
mon táncra állt. Pusmogva tervezték, hogy ki, milyen jelmezben lesz, ki mivé vál-
tozik át egy röpke délelőttre. Nagy volt a készülődés, az óvónők, és dadus nénik 
körében is, hiszen ilyen nevezetes eseményt nem ünnepelhetünk akárhogyan! 

Az ablakok csillogó szemmel lesték, hogyan ölt naponta ünnepibb ruhát a 
folyosó, és a csoportszoba. A díszítésből a gyerekek is kivették részüket, a szor-
gos kezek munkája mind ott táncolt, nevetett a faliújságon. 

A fokozódó hangulatban végre elérkezett a várva-várt nap! Már az érkezés 
is meglepetés volt, hiszen a felnőttek a szigorúan fehér köpeny helyett mókás 
öltözékben fogadták a gyerekeket. Ez a cinkosság rögtön mosolyt csalt a gyere-
kek arcára. Megbűvölten röppent be a sok kis hercegnő, tündér, csörgős sipkás 
bohóc, akik élvezték az átváltozás csodáját. Miután kedvükre kigyönyörköd-
ték, vagy kacagták magukat, a zeneszóra libbent a pörgős szoknya, toppant a 
„kopogós” cipő! 

Gondunk volt rá, hogy a szünetekben kedvükre dúskálhattak a finomsá-
gokban, amivel a szülők kedveskedtek szeretteiknek. Ki venné rossz néven, 
ha ezen a napon kevésbé volt kelendő a konyhás reggeli? A vidám, farsangra 
tervezett játékoknak is nagy sikerük volt, de az igazi meglepetés akkor történt, 
amikor megérkeztek a „Kölyökidő” Alapítvány lelkes tagjai. Meglepetés volt a 
gyerekeknek, annak is szántuk. Ezúton is köszönjük nekik, hogy színes műso-
rukkal örvendeztették meg gyermekeinket, ráadásul térítésmentesen.

Előbb a kedves mosolyú arcfestő művész érkezett, aki fénylő gyöngyszeme-
ket, cirmos szemű cicát, villogó szárnyú lepkét, ill. a gyermekek kívánságának 
megfelelő csodát varázsolt a gyerekek arcára. Még néhány perc, és a két cso-
port eggyé vált, hogy közösen örüljön Imi bohócnak. A mókás, esetlen, mégis 
csibészes kópé rögtön magával ragadta a gyerekeket. Sült a fánk (természete-
sen játszásiból) és a gyerekek boldogan nyújtották kezüket, hogy „Én is, én is 
szeretnék élesztő, vagy liszt lenni!” Elvitte őket a csodák birodalmába, ahol 
minden lehetséges. A végén közös tánccal, és énekkel búcsúztattuk a telet.

Szép napunk volt, bizonyára maradandó emléket hagy maga után. Minde-
nesetre a gyerekek még napokig emlegették a farsangi szép napot.

Karácsonyi Lászlóné óvodapedagógus
Liliom Óvoda tagóvodája

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

Telefon: 06-29 541-641

Május 8. kedd, 17 óra - Garai  
Galéria: Fehér Imre kiállításának 
megnyitója
Megtekinthető: május 25-ig.
Május 11. péntek, 14 óra -Szü-
letés hete - Születés, szülés, meg-

szentelés. Egy nap a várandósságról, 
a születésről, a szülésről. Továbbá: si-
ratószoba (a „veszteségek” szobája).
Május 29 kedd, 17 óra - Garai Ga-
léria: Lukovszky Zsófia kiállításának 
megnyitója

Májusi előzetes
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Farsangi mulatság a Jancsi és Juliska Óvodában

A farsang Magyarországon 
vízkereszttől a húsvét előtti 
negyedik napig, húshagyó- 
keddig tart.

Hazánkban -elsősorban 
német hatás eredménye-
ként- a középkorig vezethető 
vissza a színes ünneplés szo-
kása. Különösen nagy mu-
latságokat rendeztek Mátyás 
király udvarában. A farsang 
zajos mulatságait egy ősi hi-
edelem hívta életre, miszerint a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a 
nappalok és hosszúak az éjszakák- a Nap elgyengül és a gonosz szellemek 
életre kelnek. Eleinte azért öltöztek az emberek ijesztő jelmezekbe, hogy 
elűzzék a gonoszt és a hideget.

A régi hiedelmek ugyan ma már csak érdekességek, de az ünnepek jel-
mezviselési szokásai fennmaradtak. A farsangi időszakban az emberek 
maszkokat, álarcokat öltöttek magukra, és különböző dramatikus játé-
kokat mutattak be. Legkedveltebb figurák voltak a koldus, betyár, meny-
asszony, katona… stb.

A farsangot bőséges evés-ivás, játékosság, táncolás jellemezte.
A farsang jellegzetes ételei a farsangi fánk és a rétes. Úgy tartották, 

hogy a fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a következő 
év bőségét remélték.

         A Jancsi és Juliska Óvodában évek óta hagyománnyá vált az egy 
hétig tartó farsangi mulatság megrendezése. Ebben az évben 2007. 02. 
19-én kezdődött és 2007. 02. 23-án ért véget a mulatozás.

Az óvodában már a farsangot megelőző hetekben a gyerekek farsangi 
dalokat, népi mondókákat tanultak és saját kezűleg készítettek álarcokat, 
maszkokat.

A farsangi héten pedig már alig várták hogy jelmezbe öltözhessenek és 
elkezdődjön a farsangi vigadalom.

Minden nap zenével és táncos mulatozzásal kezdődött, az óvó nénik 
ügyességi játékokkal és versenyekkel színesítették a mindennapokat.

Elmaradhatatlan kelléke a farsangnak a farsangi fánk sem hiányzott, 
minden nap jókedvűen telt: volt csecsemő nap, „kedvenc mesefigurám” 
(kis hableány, Mickey egér, Piroska, Micimackó, csizmás kandúr) „öreg-
asszony/öregember”, „bohóc nap” és szabadon választott öltözet.

Ilyenkor a hangulat is más, mindent szabad és határtalan a jókedv.
Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy az óvonénik is jelmezbe bújtak és 

velük együtt bolondoztak.
Szülőként példaértékűnek tartom az itt folyó, néphagyományokat 

ápoló és színvonalas nevelői munkát. 
Úgy gondolom, hogy a farsang meg-
rendezésével a gyerekek fontos dolgot 
tanulhatnak egymásról, egymástól.  Ez 
formálhatja személyiségüket.

 Ha felnőnek, rajtuk is áll majd, mi-
lyen lesz a világunk, amelynek az alapja-
it most szedegetik össze.

 Napról napra tanulják az életet, tő-
lünk lesik el, cselekedeteink, viselkedé-
sünk, érzelmeink irányítják őket. 

 A pedagógustól is függ, hogy mi-
lyen gondolatvilággal, milyen érzelmi, lelki 
gazdagsággal vágnak neki a jövőnek. Megta-
lálják-e önmagukat, az önmagukban rejlő le-
hetőségeket, kötődnek–e majd gyökereikhez, 
anyanyelvükhöz, nemzeti hagyományaikhoz, 
értékeikhez.

 Milyen lesz ezeknek a kicsiknek az érték-
rendje: becsülik–e majd a tudást , értékelik-e 
egymást, meglátják–e a másikban az embert.

          Ehhez az áldozatos munkához kitartást 
és jó egészséget kívánok még hosszú éveken ke-
resztül az óvoda dolgozóinak.

A szülők és gyerekek nevében köszönjük ezt a vidám hetet.

A Liliom Óvoda szakmai napja
Március elején került megrendezésre a Liliom Óvoda szer-
vezésében a „Mit várhat el az iskola, és mit adhat az óvoda a 
gyermek sikeres iskolakezdéséhez?” című szakmai nap a gyáli 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamaratermében.

A téma meghívott előadója Fábián Katalin, a Magyar Óvoda-
pedagógiai Egyesület elnöke, és a Tevékenységközpontú Óvodai 
Nevelés Program kidolgozója.

Olyan fontos, vitaindító kérdéseket érintett előadásában, 
amelyek meghatározzák a gyermek fejlődését, teljesítményét az 
iskolában és az óvodában egyaránt. Vajon kell-e feladatlapokkal 
fejlesztenünk az óvodában, vagy inkább - ahogy ez manapság 
egyre szélesebb körben, így óvodánkban is jellemző- a játékra 
helyezzük a hangsúlyt, így kiaknázva a gyermek természetes ér-
deklődését, tapasztalatszerzését az óvodai nevelésben.

Az iskolában az első hónapok átmenetet kell, hogy képezze-
nek az óvoda és az iskola között. Az első hónapok ott is elfogadó 
légkörben, inkább játékosan, sok-sok beszélgetéssel, rajzolással 
telnek, így alakítva a gyermek és az iskola, illetve tanítója közti 
kapcsolatát.

A szakmai napon a Liliom Óvoda nevelőtestületén kívül a 
város intézményeiből 

intézményvezetők, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, fej-
lesztőpedagógusok, védőnők, tisztelték meg jelenlétükkel a ren-
dezvényt.                                                                      Havasi Tünde 

a Liliom Óvoda pszichológusa
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Mintha beszélnének hozzá a tárgyak

„Száll a korom, száll a korom…”
Jártál már a gyáli kályhamúzeumban? – kérdezte egyik barátom a 
minap. Bolond vagy te, itt sajnos nincs semmiféle múzeum – vá-
laszoltam. Harminc éve élek Gyálon, újságíró vagyok, a városhoz 
köt a munkám, csak tudnék róla, ha lenne! Mégis neki lett igaza.  
Petrohai Gábor nevét ismertem ugyan, de fogalmam sem volt arról, 
hogy a kiváló kályhás- és kéményseprőmester gyűjti a szakma tár-
gyi emlékeit és más régiségeket. Ez a szenvedélye. 

Az épület falán freskó. – A 
szabolcsi házunkat festették 
ide a főiskolások egy fénykép 
alapján, az a kéményseprő, 
hátán a létrával meg én lennék 
előtte – mutatja a házigazda, 
aztán kéményseprő dinasztia 
családjáról mesél. – Hetvenben 
kerültem Gyálra. A nagybátyám 
lakott itt, ő még a háború előtt 
állt be kéményseprőnek, aztán 
vitte magával édesapámat, ké-
sőbb a bátyám és jómagam is ezt 
a szakmát választottuk. Dolgoz-
tam állami vállalatnál, 1982-től 
saját iparom van, de már nyugdíjas 
vagyok. Nem szakad meg a hagyo-
mány, a vejem jól ismeri a kályhás 
szakma fortélyait – mondja, s látom 
rajta, hogy nagyon örül ennek. 

Kéményseprőt a szerencséről kér-
dezni annyira magától értetődő, hogy 
inkább elő se hozom a témát, de az 
már néhány perc után nyilvánvaló 
számomra, hogy a mester nagyon sze-
rencsés. Szerencsés, hiszen egy a mun-
kája és a hobbija, kenyérkeresete és pas-
sziója. Petrohai Gábor csöndes, szerény, 
kiegyensúlyozott ember. 

Közben az épületbe lépünk. De hiszen ez tényleg egy 
múzeum! A falakon képek, régi naptárak, az asztalokon 
megannyi apró használati tárgy, írásos dokumentumok, 
s a falak mentén a kályhák… Szebbnél szebb cserép-, 
kokszkályhák, van itt fafűtéses Zefír, apró jancsikályha, s 
számos más ritkaság. 

A gyűjteményről faggatom. Hetvenben kezdte, munka 
közben, padlásokon talált rá sok régi holmira, a cserépkály-
hák meg lakás-átalakításokból, felújításokból származnak. 
Van, amit ajándékba kapott, más tárgyakat megvásárolt, 
s van olyan is, amiért neki fizettek, csak vigye el a kidobott 
cserepeket. A mester aztán nagy hozzáértéssel helyreállította 
a szerzeményeket, s mint mondja, ha fáradt, ideges, feljön ide 
és gyönyörködik bennük. A gyűjteményt saját örömére hozta 
létre, látogatókat nemigen fogad, de ha ismerős kéri, szívesen 
megmutatja. És szívesen mesél a szakmáról is, amiben szerinte 

az a legszebb, hogy mindig új helyre megy az 
ember, új emberekkel találkozik, változatos 
környezetben dolgozik, s mindig tanul is va-
lamit.

Petrohai Gábor a kályhák, egyéb régiségek 
között sétál. Időnként megáll, végigsimít, 
megfog valamit. Mintha beszélnének hozzá 
a tárgyak. Közben a hangszóróból zene szól, 
Márkus László énekli a kéményseprő dalt: 
„Száll a korom, száll a korom…”. 

Gazdik István
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A FEGY naplójából 
Március 31-én délután lakossági beje-
lentés érkezett, hogy egy mozdulatlan 
férfi fekszik a Millenniumi parkban. 
A helyszínre érkező polgárőr társaink 
azt tapasztalták, hogy a földön lévő 
férfi sajnos halott. A fegyesek riasztot-
ták a rendőrséget és az orvosi ügyele-
tet. A holttesten külsérelmi nyom nem 
volt látható. A halál pontos okának ki-
derítésére vizsgálat indult.  

Március 30-án este egyik polgárőr 
társunk jelentette, hogy szemetet le-
rakó személyt talált Gyál határában. A 
rendőrök segítségével sikerült a tettest 
a helyszínen fülön csípni, így ez a sze-
métlerakás nem volt olcsó mulatság. 

Március 24-ről 25-re virradóra 
polgárőr kollégánk hazafelé tartott, 
amikor egy gyanúsan viselkedő gép-
kocsira lett figyelmes. A járőr segítsé-
gével feltartóztatták a vezetőt. A rend-
őri intézkedés során kiderült, nem 
csoda a furcsa viselkedés, az urat már 
körözik. 

Március 21-én este lakossági beje-
lentés érkezett, hogy a Kőrösi úton egy 
lakás garázsába betörtek, majd néhány 
mezőgazdasági szerszámot magukhoz 
véve futásnak eredtek. A helyszínre ki-
érkező járőr a környező utcák átvizs-
gálása során egy régi, bordó személy-
autót talált, mely a maga menekülési 
tempójával próbált egyre távolabb ke-
rülni. Megállították, feltartóztatták, a 
szerszámok az autó hátsó ülésen vol-
tak.                                  Locskai Mátyás

Közbiztonsági hírek
2007. március hónapban Gyál 
város területén összesen 40 
bűncselekmény vált ismertté, 
amelyek között a vagyon elleni 
bűncselekmények domináltak, 
hiszen 12 alkalommal történt 
lopás, és 2 alkalommal betöré-
ses lopás. Említést érdemel még 
a rongálás, amelyet 4, és a testi 
sértés, amelyet 3 alkalommal 
követtek el Gyálon.  Kiemelt 
bűncselekmény márciusban 
nem történt.        

Az egyenruhás állomány 
márciusban Gyálon 9 alkalom-
mal anyagi kárral, 1 alkalom-
mal súlyos és 1 alkalommal 
könnyű sérüléssel járó közleke-
dési balesetnél intézkedett. 

Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy – tekintettel az 
elmúlt év statisztikai számai-
ra – a elkövetkező időszakban 
növelni fogjuk a sebességmérő 
berendezéssel végrehajtott el-
lenőrzések számát Gyál belte-
rületén.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
illetékességi területünkön csa-
lók szedik áldozataikat. Első 
sorban az idős emberek a cél-
pontjaik, akiknek az áram vagy 
gázszolgáltató embereiként 
mutatkoznak be. Az általános 
„meséjük” az, hogy túlfizetés, 
vagy visszatérítés miatt pénzt 
akarnak visszaadni, ami 10.000 
Ft. Természetesen csak 20.000 
Ft-os bankjegyük van, így az 
áldozatnak vissza kell adnia a 
különbözetet. Mivel az áldozat 
a pénzt önként és jóhiszemű-
en veszi elő, az elkövetőknek 
annak rejtekhelyét keresniük 
sem kell, és amíg az egyikük a 
pénzváltást intézi a másik, vagy 
esetleg harmadik, a már fel-
fedett rejtekhelyről megkapa-
rintja az ott lévő értékeket.

Amennyiben ilyen ürüggyel 
keresik meg önöket, fokozott fi-
gyelemmel járjanak el, ne „dől-
jenek be” az elkövetőknek, és 
azonnal értesítsék e rendőrsé-
get!                      Somodi Sándor

r. főhadnagy

Tisztelt Olvasó!
Az írásokat esetenként – terjedelmi okokból – a 
mondanivaló érintetlenül hagyása mellett, rövidí-
tett, szerkesztett formában közöljük. 
Az itt megjelenő tartalmak nem feltétlenül tükrö-
zik a szerkesztőség véleményét.

a szerkesztő

Gyáli lakosként egy számomra keser-édes esetet 
szeretnék megosztani önökkel. Mint volt egész-
ségügyi dolgozó, tudom, hogy mennyire fontos az 
egészségünk és annak megőrzése. De mit tehet egy 
olyan 70 éves, nagyon rossz anyagi körülmények 
között élő hölgy, aki egyedül él és mindössze 33.000 
Ft-os nyugdíjából nem tudja fedezni a szükséges 
gyógyszereinek árát és sajnos közgyógyellátásban 
sem részesül?

Ezt a nénit kísértem el orvosához, mert na-
gyon rosszul érezte magát. A szükséges vizs-
gálatokat elvégezték, az EKG nagyon rossz 
eredményt mutatott, sürgős korházi ellátásra 
szorult volna a hölgy. Nagy meglepetésemre csak 
szakorvosi rendelésre kapott beutalót. A néni 
állapota valószínűleg azért súlyosbodott, mert 
eddig sem tudta kiváltani a gyógyszereit. Én 
csak ekkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy 
pártfogoltamat a háziorvosa nem részesítette 
közgyógyellátásban. Mivel láttam, hogy a néni 
állapota nagyon súlyos, értesítettem az Európa 
Mentőszolgálatot, akik nagy odafigyeléssel és 
készséggel látták el az idős asszonyt. Ezúton sze-
retném megköszönni a munkájukat. Becsüljük 
meg a gyáli ügyeletet! Vegyük észre az ő mun-
kájukat is!

Név és cím a szerkesztőségben

Sulinapok az Adyban
Az Ady Endre Általános Iskolában a hagyományokhoz híven az idén is meg-
rendezték a sulinapokat. Április első napjaiban sport- és ügyességi versenyek 
várták a gyerekeket, voltak kézműves foglalkozások, ingyenes óriáscsúszda, 
a legnagyobb sikert – mint minden évben – mégis a zsibvásár aratta.
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A közcsatorna-hálózat rendeltetésszerű használata közérdek!
esőzéskor komoly zavarok, károk keletkezhetnek. 
Mi az oka ennek?

A csatornába jutó szennyvíz és a csapadék-
víz adott időtartamra vonatkoztatott men-

nyisége (intenzitása) nagyságrendileg el-
tér egymástól.  A szennyvíznek a reggeli 
és esti csúcsidőszakokban jelentkező 
legnagyobb mennyiségét sokszorosan 
meghaladja egy felhőszakadás követ-
kezményeként a csatornába bevezetett 
csapadékvíz mennyisége. Egy ilyen 

lökésszerű terhelést a szennyvíz elve-
zetésére méretezett csatorna nem képes 

zavartalanul levezetni, aminek következ-
tében a szennyvízzel keveredett csapadék-

víz kiömlik a csatornából és a korábban már 
részletezettekhez hasonló kellemetlenségeket és 

károkat okoz.  Ráadásul az ilyen jellegű károk nem 
vezethetők vissza a közcsatorna működési rendellenességére, 

így azok megtérítésére a csatornaüzemeltető felelősségbiztosításának 
terhére nincs mód.

Az eddigiekben leírtak alapján látható, hogy a szennyvíz közcsa-
torna hálózat, mint közösségi rendszer rendeltetésszerű használata 
a lakosság, pontosabban fogalmazva a csatornát használók elemi ér-
deke. A közcsatornát üzemeltető Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. lehető-
ségeihez mérten mindent igyekszik megtenni a rendszer zavartalan 
működésének érdekében. Ezért a közelmúltban megbíztuk az ilyen 
irányú ellenőrzésekre szakosodott GOLDEX-SECURITY Kft-t a sza-
bálytalan ivóvíz és csatorna bekötések, valamint az esővíz bevezeté-
sek felderítésével. Az akció sajnos nem várt sikert hozott. 

Az eddig ellenőrzött 5.927 ingatlanon 313 db be nem jelentett 

Gyál város területén a szennyvíz közcsatorna 
hálózat kiépítése gyakorlatilag befejeződött. 
Ezzel lehetővé vált, hogy valamennyi ingatlan 
ráköthessen a közcsatornára és így a kelet-
kező szennyvizet a környezet szennyezése 
nélkül lehessen elvezetni a település teljes 
területén. Ez alól csupán néhány sajátsá-
gos helyzetű ingatlan jelent kivételt.

A közcsatorna mindenki által jo-
gosan elvárt zavartalan működésének 
szükséges feltétele annak rendeltetés-
szerű használata, de vajon mit is jelent 
ez? 

Minden használati tárgyat, eszközt, épít-
ményt valamilyen célra hoznak létre. Nincs 
ez másként a csatornahálózatnál sem. Nyil-
vánvaló, hogy észszerűen gondolkodó ember nem 
akar drótkefével gépkocsit mosni vagy a hűtőszekrény-
ben szemetet tárolni. Miért? Azért, mert nem arra való, nem 
arra tervezték. Próbálkozni lehet ugyan, de vagy a várt eredmény fog 
elmaradni vagy kár keletkezik, esetleg a két következmény együtte-
sen jelentkezik. 

A szennyvízcsatorna-hálózatokat a gyűjtőterületükön keletkező 
szennyvizek elvezetésére tervezik és építik meg. Műszaki kialakítá-
suk és méretezésük is ennek felel meg, erre a feladatra teszi alkalmas-
sá azokat.  A rendeltetésszerű használat tehát a szennyvízcsatorna 
esetében a szennyvizeknek a csatornába történő bevezetését jelenti.

A szennyvízelvezető rendszerek - kissé leegyszerűsítve - csövekből 
és átemelőkből állnak. Amennyiben a csatornába akár ingatlanon be-
lül, akár közterületen más anyagot, tárgyat engedünk bele, az zavart 
okozhat a rendszer működésében.  Egy deszka, egy állati tetem vagy 

legális szennyvíz és csapadékvíz bevezetésekből eredő költségekkel 
együtt azok a csatornahasználók fizetik meg, akik becsületesen fize-
tik az ivóvíz és a csatornahasználat díját. Ez megengedhetetlen!

Ezért kérünk valamennyi gyáli lakost a víziközművek rendelte-
tésszerű használatára. Kérjük továbbá, hogy az ebben a témakörben 
észlelt bárminemű szabálytalanságot jelezzék az üzemeltető Gyál és 
Vidéke Vízügyi Kft-nél vagy a Polgármesteri Hivatalban. Közös érde-
künkről van szó.                                                                 Rawsky György

szennyvízágazat vezető
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.

egy ruhadarab lehet, hogy belefér a lefolyó-
ba vagy az aknába, de a vezetékben bárhol 
megakadva dugulást okozhat, vagy az át-
emelőbe jutva károsíthatja az oda beépített 
szivattyúkat is, üzemképtelenné téve az egész 
rendszert. Amennyiben a szennyvíz nem tud 
elfolyni, visszaduzzad és a csatornából kiöm-
lő szennyvíz közterületeken, lakó- és egyéb 
ingatlanokon szétterülve jelentős szennyezést 
és ázási károkat okoz. 

A csatorna kitakarítása, a meghibásodott 
szivattyúk javítása jelentős költséggel jár. Ez 
értelemszerűen beépül a csatornahasználati 
díjba, tehát végső soron a csatorna használó-
inak kell azt megfizetniük, a kiöntésből származó kellemetlenségek 
kényszerű elviselése mellett.  

Az ipari szennyvizek, az olaj, a zsír vagy az ingatlanok szennyvíz 
tárolójában összegyűjtött szennyvíz közcsatornába való bevezetése 
károsítja a csatorna anyagát, a vezeték falára tapadva dugulást okoz 
és emellett kellemetlen bűzhatást is eredményez.  Mindezek kénysze-
rű „haszonélvezője” szintén a lakosság.  

Gyál város területén a megépült közcsatorna hálózat a keletkező 
szennyvizek elvezetésére szolgál. Csapadékvizet nem szabad a csator-
nába vezetni. Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor jelentősebb 

szennyvízcsatorna bekötést és 118 db illegá-
lis csapadékvíz bevezetést fedeztek fel. Még 
megdöbbentőbb, hogy 783 helyen fedezték 
fel a házi hidroforos ivóvíz ellátó rendszer 
ingatlanon belüli összekötését a városi háló-
zattal. Ez egyrészt veszélyes, mert fennáll a 
közműves ivóvíz hálózat visszafertőzésének 
a veszélye. Másrészt ilyen esetekben díjfizetés 
nélküli csatorna használat is történik, hiszen 
a házi vízellátó berendezés által termelt víz-
mennyiséget a bekötési vízmérő nem méri, 
így a csatornahasználati díj számlázására 
sem kerülhet sor.

Az ilyen csatornahasználat költségét az il-
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Az Olimpiacos történetének legjobb játékosa

Aki megelőzte Détárit

- Mint a régi szép időkben, igaz?
- Hogy érti ezt?
- A futballpályán sem késett le soha, egyetlen be-

adást sem…
- Ja, erre gondol? Örülök, ha így látja, ám nyilván 

az idő megszépíti az emlékeit!
- Nem hinném, hogy erről van szó. Óriási egyéni-

sége volt a magyar labdarúgásnak, egyike azon keve-
seknek, akik külföldön is bizonyítani tudtak. Először 
azonban arra kérném, hogy meséljen a kezdetekről!

-Negyvenöt éves vagyok. Törökszentmiklóson 
születtem és ott is töltöttem a gyerekkoromat. Még-
hozzá egész kicsi koromtól kezdve a labda bűvölet-
ében. Tizenöt éves voltam, amikor én is részt vettem 
a diákolimpián a törökszentmiklósi labdarúgócsa-
pat tagjaként. Jól ment a játék és a torna végén az 
Aranycsapat egykori híres szövetségi kapitánya, 
Sebes Gusztáv megdicsért, majd azt javasolta, hogy 
próbáljak meg Budapestre jönni és itt folytassam a 
futballt. Persze, mint minden ifjú focistának, nekem 
is a Fradi neve jutott az eszembe elsőként.

- Akkor mi az oka, hogy MTK-játékosként ismer-
hettük meg?

- Csak annyi, hogy amikor végiggondoltam a jö-
vőt, úgy tűnt, hogy a Fradinál nemcsak a lehetőség 
nagyobb, hanem a kockázat is. Ott ugyanis sokkal 
könnyebb elkallódni, hiszen sokkal több gyerek sze-
retne a Fradiban focizni, mint más csapatoknál. Így 
én úgy döntöttem, hogy az MTK-VM (akkor még így 
hívták a csapatot- a szerk.) pályáján jelentkeztem. 
Összességében azt hiszem, sikerült jó döntést hozni.

- De még mennyire! Az MTK egyik legkiválóbb 
csatára lett.

-1980-ban Pécs ellen sikeres volt a debütálásom, 
hiszen sikerült betalálnom a kapuba. Ezzel a góllal 
győztünk 1-0-ra, nyerőember voltam tehát azon a 
meccsen.

- Meg aztán később még több tucatnyin.
- Kétségtelen, hogy kiváló csapattársaimnak kö-

szönhetően évről-évre sikerült eredményesen fut-
balloznom, több mint 200 gólt szereztem a magyar 
első osztályban.

- Kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően 
magyar válogatott is lett.

- A mai napig nagy megtiszteltetésnek és pálya-

futásom egyik legnagyobb sikerének tartom, hogy 
bekerültem a nemzeti válogatottba. Már az 1986-
os mexikói világbajnokságra készülő bő keretnek 
is tagja voltam, ám a szűkítés során kimaradtam a 
vb-re utazó csapatból. Utána viszont már eljöhetett 
az én időm is. Büszke vagyok arra, hogy három szö-
vetségi kapitány is beválogatott a nemzeti csapatba. 
Összesen nyolc tétmeccsen játszottam a válogatott-
ban és ezeken három gólt rúgtam.

-A remek teljesítménynek köszönhetően görögor-
szági szerződést kapott.

- Igen, 1988-1994-ig játszottam a helléneknél. 
Először az Olimpiacos Volosz csapatához kerültem, 
majd játszottam Krétán is, az OFI együttesében. 
Az Olimpiacos Volosz csapatában görög gólkirály 
címet is szereztem, a többszörös világválogatott Dé-
tári Lajost előztem meg! Ő lett a görög „ezüstcipős” 
abban az évben.

- Manapság a légiósaink legnagyobb részének 
sajnos csak epizódszerep jut külföldi csapatainkban, 
Ön viszont kint is húzóember volt. Mi volt a titka 
ennek?

- Jó volt a csapatunk és remekül kiszolgáltak a 
társak. Nyilván kellett az én gólérzékenységem is, 
ám megfelelő társak nélkül egyetlen csatár sem 
tud kiemelkedőt alkotni. Szerintem egy csatárnál 
az ösztönösség a legfontosabb. Azt mondják, hogy 
akkor jó egy csatár, ha legfeljebb három meccs elég 
neki egy gólhoz. Nekem mind a válogatottban, 
mind pedig klubszinten hoztam ezt az átlagot, ak-
kor bennem talán megvolt ez az ösztönösség.

- Amikor hazajött, a BVSC-hez igazolt.
- Igen, dr. Mezey György hívott és én elfogad-

tam az invitálást. Így kerültem a Szőnyi útra. Ké-
sőbb aztán játszottam még Soroksáron is, majd az 
edzősködés következett. Mint edző, visszakerültem 
játékoskorom sikereinek színhelyére Voloszba, de 
dolgoztam az LRI-Malév csapatánál is.

- Mit csinált az elmúlt néhány évben? Nagyon el-
tűnt a színről…

- Kisebb csapatoknál vállaltam edzői szerepet. 
Az LRI-Malévtől történő távozásom óta dolgoz-
tam Ladánybenén, Cegléden és más csapatoknál is, 
majd 4 évvel ezelőtt Gyálra kerültem. Itt nagyon jól 
érzem magam.

- Mi pontosan a feladata Gyálon? Edzőként dol-
gozik?

-A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület ügyvezető 
elnöki teendőit látom el. Ezzel együtt azonban a 
labdarúgástól sem szakadtam el, ugyanis a sport-
egyesületen belül a 11 éves korosztály labdarúgó-
csapatának a szakmai vezetői teendőit is ellátom. 
Sportegyesületünk remek utánpótlásbázis, ugyanis 
igyekszünk felkarolni a gyáli iskolák ügyes focistáit. 
Az iskolák között őszi-tavaszi rendszerű bajnoksá-
got rendezünk, amelyek során rendszeres játékle-
hetőséghez jutnak a tehetséges gyerekek, nagy der-
biket játszanak és egy kicsit talán belekóstolhatnak 
abba az érzésbe is, hogy mit jelent sportolni, focis-
tának lenni.

- Igaz, hogy tavaly kitüntették Önt Görögország-
ban? Csak azért kérdezem, mert itthon egyetlen lap 
sem írta ezt meg.

- Igen, igaz. Február elején kaptam egy repülője-
gyet és egy meghívót korábbi klubom, az Olimpia-
cos Volosz képviselőitől. Ebben akkor még semmi 
nem szerepelt, csak az, hogy egy nagyszabású ün-
nepséget rendeznek a klubnál, amelyre engem is 
szeretettel várnak. Kint aztán nagy meglepetések 
értek. A nevem elhangzása után öt percig zúgott a 
vastaps, majd bejelentették, hogy a klub történeté-
nek legjobb játékosa kitüntető címmel ajándékoz-
nak meg. Nehéz visszaidézni, hogy milyen volt ez 
a pár nap. Szavakkal visszaadhatatlan élményekkel 
lettem gazdagabb.

- Végezetül arra kérném, mondjon pár szót csa-
ládjáról is.

- Feleségem révén lettem, lettünk XVIII. kerüle-
tiek, hiszen az életem párja lőrinci lány. Huszonhá-
rom éve vagyunk már házasok, és nagyon boldogok 
vagyunk. Pályafutások sikereit neki is köszönhe-
tem, hiszen midig kiegyensúlyozott, biztos hátteret 
teremtett számomra. Gyerekeinkre mindketten 
büszkék vagyunk. Örömmel látjuk, hogy a felnőtt-
kor küszöbére érve vannak céljaik, álmaik, komoly 
terveik az életre. Szülőként is adott tehát a felada-
tunk: segíteni őket ezek elérésében!

Görögországban, 1998-ban 

Boda Imre neve ismerősen cseng a futballbarátok számára. A Gyá-
li Baráti Kör Sportegyesület vezetője, az MTK egykori válogatott 
labdarúgója, görögországi gólkirály nemcsak kiváló sporteredmé-
nyei, hanem csöndes megfontoltsága, szerénysége miatt is népszerű 
a sportot kedvelők körében. 
A XVIII. kerületben élő sportvezetőt Kovács Attila kérdezte a Vá-
roskép című lap januári számában. A szerző engedélyével most kö-
zölt interjú az ott megjelent írás szerkesztett változata.

ÚjságGyáli
Új
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De másfél évtizedes 
klinikai praxis birtokában igényes és kíméletes gyógyelátást ígér-
hetek kedvencei és haszonállatai számára. Barátságos hangulatú 

rendelőmben várom!”

SZOLGÁLTATÁSOK:

� Védőoltások
   Veszettség elleni kötelező oltás is - egész évben.
� Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti alapellátás
� Műtétek
� Ivartalanítás
� Házi betegellátás
� Homeopátia
� Szaktanácsadás
� Állatpatika
� Gyógytápok

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

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

Kőrösi út

- épületek karbantartása 
- villanyszerelés, 
- víz-szerelés, 
- kisebb karbantartási-javítási  
  munkák,

- családi házaknál fûnyírás, 
- külterületen fûvágása traktorral,
- Helyben:
  szállítás, költöztetés, 
  árufuvarozás 

Gyál Városüzemeltetési Kht. 2360 Gyál, Kõrösi út 92.
Tel.: 06 29 340 134

E-mail:info@gyalkht.hu,   További információk: 06 70 379 5818
Szolgáltatásaink:

Lakosság részére rövid határidõvel vállaljuk:
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Veréczi Mérnöki Iroda

20/492-6248

épülettervezés

kivitelezés

személy- és vagyonőrzés

háztartási kisgép javítás

20/941-1033

Tavaszi akciók 
a vecsési Gábriel Cukrászdában !

Áprilisi újdonág! Most elõször  

üzletünkben SÜLT FAGYLALT torta!

Tájékoztatjuk Kedves Gyáli Vendégeinket arról, hogy 2007. március 31-től a Gábriel cukrászda 
megvonta az értékesítési jogot a Gyál, Széchenyi utca 100. alatti Cukrászdától és termékei forgal-
mazását ezen a címen megszünteti.
Bízunk abban , hogy az elmúlt 6 év alatt termékeink minősége és íze elnyerte a tetszésüket és 
továbbra is vendégeink között üdvözölhetjük önöket.

Továbbiakban termékeink megrendelhetők, megvásárolhatók a VECSÉSI Gábriel Cukrászdában  
Cím: Vecsés Róder Imre u 10. (a Városházával szemben lévő utcában.)

Rendelésleadás 29 353 438 telefonszámon 10 órától 19 óráig.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét tavaszi akciónkra!
Esküvőkre rendezvényekre  május 31-ig leadott rendeléseikre 30%  
árengedményt adunk.
Minden kedves régi és új gyáli vendégünknek a formatortákból ,  és egyéb 
dísztortákból 20% árengedmény. A cd – n vagy e mailben leadott fotós tortákra 
extra árengedmény!!! Csak a torta árát kell kifizetni a fényképet most  
ajándékba adjuk! Csak a vecsési üzletben! 

Ne érje be kevesebbel!
Vásároljon változatlan minőségben, olcsóbban , termelői áron!

Várunk mindenkit szeretettel. 
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- Út-, járda építés, felújítás, javítás, aszfaltozás, 
kátyúzás, útburkolatjel festés

- Térburkolat, Viacolor burkolat kivitelezés,  
szegélykövezés

- Csapadékvíz elvezetés: árok, árokburkolás,  
áteresz, vízelvezető rács

- Gépi földmunka földelszállításal, kis  
helyigényű (Bobcat) munkagéppel is.

- Kertépítés, öntözőrendszerek tervezése,  
kivitelezése

- Egyéb építőipari munkák

Ön adja az elgondolást,
a K O C K A K Ő  a megoldást!

1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 2.

Telefon: 06-70 3717-360
Telefon/fax: 06-1 3219-386
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Persoly Gyula 65. életévében elhunyt.
Gyászolják, huga Piroska, gyermekei, testvérei.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik  bucsuztatásában résztvettek.

Nedves, salétromos házak utóla-
gos szigetelése, akár falbontás, 
roncsolás nélkül, 20 év garanci-
ával! Felmérés, ajánlatkérés: 
70/310 07 87 

Hihetetlen olcsón eladó
-varrógép, hálózati telefon, 54-
es méretű új női szövetkabát, 
női bőrkabát, zöld színű, kalitka
Telefon: 30/608-3039

Korrepetálás matematikából, 
történelemből, magyarból és 
más tantárgyakból, idegen nyelv 
kivételével. Pótvizsgára és érett-
ségire felkészítés.
Telefon: 06 20 527 77 01

Csángókért alakult egyesület 
szociálisan érzékeny munkatár-
sakat keres.
Telefon: 06 20 527 77 01

Apróhirdetés
Magyarországon több ezer  
gyermek étrendjébõl hiányoznak 
a legalapvetőbb élelmiszerek.
Adója 1%-ával segítsen 
kiegészíteni! A Gyermekétkez-
tetési Alapítvány adószáma: 
18049842-2-43; www.gyea.hu

Bútorkészítés
-konyhabútorok
-szobabútorok, polcok
-fürdőszobabútorok  
Kedvező árakkal, rövid határ-
idővel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megvaló-
sítását is vállalom. Érdeklődni 
lehet a 06 20 244 53 15-ös te-
lefonszámon.

Hirdetésfelvétel:
Szerkesztőségünkben
(Gyál, Déryné u. 1-3.)

A gyors,
   megbízható
          partner!

Küldemények 
kézbesítése, 
ügyintézés 

munkaidõben!

06-29/344-460
06-70/559-2094FU
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Veteránautók a sportnapon
Sikeresen lebonyolódott 2007. március 17-én, szombaton, a Gyáli 
Nagycsaládosok Egyesülete és a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület ál-
tal szervezett I. Gyáli Családi Sportnap és Veteránautós Találkozó.

Bár a résztvevők száma kevesebb volt, mint amire számítottunk, 
de mindenki jól érezte magát. 

A veteránautók mindenkinek tetszettek, és az idő is kedvezett. 
A rendezvény a veterán autók felvonulásával kezdődött. A Film 
Seco Security autói biztosították az utat számukra. Az ünnepélyes 
megnyitó után egy közös bemelegítés, majd elkezdődtek a verse-
nyek.  

A BKSE kispályás labdarugó-bajnokságára 8 csapat jelentkezett. 
A nyertes kupát kapott. 

A veteránautósok autóelhúzó versenyén felnőttek közül hat pár, 
a gyerekek közül négy csapat indult.

A gyerekek ügyességi 
vetélkedőjén 

8 pár vett részt. Népszerű volt még a gyerekek egyéni versenyén a 
kapura lövés, célkarikába és a kézilabdás kapura dobás.  Sajnos, a 
családi vetélkedőre csak 1 család jelentkezet, így ez elmaradt. Fel-
nőttek egyéni versenyére senki nem jelentkezett, ez igazán szomo-
rú. 

Játszóházat működtetett a Dunaharaszti Nagycsaládos Csoport, 
Kunovicsné Anna, és egyesületünk

Ebéd után útjára indultak a veteránautósok sok gyermek utas 
örömére, hogy megmutassuk a város lakóinak: kik látogattak el 
hozzánk. Széchenyi út, Vecsési út, Bem u., Erdősor u., Bacsó u., 
Körösi út, Ady u. útvonalon ismét a Film Seco Security segítségével 
haladtunk.  

Az eredmények kihirdetése után az erősen feltámadó szél pontos 
rendezvényzárásra késztetett bennünket.

Mindent összegezve még kicsit inaktív a városunk lakossága, 
mert kevés család volt kint a sportpályán. Minden kezdet nehéz, 
ezért terveinkhez híven folytatjuk a munkát. Talán a következő 
rendezvényünkre többen jönnek el, ami egy  Kerékpáros Családi 
Sportnap lesz, 2007. április 28-án, szombaton. Részletek a plakáto-
kon és a honlapunkon: www.gyaline.uw.hu

Köszönöm mindazok munkáját, akik aktívan segítették a gyáli 
szabadidősport megkedveltetésének első lépését. Még vannak csi-
szolni valóink, de ez a lelkes csapat, több sportolni vágyóra szá-
mított.  Ezért kérem, jöjjenek el önök is legközelebb, és hívják el 
ismerőseiket is!!!

Az I. Gyáli Családi Sportnapot támogatta: 
Film Seco Security, Gyál Város Önkormányzata, Gyáli Közös-

ségi Ház , Ericom Kft., Peti-Text Kft., Fagyöngy Gyógyszertár, Pék 
Áruház, Ócsai Platán Nagycsaládos Egyesület.   
     Hajdani Józsefné

Babák a közösségi házban
Gyálra az 
idén először 
jutott el az 
orsz ágba n 
több éves 
múltra visz-
szatek intő 
babakiállí-
tás. 

Kiss Sán-
dorné, Timi 
három éve 
foglalkozik 

babák, illetve babaruhák tervezésével és kivitelezésével. Gyáli la-
kosként fontosnak tartotta, hogy városában is helyet kapjon egy 
ilyen tárlat, melyet osztálytársaival szervezett. Együttes munkájuk 
eredményeképp mintegy száz babát tekinthettek meg az érdeklő-
dők.

Abban, hogy testileg, szellemileg, érzelmileg egészséges felnőt-
tekké váljunk, meghatározó szerepe van a családnak, a családon 
belüli tanulásnak, szocializációnak. 

A családi szocializáció egyik legfontosabb színtere a játék, kis-
lányoknál ezen belül is a babázás. A lánygyerek a babázás során 
gyakorolja az anyaszerepet, megtanul nőként, anyaként viselkedni. 
Ápol, megvéd, gondoskodik.

Ma, az internet, a virtuális valóság, az elektronikus játékok vilá-
gában, amikor mindent készen kapunk, nagyon fontosak az olyan 
játékok, amelyek során az élményt nem elektronikus jelek, elvont, 
személytelen technikai megoldások közvetítik, hanem érzések, a 

gyermeki fantázia, az átélés, sze-
repjátszás adja. Soha nem volt 
fontosabb, mint most, hogy a kis-
lányok a hagyományos módon is 
felkészüljenek az anyaságra. 

Babákat mutatott be március 
második felében Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár kiállítása. 

Valódi alkotásokat láthattunk 
a tárlaton. A bemutatott 

babák egyszerre tel-
jesítették az előbb 

megfogalmazott 
igényt és adtak 

esztétikai él-
m é ny t . 
É r e z n i 
l e h e -

tett, hogy 
az alkotók 

örömmel ké-
szítették őket, s mi, 
a befogadók is nagy 
örömmel nézelőd-

tünk.
Bagdi-Garas

Valódi alkotásokat láthattunk a tárlaton


