
Jubilál városunk bölcsődéje

Június 29-én ünnepelte fennál-
lásának 25 évfordulóját városunk 
bölcsődéje. A tavaly felújított intéz-
mény 45 férőhelyén 62 gyermeket 
látnak el. 

7. oldal
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Lakos Péterné és Héver 
Béláné kapta a Gyáli 
Közoktatásért Díjat

Lakos Péterné, az Ady Endre Általá-
nos Iskola tanára és Héver Béláné, 
az Eötvös József Általános Iskola 
és Közgazdasági Szakközépiskola 
gazdasági vezetője a Gyáli Közok-
tatásért Díj idei kitüntetettjei. 

3. oldal

Városi Általános Iskola kezdi meg működését
A június 15-én tartott ballagás 
volt az utolsó a Rákóczi iskola tör-
ténetében. A döntés, amire számí-
tani lehetett, megszületett.

Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete június 19-én 
tartott rendkívüli ülésén több 
fontos döntést is hozott. A jelen-
lévő képviselők 12 igen szavazat-
tal, 5 ellenében megszüntették a 
Kossuth Lajos Általános Iskolát 
és a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolát, s jogutód intézményként 
Városi Általános Iskola néven 
működő új intézmény alapításá-
ról határoztak.

Írásunk a 3. oldalon

Közintézmények költöznek a Rákóczi helyére
Az önkormányzat nem adja el a Rákóczi is-
kola épületét, a létesítmény továbbra is köz-
célokat szolgál majd. Amíg a városközpont 
fel nem épül, közintézményeket szándékoz-
nak az épületbe költöztetni. A családsegítő 

szolgálat, a nevelési tanácsadó, a városüze-
meltetési kht., a gyámhivatal kapna ott he-
lyet, s odaköltöznének a polgárőrök is, így 
az épület őrzése is megoldottá válna.

Írásunk az 5. oldalon.

Az igazságtalanságok 
kiszűrése volt a cél!
A közelmúltban befejeződött a víz- és 
csatornabekötések ellenőrzése. Az 
intézkedés árnyaltan fogalmazva sem 
váltott ki osztatlan sikert, lapunkat is 
több felháborodott panaszos kereste 
fel a témában. Az ellenőrzés hátteré-
ről, céljáról és a tapasztalatokról Sá-
rosi Istvánt, a Gyál és Vidéke Vízügyi 
Kft. (GYÁVIV) igazgatóját kérdeztük.

10. oldal

Orvosokat, egészségügyi dolgozókat köszöntöttek

Június 22-én tartotta a Gyál Városi Egészségügyi Központ hagyományos Szemmelweis-
napi ünnepségét a Közösségi Ház és Városi Könyvtár nagytermében. 

Ebben az évben a Pusztai Lajos Díjat Dr. Kmetty Adrien gyermekgyógyász főorvos és 
Seress Jánosné nyugdíjas egészségügyi dolgozó kapta.

Írásunk az 11. oldalon.



Lapunk júniusi számában, a Városi gyermeknap és Családi 
Főzőversenyről közölt beszámolóban sajnálatos hibát követ-
tünk el. A főzőverseny II. helyezett csapataként a Gyál szé-
peit jelentettük meg, holott ők különdíjat kaptak a zsűritől. 
A versenyen II. helyezést Kozma Gyuláné ért el. Az érintet-
tektől elnézést kérünk.
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Gyál az idén ünnepli várossá nyilvánításának 10. évfordulóját. 
Az évfordulóhoz kapcsolódó augusztusi városi rendezvények 
részletes programját lapunk következő számában közöljük, 
most a tervezett eseményekből adunk ízelítőt.

Augusztus 20. (hétfő)
11.00 óra: 
Városi ünnepség a Templom téren
13.00 óra: 
Ünnepi testületi ülés a  Közösségi Ház és Városi Könyvtárban

Augusztus 24. (péntek) 
14.00 óra: 
III. Gyáli Civil Fesztivál a Közösségi Ház és Városi Könyvtár-
ban

Augusztus 25. (szombat) 
10 éves a város- Utcabál a Piac téren
15:30 – 23:00
Élő koncertek (helyi zenekarok, Olsen Banda, Indok zenekar, 
Ladánybene 27, Hooligans stb.), tűzijáték

Kertbarátok kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör felhívással fordul Gyál város lakossága felé.

Az idén is megrendezzük hagyományőrző termékbemutató kiál-
lításunkat szeptember 21-22-23-24-én, melyre szeretettel meghív-
juk a város lakóit.

Bárki jelentkezhet és kiállíthat azzal, amit a kertjében vagy a 
földjén termelt. 
A kiállítás helyszíne: Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Jelentkezni lehet Bacsa Ferencnél, a Gyáli Kertbarát Kör elnökénél 
(Gyál, Csontos József u. 85., 29/343-853, 06-70/536-1574).
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gyáli Kertbarát Kör vezetősége.

Új igazgató a Bartókban
A fenntartó, Gyál Város Önkormányzata 2007. július 1-jei hatály-
lyal, közös megegyezéssel megszüntette Terstyánszkyné Zombori 
Viktória, a Bartók Béla Általános Iskola igazgatójának magasabb 
vezetői megbízatását, s az intézmény irányításával 2007. július 1-
jétől, egy év időtartamra Baranya Tibornét bízta meg.

Zöld oldal a honlapon
Új menüponttal gazdagodott Gyál város hivatalos honlapja. A 
zöld oldal elnevezésű rovatban a gyáli zöldterületekkel, kap-
csolatban. tesznek közzé hasznos és közérdekű információkat, 
tájékoztatókat, s a karbantartással és az ügyintézéssel kapcso-
latban felmerülő kérdésekre is választ találhatnak az érdeklő-
dők. Hasznos információk olvashatók például a közveszélyes 
parlagfűről, a komposztálásról, a fák védelme, gondozásáról, 
de itt tölthető le a gallyazási és a fakivágási kérelem is.  
Gyál város hivatalos honlapja: www.gyal.hu
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Intézményösszevonás: döntött a képviselő-testület!

Városi Általános Iskola kezdi meg működését
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 19-én 
tartott rendkívüli ülésén több fontos döntést is hozott. A jelen-
lévő képviselők 12 igen szavazattal, 5 ellenében megszüntették a  
Kossuth Lajos Általános Iskolát és a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolát, s jogutód intézményként Városi Általános Iskola néven 
működő új intézmény alapításáról határoztak.

Az iskolamegszüntetéssel és az új intézmény 
létrehozásával kapcsolatos napirendi pont 
előterjesztője, Pánczél Károly, oktatási ügye-
kért felelős alpolgármester szóbeli kiegészí-
tésében elmondta, hogy a döntés nem öröm 
senkinek, hiszen bármelyik gyáli iskoláról 
van szó, az a képviselőknek sem csak egy in-
tézmény, hanem számos emlék, élmény köti 
mindegyiküket oda. És természetesen egyé-
ni sorsokat befolyásolnak ezek a döntések. 

A Rákóczi iskola szinte minden jelenlévő 
életéhez kötődik, hiszen 1938-ban alapították. 
Jövőre lenne 70 éves az intézmény. A számok 
viszont nagyon rideg tényeket mutatnak, 
mégpedig azt, hogy a 2003-ban 400 fős Kos-
suth iskola ma csak 282 tanulót oktat. Ahogy 
csökkent a gyermeklétszám, ezt az arányt az 
alkalmazottak létszáma nem követte, így a 
legmagasabbra szökött az egy főre jutó költ-

ség ebben az iskolában. A Rákóczi iskolában 
2003-ban 407 gyermek tanult, most pedig 337. 
A sajátos nevelést igénylő tanulók számával 
csökkentve ez a szám 280 fő lesz. A létszám-
csökkenés mellett olyan törvénymódosítások 
is születtek, amelyek máshol is az intézmények 
összevonását illetve megszüntetését eredmé-
nyezik. Ezekben a hetekben több száz telepü-
lésen tárgyalnak hasonló előterjesztéseket. 

Az elmúlt hetek vitáiban elhangzott az is, 
hogy nem kellene ezt az összevonást ilyen 
gyorsan végrehajtani. Sajnos a mostani in-
tézményhálózat működtetése a városban a 
költségvetési csődhöz vezetne. Ez az állapot 
nem tartható fenn – hangzott el a szóbeli 
kiegészítésben.

Gyál Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2007. július 1-jével megszünte-
tette egyetemes jogutódlással a Kossuth La-

jos Általános Iskolát és a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolát, mint költségvetési szer-
vet. A testület 2007. július 1-jével új költ-
ségvetési szervet alapított Városi Általános 
Iskola néven, Gyál, Kossuth Lajos u. 48-52. 
szám alatti székhellyel és Gyál, Rákóczi út 
44. sz. alatti telephellyel a megszűntetett 
Kossuth Lajos Általános Iskola és II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola egyetemes jog-
utódjaként. Az új intézmény vezetésével a 
2007. július 1. – 2008. augusztus 15. közötti 
időszakra Juhász Idát bízta meg a képvise-
lő-testület.  

Lakos Péterné és Héver Béláné kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még áprilisban 
döntött a Gyáli Közoktatásért Díjak odaítéléséről. Az elismerést az 
idén Lakos Péterné, az Ady Endre Általános Iskola tanára és Héver 
Béláné, az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola gazdasági vezetője kapta. A kitüntetettek az iskolák tan-
évzáró ünnepségein vették át a díjakat.

Lakos Péterné 1974 óta dolgozik az Ady Endre Általános Is-
kolában, mint magyar-orosz szakos tanár. 2000-ben német 
nyelvtanári diplomát is szerzett. 1987-1991-ig a körzeti ma-
gyar munkaközösség vezetője volt. Előadásokat, bemutató ta-
nításokat vállalt nagy sikerrel. A magyar intenzív tanfolyamot 
kiváló minősítéssel végezte. 1990-ben pedagógiai munkájá-
nak elismeréseként miniszteri dicséretben részesült. Nagyfo-
kú empátiával jó kapcsolatot alakít ki a szülőkkel. 1994 óta 
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Szívesen adja át 
tapasztalatait, tanácsait, segíti fiatal kollégáit. A német nyelv-
oktatásban is kiemelkedő munkát végez. Az idegen nyelvi 
táborszervezéssel a szomszédos Ausztriában is ismertté vált 
városunk és az Ady Endre Általános Iskola neve. Sok tanu-
lónk sikeres nyelvvizsgát tesz. Külön említést érdemel, hogy 
iskolánkban bevezetésre került minőségirányítási program 
egyik megalkotója volt, illetve ennek városi szintű fejlesztés-
ében most is aktívan tevékenykedik. Csendes, szerény egyé-
niségével, példás családi életével méltán vívta ki tanítványai, a 
szülők és a kollégák tiszteletét, megbecsülését.

Héver Béláné 1989. decembere óta dolgozik az Eötvösben. 
Munkáját nagyfokú precizitás, szakmai tudás jellemzi. Az ál-
landó törvényi változásokat nyomon követi mind a szorosan 
vett szakma, mind az oktatási törvények vonatkozásában. 
Szaktudása mellett nagyfokú empátia jellemzi. A technikai 
dolgozók munkájának irányítása során a „Követelek, mert tisz-
tellek” elv érvényesül tevékenységében. Szereti a gyerekeket. 
Az iskolai rendezvényeken mindig lehet rá számítani. Gondos 
gazda módjára vigyáz az iskolai rendre, tisztaságra. Az iskola 
állandóan pályázik, ebben a munkában is lehet rá számítani. 
Az Eötvös vezetése folyamatos, egyenletesen, magas színvona-
lú munkája alapján javasolta Héver Bélánét a kitüntetésre.

Utolsó alkalommal ballagtak a Rákóczi 
végzősei június 15-én 

�007. július

�



„Szívemben ma is érzem 
a szeretetet Gyál iránt”
Lapunk májusi számában adtunk hírt a hatvan évvel 
ezelőtt Gyálra kinevezett főjegyző látogatásáról. A 
ma Újhartyánban élő, kilencven éves Hümpfner János 
Gyimesi Istvánhoz, városunk polgármesteréhez írt le-
vélben köszönte meg az itteni fogadtatást.

Mélyen Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Barátom, István!

Végtelenül jól esett és hálásan köszönöm a kedves 
„Új Gyáli Újság” küldött példányait, amelyben meg-
emlékeztetek gyáli látogatásomról. Nem ok nélkül 
maradt meg jó emlékezetemben a több évtizeddel ez-
előtti gyáli működésem, hiszen a csecsemőkori gyáli 
kirendeltségből Gyál városa született és fejlődik to-
vább és ennek a történelmi fejlődésnek aktív részese 
voltam én is. Működésem eddig nem csak számomra, 
de Gyál számára is emlékezetes és im itt a bizonyíték, 
több mint hat évtized után is ilyen kedves fogadta-
tásban részesítettek. Elmondhatom, hogy 1940-ben 
nem csak kirendeltség vezetője, de belsőleg is részese 
lettem ennek a közösségnek és a mai napig is érzem,  
hogy mély nyomot hagyott bennem Gyál, bár a körül-
mények megakadályozták, hogy további kapcsolatom 
maradjon ezzel a közösséggel, de ez csak külsőleg van 
így, mert én a szívemben ma is érzem a szeretetet Gyál 
iránt.

Ezt pedig köszönhetem Nektek, főleg Neked, aki 
nem feledkezett meg rólam és működésetekkel bizo-
nyítjátok, hogy méltó utódaim vagytok, akiknek hoz-
zám hasonlóan sok és értékes terveitek vannak a város 
fejlődéséért. Bánk bán szavaival: „Gondolj merészet és 
nagyot és tedd rá éltedet. Nincs veszve bármily sors 
alatt, ki el nem csüggedett.”

Ez éltet Benneteket és erősít abban, hogy energiáto-
kat szép tervek megvalósításaira használjátok annak a 
közösségnek az érdekében, amelynek vezetésére vál-
lalkoztatok. 

Sok szeretettel köszöntöm összes munkatársaidat 
és az Önkormányzat minden vezetőjét, valamint Gyál 
Város Lakosságát!

Kívánok Neked, mint a város vezetőjének és első 
polgármesterének jó egészséget, erőt és töretlen mun-
kakedvet. Lélekben én is Veled maradok és Gyál város 
további fejlődését és emelkedését kívánom, az egykori 
erős, de már korban fáradt, öreg, volt főjegyzőtök:

Hümpfner János

Tisztelt Olvasó!
Az a folyamat melynek során Gyál uradalmi pusztából 
előbb önálló községgé cseperedett, majd az itt élők igényeit 
kiszolgálni nem vagy alig képes alvóvárossá dagadt, s ké-
sőbb teljes értékű vidéki életet kínáló kertvárosi jellegű te-
lepüléssé fejlődött, alig egy évszázadot vett csak igénybe. 

Sokan, sokfelől érkeztünk. A településen élők száma a 
II. világháború után néhány évtized alatt megtöbbszörö-
ződött. Hoztuk szokásainkat, kultúránkat, s próbáltuk 
megállni a helyünket, megtalálni számításunkat, magunk 
és családunk boldogulását. Természetesen volt, hogy ide-
gennek láttuk magunkat az új közegben, s bizonyára az is 
előfordult, hogy a tősgyökeres gyáliak sem tudták már úgy 
magukénak érezni lakóhelyüket, mint a lakosságszám fel-
duzzadása előtt. 

Ebből adódhat, hogy Gyál helyi társadalmát gyakran il-
lették a „gyökértelen, közös múlttal nem rendelkező” jel-
zőkkel. Pedig városunknak igenis van múltja! 

Szerencsére több kiváló munka is született a tárgyban. 
Elismerés és köszönet a családnak, amiért kiadták a tár-
sadalomépítő Kisgyörgy Aladár, a legendás iskolaigazgató 
emlékiratai alapján készült könyvet. Hozzáférhető Soly-
mári Béla bácsi kézirata is. Hef ler Gábor atya a katolikus 
egyház helyi történetét dolgozta fel, s számos más forrás 
is értékes adalékokat szolgáltat múltunk megismeréséhez. 
2002-ben könyv készült a város történetéről, szerkesztő-
je az a kiváló, sokkötetes helytörténész kutató Czagányi 
László, akit egy nagyon míves, alapos Gyál-monográfia 
szerzőjeként is tisztelhetünk. A monográfia kézirata évek-
kel ezelőtt elkészült, az önkormányzat tulajdonában van, 
de kiadására eddig nem volt pénz. A várossá nyilvánítás 
10. évfordulója remek alkalmat kínálhatna a mű kiadásá-
ra…

Jómagam egy diplomamunka kereti között kíséreltem 
meg városunk múltjának egy szeletéhez, a közösségi élet, 
helyi nyilvánosság, helyi médiumok kialakulásának és 
működésének történetéhez adatokat szolgáltatni. Eszembe 
sem jut dolgozatomat a tudásban, tapasztalatban mérföl-
dekkel előttem járó avatott szerzők munkái közé sorolni, 
ám tanáraim javaslatára mégis úgy döntöttem, a szakdol-
gozatot kibővítve könyvet jelentetünk meg a gyáli közös-
ségi élet, helyi nyilvánosság, helyi média történetéről.

A készülő könyvet hitelessé, érdekessé, színessé nem kis 
részben a személyes visszaemlékezések, történetek, doku-
mentumok tehetik.

Felhívással fordulunk mindazokhoz, akiknek birtoká-
ban régi (elsősorban a gyáli kultúrával, közösségi élettel, 
egyletekkel, egyesületekkel, vendéglátóhelyekkel, üzletek-
kel stb. kapcsolatos) tárgyak, fotók, iratok, plakátok, vis-
szaemlékezések, történetek, adatok stb. vannak, s készek 
közreadni azokat, jelentkezzenek szerkesztőségünk el-
érhetőségein. A szóbeli közléseket lejegyezzük, a tárgya-
kat, dokumentumokat természetesen visszaszolgáltatjuk. 
A dokumentumokat szolgáltatók és adatközlők nevét la-
punkban és a könyvben is megjelenítjük.

Gazdik István
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Nem adják el az épületet, közintézmények költöznek a Rákóczi helyére

Százmilliós felújítás a Városi Általános Iskolában
Iskolaösszevonás, takarékossági intézkedések, 
megszorítások az egyik, felújítások, nagy ívű fej-
lesztések a másik oldalon. Városunk önkormány-
zatának pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról 
Pápai Mihályt, gazdasági ügyekért felelős alpol-
gármestert kérdeztük.

- Kérem, foglalja össze, mi volt az a gazdasági kényszer, ami a 
Kossuth és a Rákóczi iskola összevonását indokolta!

- Magam és az önkormányzat más vezetői is számos alkalommal 
elmondtuk: nem volt más megoldás, mint a két oktatási intézmény ös-
szevonása. A baloldali parlamenti többség a költségvetési törvény elfo-
gadásával olyan helyzetet teremtett, aminek eredményeképpen az idén 
mintegy 120 millió forinttal kevesebb pénzt biztosít az állam a gyáli 
oktatási intézmények működtetésére, mint egy évvel korábban. S ez a 
csökkenés jövőre eléri a 360 millió forintot! Tudni kell, hogy a tavalyi, 
magasabb összegű normatíva sem fedezte az oktatás-nevelés költsége-
it, azt az önkormányzatnak kellett saját költségvetéséből kipótolnia. 

A Rákóczi és a Kossuth iskola költségvetése körülbelül 320 millió 
forintot tett ki, ebből következik, hogy akkor is mínuszban lennénk 
jövőre, ha mindkettőt bezártuk volna. 

- Volt ilyen elképzelés?
- Ez természetesen szóba sem került, sőt, határozottan kijelen-

tem, hogy nem tervezünk további összevonásokat! Azt viszont be 
kellett látnunk, hogy ilyen költségvetési támogatás, az oktatási 
normatívák folyamatos csökkenése mellett a város nem képes az 
addigi módon finanszírozni a 
helyi közoktatást. Ráadásul az 
iskolák többségében erőteljesen 
csökkent a gyermeklétszám. A 
Kossuth iskolába például  ősztől 
a jelzések szerint 119 tanulóval 
járt volna kevesebb, mint öt év-
vel ezelőtt. Négyszáznál több 
itt élő, általános iskolás korú 
gyereket nem Gyálon járatnak 
iskolába a szülők. 

- Mekkora az összevonásból 
várható megtakarítás?

- Évente mintegy 80 millió 
forint. Ha ezt összevetjük a 
már említett 360 millió forintos 
normatívacsökkenéssel, tisztán 
látszik, hogy a mostani állás 
szerint jövőre 280 millió forint hiányzik az oktatási intézmények 
működtetéséhez. 

- Honnan lehet ezt előteremteni?
- Elsősorban az oktatás színvonalának emelésével. Ha ugyanis a 

most nem Gyálon iskolába járó gyerekek visszatérnek a helyi okta-
tási intézményekbe, illetve az elsősöket eleve ide íratják be a szülők, 
több tanuló után kapunk normatív állami támogatást. De városunk 
önkormányzata nemcsak emiatt elkötelezett az oktatás színvonalá-
nak emelésében, hanem azért is, mert mindannyiunk elemi érde-

ke, hogy a gyáli gyerekek, fiatalok versenyképes tudást kapjanak, s 
megállják a helyüket.

- Mit tesz mindezért az önkormányzat?
- Feladatkörömből adódóan elsősorban az oktatás körülményei-

nek javítása érdekében hozott döntésekről tudok beszámolni. Bár az 
Ady iskolában eddig is túljelentkezés volt, a bővítés és felújítás után 
minden tárgyi feltétel adott lesz a még színvonalasabb munkához. 

A Városi Iskola, a volt Kossuth elég lelakott állapotban volt. A 
100 millió forintos felújítás részeként a régi, rossz minőségű FORFA 
szárny helyére hagyományos anyagokból épül egy új, négytanter-
mes szárny, megújul a tornacsarnok, a vizesblokkok, új aszfaltpálya 
készül az udvaron, stb. Mire ez a lap az olvasók kezébe kerül, már 
ki is hirdettük, ki nyerte a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárást. 
A Bartókban a nyílászárók cseréjére kerül sor. Kisebb-nagyobb fel-
újítási, karbantartási munkák gyakorlatilag minden oktatási intéz-
ményünkben lesznek.

- És mi lesz a volt Rákóczi iskolával? Tényleg megveszi az épületet?
- Volt, aki már azt is tudni vélte, hogy öregek otthonát fogok mű-

ködtetni benne. Nyugdíjas apósom az egyik ilyen jól értesült embertől 
tudta meg, hogy ő lesz ott a gondnok. Hát most megnyugtatom apóso-
mat, nem szánok több munkát neki, mint eddig, gondnok pedig már 
csak azért sem lehet a Rákócziban, mert természetesen szó sincs arról, 
hogy megvenném az épületet, az önkormányzat nem adja ez azt, a lé-
tesítmény továbbra is közcélokat fog szolgálni. Amíg a városközpont 
fel nem épül, közintézményeket szándékozunk az épületbe költöztet-
ni. A családsegítő szolgálat, a nevelési tanácsadó, a városüzemelteté-

si kht., a gyámhivatal kapna ott 
helyet, s odaköltöznének a pol-
gárőrök is, így az épület őrzése is 
megoldottá válna.

- Így viszont azok az épületek, 
értékes ingatlanok szabadulnak 
fel, amelyekben az említett in-
tézmények most vannak… 

- Azokra sem fáj a fogam. A 
családsegítő helyére például 
– mivel a Magyar Államnak 
nincs lehetősége arra, hogy ezt 
megtegye – befektetők segít-
ségével kerülhet új rendőrségi 
épület.

- Térjünk vissza a felújítások-
ra! Honnan sikerült előteremteni 
az ezekhez szükséges pénzt? 

- Egyrészt az önkormányzat saját költségvetéséből. Bármennyire is 
rossz gazdasági helyzetben vagyunk, nem engedhetjük meg, hogy a 
város tulajdonát képező épületek állaga tovább romoljon. A felújítá-
sok, mondjuk a nyílászárócserék egyébként megtakarításokat is hoz-
nak, például a fűtési költségek csökkenésével.

Saját forrásainkon túl sok segítséget kaptunk a városban működő 
gazdasági szervezetektől, környékbeli nagyvállalatoktól is. Az elmúlt 
fél évben 60 millió forinthoz közelítő támogatást adtak pénzben, il-
letve munkában. Köszönet érte!                                                      gazdik

A tervek szerint halad az Ady bővítése, felújítása
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Hírek a Közösségi Házból

Nyári táborok a Közösségi Házban
A nyári szünet minden diák számára öröm, s olyannyira várt, hogy az 
utolsó hetekben nem is egyszerű már odafigyelni az órákon. A Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár idén se feledkezik meg azokról a szülőkről, akik 
nem tudják a nyári szünet alatt kire bízni csemetéiket, illetve tartalmas 
programokkal lefoglalni őket. Az ez évi tábori palettánk színes és válto-
zatos, melyből remélhetőleg mindenki talál gyermeke számára kedvező 
programot.

A július bővelkedik a programokban. Július első két hetében  immár 
5. alkalommal kerül megrendezésre a „Bevezetés a népművészetbe” c. 
integrált tábor sajátos nevelési igényű és egészséges gyermekek számára. 
Táborunk alapgondolata és egyben célja, hogy az egészséges gyermekek 
megismerjék és kezelni tudják a másságot. A táborban az egészséges 
gyermek megtanulja, hogyan segíthet sérült kortársán, a sérült gyermek 
pedig, hogy egy kis segítséggel ő is teljes életet élhet, és nem kell kima-
radnia semmi jóból. Segítő, szemlélet váltó törekvésünket a tábor több 
éves sikere igazolja, melyet ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap 
támogat. 

Azonban ezzel még nincs vége a kínálatnak. Július 2-tól egy egyhetes 
„Barangolás a játékok világában” címmel olvasótábort szervezünk, ahol 
nemcsak megismerkednek az általános iskola felső osztályos diákjai a 
régi korok játékaival, hanem készítenek is játékot. A régmúlt és a jelen 
mellett nem maradhat ki a jövő sem, mely egy kirándulás keretében tör-
ténik a Jövő Házába. Továbbá játékos szellemi és ügyességi vetélkedők 
várják a táborozókat mindkét tábor esetében.

A tánc és küzdősportok szerelmeseire is gondolva társastánc és ca-
poeria tábor várja sok szeretettel az érdeklődőket. A caoperia egy tánc 
alapú brazil harcművészet, melyet a rabszolgaként tartott feketék fej-
lesztettek ki. Közelebbről ezzel a csodálatos sporttal július 16-a és 20-a 
között ismerkedhet meg 3,5 éves kortól 100 éves korig mindenki. A tábor 
különlegessége, hogy egy igazi brazil edző tartja, aki Rio de Janeiroból 
érkezett.

Immár a hagyományos táncok ismerete se árt, főleg ha nem akarjuk 
a fülledt nyári éjszakákat egy asztal mellett ücsörögve tölteni. A Dudás 
Tánciskola oktatói, akik egyben aktív versenytáncosok is, minden 10-18 
év közötti fiatalt sok szeretettel várnak július 30-án induló kurzusukra. 
Tánctudás nem feltétel, tehát bárki bátran jelentkezhet! 

A táborok további részleteiről a http://www.gyal.hu/k_haz/tabor/ta-
bor.html internetes címen, vagy a 29/541-640-es telefonszámon, illetve 
személyesen informálódni a helyszínen (Kőrösi út 118-120.) lehet.

Az oldalt írta: Megellai Anikó

Új honlap A Gazdasági és Közeledési Minisztérium jóvoltából mind az e-Magyarország portál (www.emagyarorszag.hu), 
mind pedig az e-Magyarország Program megújul. A hosszú távú elképzelés szerint az eMagyarország pontok saját website-tal fognak 
rendelkezni. A pontok honlapjai elérhetőek lesznek a portálról, valamint bizonyos tartalmak, hírek, események a portál tartalmai 
közé is beépülnek. Ezen kezdeményezéshez elsők között csatlakozott a Közösségi Ház és Városi Könyvtár, ahol 2004. áprilisától az 
e-Magyarország pont keretében mindenki számára biztosított az internet hozzáférés a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Az új honlapot az alábbi címen tekinthetik meg: http://emagyarorszag.ivyportal.com/object.0403CCC4-6820-42AD-822B-AB2CC6FEC048.ivy
A honlap érdekessége, illetve előnye a már meglévőkkel szemben, hogy letölthetőek jelentkezési lapok, megtekinthetőek a Közös-

ségi Ház és Városi Könyvtár életéről szóló cikkek, továbbá a képgalériában számos esemény fotói láthatóak és tölthetőek le.
A honlap Gyál város hivatalos honlapjáról (www.gyal.hu) is elérhető.

Garai Galéria Május 29-én nyílt meg Lukovszki Zsó-
fia kiállítása, melyet az érdeklődők június 22-ig tekinthettek 
meg.  A tárlat anyaga sokszínű és nagyon változatos volt, abból 
adódóan, hogy egy jövendőbeli rajztanár technikai szárnypró-
bálgatásait mutatta be. Ez úton is köszönet Lugosi Lilinek, a 
Kodály Zoltán Zeneiskola növendékének, hogy produkciójá-
val hozzájárult a megnyitó hangulatához.

Következő alkalommal egy különleges kiállítás nyílik 
szeptember 4-én, három alkotó közreműködésével. Rendha-
gyó módon két helyszínen lesznek láthatóak az alkotások. A 
Garai Galérián Kiss László bőrplasztikái kapnak majd helyet, 
a kamarateremben pedig Sárfi László és Márton Ildikó grafikái 
lesznek láthatóak. Az alkotók szerénységét is mutatja, hogy a 
hagyományos kiállításmegnyitótól eltekintenek. Minden ked-
ves érdeklődött szeretettel várunk!

Tánc a szívekben, szívek  a parketten  
Június első hétvégéjén a táncé volt a főszerep a Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár színpadán. A tánc több mint egy sport, 
egy életérzés, mellyel oly sok minden kifejezhető és ugyanazt 
jelenti a világ valamennyi nyelvén.

Június 2-án a Dudás Tánciskola gyáli és biatorbágyi növen-
dékei mutatták be tudásukat egy vizsga keretében. A tánco-
sok külön-külön is tanúbizonyságot tettek arról, hogy felis-
merik a zenét, át tudják adni annak hangulatát és ismerik a 
latin és standard táncok különböző formáit; továbbá két-két 
formációs táncot is bemutattak a csoportok. Meglepetésként 
az oktatók és a meghívott – már versenyző – tanítványok is 
bemutattak két-két táncot. 

A délután se telt esemény nélkül, mivel 17 órától a Happy 
Dance Gyermek Táncegyesület tartotta évzáró bemutatóját. A 
csoport nem ismeretlen a gyáli közönség számára, hiszen ta-
valy és idén is nagy létszámban képviseltették magukat a gyáli 
Kistérségi Gyermek- és Ifjúsági Táncversenyen.

Másnap délelőtt pedig a Móri Márta vezette jazzbalett cso-
port tartotta évzáró ünnepségét.

A tánctanfolyamok nyáron ugyan szünetelnek, de szeptem-
bertől minden régi tagot és új érdeklődőt sok szeretettel vár-
nak. A tanfolyamok indulásáról a helyszínen, illetve a webol-
dalokon tájékozódhatnak.
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Mint beszámoltunk róla, a Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár Verset írunk 
címmel hirdetett pályázatot a költé-
szet napja tiszteletére. Lapunkban 
közreadjuk a díjnyertes verseket. Most 
a felnőtt kategória II. helyezett alkotá-
sát közöljük.

Karácsonyi Lászlóné:

Vallomás

Láttam lent a porban
Apró csilló követ,
Csusszanó kis csigát
Hazafelé jövet.

Miért írok róla?
Kérdik sokan mások,
Miért veszem észre
Ezt az apróságot?

Miért, miért, miért
Miért mar úgy belém,
Ha a fázós koldus
Kezét nyújtja felém?

Azt mondják, hogy hagyjam,
Mit törődök mással?
Foglalkozzam inkább
A magam bajával!

De a kóbor kutya
Mindig engem követ,
S látom a bús szemét
Hazafelé jövet.

Látom a rigót is
Ágon dideregni,
Tudom, hogy pityeregve
Csak tőlem kér enni…

Nekem fáj a sok jaj
Nekem fáj a sírás,
Nekem jutott a toll,
És a panaszírás.

Lehet, hogy tán versem
Nem olvassa senki
De az apró virág
Nekem tud nevetni!

Gyál, 2006. április 13.

Közösségi Ház és Városi Könyvtár, augusztus 3.

Az Anyatejes Világnap gyáli programja
10.00: Megnyitó (Zabánné Nagy Gyöngyi, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bi-
zottság elnöke)
10.20: A tiszta víz fontossága (Dr. Füzi Rita biológus, táplálkozás-tanácsadó)
10.45: Anya lettem! Az anya-gyermek kapcsolat nehézségei (Semperger Valéria, a Gyáli 
Nevelési Tanácsadó vezetője)
11.00: Mit tegyünk ,hogy táplálkozásunk egészségesebb legyen? (Gyulainé Várnai Katalin 
szakgyógyszerész, Gyáli Fagyöngy Gyógyszertár)
11.20: Anyatejes táplálás - saját élmények (Obora Mercédesz anya, írónő)
11.45: Mik az antioxidánsok és hogyan mérhetőek?
12.00: Zárás; 12.30: Tombolahúzás

Közreműködnek a Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei, Smidt József vezetésével.
Ingyenesen igénybe vehető a nap folyamán: Ariel-diplomás asztrológus, tanár (horosz-

kópkészítés), Fodor Ágnes (kőgyógyászat), Gyáli Cukorbetegek Egyesülete (cukorszintmé-
rés, vérnyomásmérés), Bea-Co Rt. (zsírszázalékmérés),  (gyermekeknek arcfestés), Baba-
Mama szoba, masszírozás előzetes megbeszéléssel, bioételekből -gyógyteákból kóstoló, 

Hordozókendő és mosható textil nadrágpelenka árusítása, Mini-Manó Kuckó (kisma-
ma-, bébi- és gyermekruhák, Baba-Mama csomag beváltási lehetőség, Dominó játékbolt 
játékai, antioxidánsszint mérésének lehetősége (1500 ft/fő).

 Minden kedves érdeklődőt várunk!
A rendezvényt Gyál Város Önkormányzata támogatja. Érdeklődni a Gyáli Védőnői Szol-

gálat munkatársainál lehet: 0629/ 540-898 telefonon. 

Jubilál városunk bölcsődéje
Június 29-én ünnepelte fennállásának 25 évfordulóját váro-
sunk bölcsődéje. 

A jó hangulatú rendezvényt mintegy 60 vendég tisztelte 
meg jelenlétével, ott volt Gyimesi István polgármester, Pán-
czél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, képvi-
selő-testületi tagok, s több intézményvezető is.

Burza Ferencné intézményvezető köszöntője után Ko-
vácsné Kiss Piroska intézményvezető-helyettes beszédében 
szólt a bölcsőde indulásának időszakáról, s az eltelt évtize-
dek fontosabb eseményeiről is.

A tavaly felújított intézmény 45 férőhelyén 62 gyerme-
ket látnak el. Az allergiás és légzőszervi megbetegedések 
csökkentése, a gyermekek immunrendszerének erősítése 

érdekében „sóbarlangot” működtetnek, ahol orvosi javaslatra naponta 15-20 gyermek él-
vezheti a sóterápia gyógyító hatását. Terveik között játszóház indítása szerepel, de a szülői 
igényekre figyelemmel tervbe vették a gyermekfelügyelet megszervezését is.

A vendégekA dolgozók
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Már készülnek az évfordulóra a cukorbetegek

Perei Mihály: „Nem vagyok egy kötözködős ember…”
A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete a város 
egyik legnagyobb létszámú, kiváló munkát 
végző civil szervezete. A jövőre 15. születés-
napját ünneplő közösség életéről, tevékenysé-
géről Perei Mihállyal, az egyesület elnökével 
beszélgettünk. 

- Először az egyesület alapításáról kérde-
zem.

- 2008-ban lesz 15 éves az egyesület. Dr. 
Major László kardiológus, az akkori Gyáli 
Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizott-
ságának vezetője kezdeményezte a testületi 
ülésen az egyesület létrehozását és annak tá-
mogatását kérte. A testület a támogatás mellett 
döntött. Ő, mint szakember állt ki mellettünk, 
a segítségével elkészült egy belépési nyilatko-
zat, amely egyedüli volt az országban. Minden 
cukorbeteg hozzájuthatott a helyi orvosi labo-
ratórium dolgozói révén. Összeállították a lét-
rejövő Egyesület programját, amikor a jelent-
kezők száma elérte az 50 főt, meghirdették az 
alakuló közgyűlést. A Gyáli Közösségi Házban 
47 fő részvételével megtartott alakuló közgyű-
lés egyetértett az előterjesztett fő célkitűzéssel. 
Csatlakozott a MACOSZ-hoz (Magyarországi 
Cukorbetegek Országos Szövetsége) annak 
tagszervezeteként, valamint megválasztotta 
az egyesület elnökségét. Király Sándor lett az 
elnök, aki most bekövetkezett haláláig tiszte-
letbeli elnökünk volt.

- Ön is cukorbetegként lett az egyesü-
let tagja?

- Igen, nekem is van diabéteszem. Király Sa-
nyi bácsi ajánlotta tavaly ezt a posztot nekem 
és én el is vállaltam. Sanyi bácsi látott bennem 
némi rációt.

- Előtte is vett már részt valamilyen egyesü-
leti munkában?

- Természetesen, már a ’80-as években tagja 
voltam a népdalkörnek, sőt az elnöke és tit-
kára is voltam. Az Őszidők nyugdíjas klub-
ban is aktívan részt vettem, de sajnos már a 
népdalkör sem fér bele az időmbe. De még a 
mai napig is szívesen lépek fel bármelyik civil 
szervezet rendezvényén. Gyakorta szavalok, 
a legutóbb például Wass Albert egyik versét 
mondtam. Ez is érdekes, mert vén fejjel kezd-
tem el megint szavalni. Negyven év kimaradt, 
de tudja, ez is olyan, mint a biciklizés, nem le-
het elfelejteni…

- Térjünk vissza a jelenlegi megbízatásához! 
Mivel jár az elnöki poszt?

Búcsú Király Sándortól

Június 28-án, 74 éves korában elhunyt Király Sándor, a Gyáli Cukorbetegek 
Egyesületének egyik alapítója, tiszteletbeli elnöke. Városunk közéletének is-
mert szereplőjétől az egyesület nevében Perei Mihály elnök az alábbi szavak-
kal búcsúzott.

Mélyen megrendülve állunk koporsód előtt, hogy oly tragikus hirtelenség-
gel távoztál közülünk, hogy azt az ember még fel sem foghatja. Feldolgozni 
lelkünkben pedig még hosszabb ideig tart.

Hosszú, eseményekben és sikerekben gazdag életet szakított meg a súlyos 
betegséget, műtétet követő halál. Fájdalmas veszteség ért bennünket, hisz 
oly sokat köszönhetünk neked. Elsősorban a létünket, mivel egyesületünket 
1993. novemberében te alapítottad meg.

Egész életedben fontosnak tartottad az idősek és főleg a cukorbeteg embe-
rek segítését. Szervezőképességed szinte nem ismert határt. Fáradhatatlanul 
dolgoztál a cukorbetegek életminőségének javításáért, nem lehetett olyan 
kéréssel fordulni hozzád, amelyet legjobb tudomásod szerint ne próbáltál 
volna megoldani.

A cukorbetegek egyesülete volt az életed. Emberi nagyságodat mutatja az, 
hogy amikor súlyos beteg lett kedves feleséged, le tudtál mondani az elnök-
ségről, hogy minél több időt, törődést, ápolást tudj nyújtani szeretett hitve-
sednek Mint tiszteletbeli elnök nem vetted le féltő, óvó, segítő kezed rólunk 
sem. Minden tapasztalatodat tiszta szívből igyekeztél átadni nekünk, hogy 
szeretett egyesületed munkája tovább fejlődjön, tökéletesedjen. Már az a bú-
csú is oly nehéz volt, amikor elköszöntél Ráckevén, de még ott is, onnan is 
ránk gondoltál, telefonon szinte napi rendszerességel tartottad valamelyi-
künkkel a kapcsolatot. Nagy terved volt, hogy megírod az egyesület 15 éves 
történetét, amely jövőre lesz aktuális. Sajnos mára már bizonyossá lett, hogy 
a Teremtő ezt egészen másként gondolta. Az a szív mely értünk dobogott, 
megállt.

Búcsúzunk tőled, de nem felejtünk! Emlékedet szeretettel őrizzük, és amíg 
te térben és időben egyre távolodsz tőlünk, szívünkhöz egyre közelebb érsz!

Nyugodj békében, mert megérdemled, bár nekünk örökké hiányozni 
fogsz!

- Mindent, ami benne van a programban, le 
kell szervezni, fel kell venni a kapcsolatot az 
orvosokkal, el kell intézni a piszkos anyagia-
kat és sorolhatnám tovább.

- A piszkos anyagiaknál időzzünk csak el 
kicsit. Milyen források állnak az egyesület ren-
delkezésére?

- Bevételi forrásnak számít az az 500 Ft, 
ami tagsági díjat kérünk évente, de ezt is 
feléljük rövid határidőn belül, hiszen a ren-
dezvényeink mind nagy kiadással járnak, 

viszont az idős, beteg emberektől nem kér-
hetünk nagyobb összegeket. Gyál Város 
Önkormányzatától tavaly kaptunk 350 000 
Ft-ot, a Nemzeti Civil Alaptól szintén ennyit 
és a Pest Megye Közgyűlésének Egészségügyi 
Bizottságtól 250 000 Ft-ot, ez körülbelül 950 
000 Ft. Ebből még van 300 000 Ft-unk ebből 
szervezzük a kirándulást, mert most voltunk 
Tápiószentmártonban. Tudja, mi már nem 
bulizunk, az a fiatalok dolga, mi csak áztat-
juk magunkat. Egyébként is beteg emberek-
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ről van szó, akiknek már nehéz kiránduláso-
kat szervezni. 

Ezen kívül a Közösségi Házban szoktunk 
tartani előadásokat, amiken neves orvosok, 
szakértők beszélnek a cukorbetegség kü-
lönböző szövődményeiről. Februárban Dr. 
Kiss Éva diabetológus, belgyógyász beszélt 
a magas vérnyomásról és az érrendszeri za-
varokról, márciusban Rácz Csaba a Városi 
Egészségügyi Központ gazdasági vezetője 
tartott előadást az új egészségügyi reform 
hatásairól a cukorbetegekre. És minden 
ilyen összejövetelünkön jár a tagtársaink-
nak az ingyenes vérnyomás-, illetve vércu-
korszint mérés.

- Gondolom ezek sincsenek ingyen. Az elő-
adók is pénzért tartanak felvilágosító előadá-
sokat?

- Természetesen pénzért. 10 000-20 000 Ft 
egy előadó, de azért is jó, hogy a MACOSZ 
tagszervezete vagyunk, mert ők segítenek té-
mába vágó előadót találni és néha ingyen is 
sikerül egyet-egyet beszervezni. 

Azokat a csíkokat, amiket a vércokor-
mérőbe kell tenni is meg kell vennünk. 
Megvettünk hat vérnyomásmérőt és három 
vércukormérőt. Ezúton szeretném megkö-
szönni a Fagyöngy Gyógyszertár segítségét, 
mert kedvezményt kaptunk. Akadnak segí-

tő emberek, akik tudják, hogy a beteg em-
bereknek szükségük van a segítségre. 

- Maga az egyesület is sokat segít nekik…
- Van egy segélykérő lapunk, azon lehet igé-

nyelni pénzt, de ezt csak év végén szokták ki-
fizetni. Erre rendelkezésünkre áll 120 000 Ft.  
De azt mindannyian tudjuk, hogy a betegnek 
akkor van szüksége a pénzre, amikor bajban 
van, a fuldoklót sem a fuldoklás észlelése után 
egy évvel húzzuk ki a vízből, hanem ott és 
akkor. Épp ezért ha valaki segítségért fordul 
hozzánk, akkor annak segítenünk is kell. Volt 
is nemrégiben egy nagyon beteg ember, aki 
hosszú hónapokig feküdt kórházban és neki 
adtunk 10 000 Ft segélyt. 

- Gyálon sem csak az idősebb korosztály 
szenved cukorbetegségben. Mi a helyzet a gyáli 
gyerekekkel?

- Egyik végletből a másikba esünk. Úgy-
mond két tagozatunk van. Az ötven éven fe-
lüliek és a 14 év alattiak.  Az ifjúsági tagoza-
tunkat Nagy Sándorné, Ágika, az Ady iskola 
pedagógusa viszi. Ők körülbelül 20-an van-
nak, és mint anyatestület külön támogatjuk 
őket is. Ők I. osztályú cukorbetegek, sajnos 
velük született a betegség. 100 000 Ft-tal támo-
gatjuk őket évente, amiből tudnak uszodába 
járni, illetve karácsony tájékán hóemberépíté-
si bulit rendezünk nekik.

- Beszéltünk az idősebb korosztályról, a gye-
rekekről, de nem esett szó a 20-30 évesekről. Ők 
talán túl elfoglaltak?

- Így van, nekik nincs erre idejük, életük 
teljében lévő emberek, akik benne vannak a 
mindennapos hajtásban.

- Segítenek a gyáli vállalkozók, intézmé-
nyek?

- Igen, szerencsére vállalkozók szoktak adni. 
Van aki 20 000 Ft-ot, van aki 5000 Ft-ot, de mi 
nagyon örülünk a kisebb összegeknek is, mert 
kis pénz is pénz. De tudja, ez is egyéni isme-
retség alapján alakul ki leginkább. Ezenkívül a 
Közösségi Ház biztosítja nekünk a dísztermét 
az összejöveteleinkhez. Szerencsére ingyen 
megkapjuk és nem kell még bérleti díjra is 
költenünk. Többször is biztosítottak minket 
együttműködésüket illetően, hiszen megerő-
sítették, hogy színvonalas orvosi előadásokat 
tartunk. Remélem, hogy ez a továbbiakban is 
így lesz, még a vezetőváltás után is. Mondjuk 
velem nehéz rosszul kijönni, nem vagyok egy 
kötözködős ember…

A város vezetőivel is jó a kapcsolatunk. Gye-
rekkori barátok vagyunk Gyimesi István pol-
gármester úrral, Pánczél Karcsit is a térdemen 
lovagoltattam és tudom, hogy amit tőlük telik 
megteszik értünk és segítenek. 

Garas Krisztina

A Gyáli Nagycsaládosok Egyesületének 2006-os KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Cégbejegyzési nyilv. szám: TE.2138/1996         Adószám: 18674994-1-13           Címe: 2360 Gyál, Pozsonyi u. 67.
Tel..: 06-29-345-659,  mobil: 06-30-469-6032   E-mail: hajdanim@freemail.hu   Bankszámla száma: 64400044-10408667

Számviteli beszámoló
bevételek adatok ezer Ft-ban kiadások adatok ezer Ft-ban
év 2005 2006 év 2005 2006
áthozat 102  198 1. tagsági díj 16 24

1. tagsági díj 54    71  2. használati eszk. 66 202
 2. rendezvényi bev. 1      15  3. rendezvény ktg. 171 166
 3. pályázati tám. 367  405  4. egyébb ktg. 77 148
 4. bankkamat 1   2  5. tagi kölcs. kivét 37 3

5. tagi kölcsön   40    -  összesen: 367 543
 6.  APEH 1% - 15 pénztárkészlet 1 33

összesen: 565  706
2006.12.
31-én bank egyenleg 197 135

130.000 Ft-ot 2007. máj. 31-ig költhetünk el működésre,(NCA).   Állóeszközeink ( besz.) értéke, 2006. dec. 31-én, összesen: 268 ezer Ft
 A Gyáli Önkormányzat támogatta a II. Családi nap megrendezését és a Mikulás ünnepünket, összesen 120.000 Ft-tal.
A NCA működési pályázatán 400.000 Ft-ot nyertünk, Dologi kiadásokra: 190.000 Ft-ot, Felhalmozási kiadásra  másológép): 180.000 Ft-ot, egyéb kiadásokra: 30.000 Ft-ot
használhatunk.
APEH (SZJA 1%): 15.049  Ft, ezt kiegészítettük a babaruha börze bevételével (15000 Ft) és a tagsággal, Cirkuszba mentünk.
Beszámoló a 2006 évi közhasznú tevékenységről:
A Gyáli NE a PM Bíróság 1998. 07. 17.-én kelt, 4.Pk.60.465/1996/6 sz. végzésével, kiemelten közhasznú szervezet, 1998 01.01-től.
Tevékenységeink ezen a területen: Érdekvédelem; Tanácsadó szolgálatok; Fogyasztóvédelem; Segélyakciók; Környezeti nevelés; Kultúraközvetítés, Közösségformálás; Többször
kaptunk érték megjelölés nélküli adományt:

A NOE Közép-Magyarországi regionális központjától (Inárcsi Nagycsaládosok „Szeretet” Egyesülete). Amire nem tartott igényt minden családunk. Az így megmaradt adományt más
Gyálon élő rászoruló családoknak osztottuk szét. Így kapott a Budapesti Élelmiszer Bank Egyesületétől érkező adományból, a helyi Mozgáskorlátozott egyesület, és az Őszidő
nyugdíjas klub rászoruló tagjai és a Liliom óvodába járó rászoruló családok egy része.
Az Ócsai Platán Nagycsaládos Egyesülettől
A Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesülettől

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Gyáli Nagycsaládos Egyesület tagjai részesültek.
Rendezvényeink egy része nyílt, bárki által látogatható.
A létszámunk 2005-ben 24 család volt 2006-ban 30 családra emelkedett.
Az Egyesület vezető tisztségviselői és tagjai a 2005-évi LXXXVIII. Önkéntes törvény engedélye alapján: Hajdani Józsefné (elnök), telefonköltség térítést (14.000 Ft ), és útiköltség térítést (19.789 Ft)
kapott. Szarka György (elnök helyettes) útiköltség térítést (3.840 Ft) kapott. Gubicza Lajosné ( ellenörző biz. elnöke) telefonköltség térítést (7200 Ft) kapott. Tóth István (tag) útiköltség térítést (3.840 Ft)
kapott. Az egyesületi feladataikat társadalmi munkában végezték.
Melléklet: a Társadalmi szervezetek mérlege és eredmény levezetése.
A részletes közhasznúsági jelentés és a melléklet megtekinthető, a honlapunkon: www.gyaline.uw.hu
Gyál, 2007. március 25.                                                                                                                                  Hajdani Józsefné
Záradék: 2007. április 1-én, a közhasznúsági jelentést a Gyáli Nagycsaládosok Egyesületének közgyűlése elfogadta.
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A közelmúltban befejeződött a víz- és csatorna-
bekötések ellenőrzése. Az intézkedés árnyaltan 
fogalmazva sem váltott ki osztatlan sikert, la-
punkat is több felháborodott panaszos kereste 
fel a témában. Jogtalan bírságolásnak, a lakosság 
megsarcolásának voltunk tanúi, vagy csak a tör-
vények betartatása, a becsületes fogyasztók vé-
delme, egészségünk megóvása érdekében tették 
dolgokat az illetékesek? Az ellenőrzés hátteréről, 
céljáról és a tapasztalatokról Sárosi Istvánt, a 
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. (GYÁVIV) igazgató-
ját kérdeztük.

- A GYÁVIV Kft. működésének kezdete, 1993 óta visszatérő 
probléma, hogy nagyobb esők után a település néhány alacsonyab-
ban fekvő részét elöntötte a szennyvíz. Az is elgondolkodtató adat 
volt, hogy a vezetékes víz kiszámlázott mennyiségénél nagyságren-
dekkel több szennyvíz keletkezett nem esős időszakban is – kezdi 
az előzmények ismertetését a szakember. – A helyzet tarthatatlanná 
vált, az önkormányzat teljes joggal várta el a szolgáltatótól, hogy 
oldja meg a problémát. Egy országos, erre a tevékenységre szakoso-
dott, nagy tapasztalatokkal rendelkező céget bíztunk meg a helyzet 
felmérésével, ellenőrzéssel.

- Mi volt az ellenőrzés jogalapja? 
- Jogszerűen jártunk el. Az ellenőrzésre a közműves ivóvízellá-

tásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló, 37/1999.(II.26.) 
Kormányrendelettel módosított 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet, 
valamint az a szolgáltatási szerződés ad lehetőséget, amit minden 
tisztelt fogyasztó aláírt, amikor rácsatlakozott a közműves háló-
zatra. 

- Mit ellenőriztek pontosan a Goldex Security emberei?
- Az ellenőrzés fő célja az illegális szennyvíz- és csapadékvíz-be-

kötések felderítése, valamint a házi vízellátó rendszerek és a városi 
vízhálózat illegális összekötéseinek kiszűrése volt. Mintegy hétezer 
ingatlant néztek meg az ellenőrök, 313 esetben illegális szennyvíz-
bekötésre, 118 esetben illegális csapadékvíz-bekötésre bukkantak, 
s 783 esetben tapasztalták a házi vízellátó rendszer és a városi ivó-
vízhálózat összekötését. Minden esetben fényképfelvételek és aláírt 
jegyzőkönyv is dokumentálja a történteket.

- Az eljárást sérelmezők nagy összegű bírságokról beszélnek. Meg 
arról is, hogy nincs lehetőségük igazukat bizonyítani…

- Sem az ellenőr-
zést végző cég, sem 
pedig a GYÁVIV 
Kft. nem szabhat ki 
bírságot, erre csak 
hatóságnak van joga. 
Nem bírságot rótt ki a 
felkért cég, hanem díjhátra-
lékot állapított meg a szabvány 
szerinti mennyiségek figyelembevételével, 5 évre visszamenőleg. A 
vonatkozó jogszabályok erre is lehetőséget adnak. 

Természetesen mindenkinek joga, hogy saját álláspontját kifejt-
se, igazát bizonyítsa. Erre ebben az esetben is megvan a lehetőség. 
Azokhoz a fogyasztókhoz, akiknél szabálytalanságot tapasztal-
tak, kimentek a felszólító levelek. Időpont-egyeztetésre, személyes 
megbeszélésre van lehetőség, ahol tisztázni lehet az esetleges fél-
reértéseket. A Goldex Security munkatársai a lehető legnagyobb 
empátiával, segítőkészséggel járnak el, maximálisan alkalmazko-
dóak és jóindulatúak. Sok esetben találnak lehetőséget a díjhátra-
lék mérséklésére (nem lehet pl. 5 évre visszamenően díjhátralékot 
megállapítani egy olyan ingatlanra, amely csak 3 éve kapcsolódott 
be a hálózatba), részletfizetési lehetőséget kínálnak fel, stb. Ha a 
fogyasztó nem ért egyet a megállapításokkal, természetesen az ön-
kormányzathoz, fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A jogor-
voslati lehetőségek biztosítottak. 

- A lapunkhoz forduló panaszosok arra hivatkoznak, hogy noha 
valóban összeköthető a házi és a közhálózat az ingatlanon, de ezt 
csak „vésztartaléknak” szánták arra az esetre, ha a városi hálózat 
meghibásodna, s soha nem nyitották össze a két rendszert. Ahogy 
egyik olvasónk megfogalmazta: Mindenki gyilkos, akinek a konyhá-
jában kés van?

- Ha a házi és a közhálózat közötti vízkeveredés lehetősége fenn-
áll, megvalósult a szabálytalanság. Nekünk nincs módunk arra, 
hogy azt vizsgáljuk, éltek-e a lehetőséggel az ott lakók. Ha valaki-
nél jogtalanul tartott pisztolyt talál a rendőr, akkor az bizony tiltott 
fegyverviselés még akkor is, ha az illető nem lövöldözött. 

- Igaz az, hogy magas összegű ellenőrzési, eljárási díjat kell az in-
gatlantulajdonosoknak fizetniük?

- Ez természetesen nem igaz. Azok számára, akiknél mindent 
rendben találtak, ingyenes az ellenőrzés, az eljárási díjat csak a sza-
bálytalanságot vétőknek kell megfizetniük.  

- Lesz folytatása az akciónak?
- Ősszel visszaellenőrzés lesz, de már csak a problémás ingatla-

nukat nézzük meg.  
Végezetül fontosnak tartom elmondani, hogy nem a lakosság 

megsarcolása, hanem az igazságtalanságok kiszűrése a célunk! 
Könnyen belátható, hogy nem igazságos, ha az illegális bekötések 
kapcsán a rendszerbe kerülő szennyvíz árát a becsületes fogyasztók 
fizetik. Azt sem kell magyarázni, hogy milyen közegészségügyi ve-
szélyei vannak, ha a házi vízellátó rendszerből a közhálózatba kerül 
a pangó, ellenőrizetlen minőségű víz. Ezzel az intézkedéssorozattal 
is a becsületes fogyasztók érdekeinek védelme, és a szolgáltatási te-
rületünkön élők egészségének megóvása volt a célunk.            -i kis-

Nem a lakosság megsarcolása a cél!

Befejeződött az ellenőrzés
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Orvosokat, egészségügyi dolgozókat köszöntöttek

Átadták a Pusztai Lajos díjakat

Június 22-én tartotta a Gyál Városi Egészségügyi Köz-
pont hagyományos Szemmelweis-napi ünnepségét a 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár nagytermében. 

Az ünneplő orvosokat, egészségügyi dolgozókat és a 
megjelent vendégeket Dr. Ködöböcz László intézetveze-
tő főorvos köszöntötte. 

Gyimesi István polgármester beszédében köszönetet 
mondott a Gyál Városi Egészségügyi Központ orvosa-
inak, nővéreinek és minden egészségügyi dolgozónak. 
A város képviselő-testületének nevében is elismerését 
fejezte ki azért, hogy a jelen helyzet nehézségei ellenére 
kitartóan és lelkiismeretesen végzik munkájukat. 

Dr. Ködöböcz László Semmelweis Ignác életét és 
munkásságát méltatta, aki 189 éve született e napon. 
A mai nap méltó alakalom arra, átadásra kerüljön a 
Pusztai Lajos díj, melyet a Gyál Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete adományoz minden évben két 
egészségügyi és szociális dolgozónak, akik munkájuk-
kal, hozzáállásukkal, emberségükkel sokat tettek a helyi 
egészségügyért, közösségért.

Ebben az évben a Pusztai Lajos díjat Dr. Kmetty Adri-
en gyermekgyógyász főorvos és Seress Jánosné nyugdí-
jas egészségügyi dolgozó kapta.

Dr. Kmetty Ardient Dr. Kindlovits Mária köszöntötte 
beszédében, Seress Jánosné munkájáról pedig Póti Er-
zsébet emlékezett meg.

Bagdi Krisztina

Kmetty Adrien 1987 
óta gyógyít Gyálon. 
Pályafutása elején 
g yer mek ápolóként , 
c sec semőápolóként 
dolgozott. Egyetemi 
évei alatt szerződéses 
mentőtiszt volt. Ké-
sőbb a Rókus Kórház 
csecsemőosztá lyán, 
majd Csepelen cso-
portvezető gyermek-
gyógyász főorvosként 
dolgozott. Munkáját 
az Egészségügyi Mi-
niszter 1986-ban „Ki-

váló Munkáért” díjjal ismerte el. 1987-től, immáron 20 
éve végzi lelkiismeretesen munkáját Gyálon. „Örömmel 
tölti el, hogy lehetősége van gyermekek sorsát úgy befo-
lyásolni, hogy testileg-lelkileg kiegyensúlyozott felnőttek 
legyenek belőlük.”- mondta róla Dr. Kindlovits Mária.

Seress Jánosné 
1965-ben kez-
dett Gyálon kör-
zeti nővérként 
dolgozni.

Az elmúlt évek 
alatt dolgozott 
Dr. Fa Ferenc és 
Dr. Nagy Attila 
mellett. „Csen-
desen, türelme-
sen, halkan vé-
gezte munkáját, 
de mindig ott 
volt, ahol kellett, 
ahol szükség volt 
rá.”- jellemezte Seress Jánosnét Póti Erzsébet. A kitün-
tetett 1995-ben ment nyugdíjba. Most nyugdíjasként is 
aktív munkát vállal a cukorbetegek egyesületében.
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F e l h í v á s
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Igazságügyi 
Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata és Áldozatsegítő Szolgálata ki-
helyezett ügyfélfogadást tart Dabason a Polgármester Hivatalban min-
den páros hónap 3. csütörtökén, 2007. augusztus 16-án, október 18-án 
és december 20-án 10-13 óráig.

1. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egyszerűbb ügyekben ingyenes 
jogi tanácsot ad, bonyolultabb esetekben pedig határozatot hoz, amel-
lyel ügyvéd igénybevételére van lehetőség. Jelenleg még csak peren 
kívüli ügyekben készítenek beadványt, okiratot, ill. keresetlevelet, va-
lamint adnak jogi tájékoztatást, jogi képviseletre azonban még nincs 
lehetőség.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy
 - aki szociálisan rászorult, s az egy főre jutó nettó jövedelme a kö-

zös háztartásban élőknél nem éri el a nyugdíjminimumot (26.830,- Ft), 
azoknak nem kell fizetni a jogi segítségnyújtásért, 

- ha ez az összeg a minimálbér (68.069,- Ft) és a nyugdíjminimum 
(26.830,- Ft) közé esik, az ügyvédi munkadíj, (amely 3450,- Ft +ÁFA 
óránként) az állam megelőlegezi, s ezt csak egy év múlva kell csekken 
visszafizetni.

2. Az Áldozatsegítő Szolgálat büntetőügyekkel kapcsolatban ingye-
nes tájékoztatást ad a szociális, jogi és egészségügyi ellátásokról, bead-
vány, kereset szerkesztéséhez szakjogászi segítséget nyújt 6 hónapon 
belül, 136.138,- Ft/fő nettó jövedelemhatárig.

Azonnali pénzügyi segélyt kaphat az áldozat bármely bűncselek-
mény kapcsán, ha azt az elkövetéstől számított 3 munkanapon belül 
igényli. /pl. utazásra, szállásra, gyógyszerre, temetésre/.

Állami kárenyhítést is kérhet a sértett és együtt élő családtagjai-, 
az itt megjelölt szociális rászorultság esetén, ha személy elleni szán-
dékos, erőszakos bűncselekmény áldozata lett és súlyos egészségkáro-
sodást szenvedett. Az erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet 
előterjeszteni formanyomtatványon, amelyhez rendőrségi igazolás is 
szükséges. A számlákkal igazolt költségeket és keresetkiesést tudjuk 
kompenzálni. 

Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata

1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1-3.

Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítő Szolgálata

1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1-3.
(A szolgálat a tervek szerint Gyálon is fogadóórákat tart a jövőben. Er-
ről külön tájékoztatni fogjuk tisztelt olvasóinkat.)

Viharkárok a városban
Bár lakóépületekben nem keletkeztek számottevő károk, az elmúlt 
hetek viharai kidőlt fákat, leszakadt vezetékeket hagytak maguk 
után városunkban. A veszélyhelyzet elhárítását a helyi polgárőrök 
és a Gyál Városüzemeltetési Kht. dolgozói végezték. A viharkárok-
kal kapcsolatos munkálatok gyors és zökkenőmentes megszervezé-
se érdekében Gyimesi István polgármester összehívta a helyi védel-
mi bizottságot is.

A kárelhárítást a helyi védelmi bizottság szervezte meg

Kicsavart fák jelezték a vihar útját

Gyáliak az  
Országos Polgárőr Napon
A gyáliak mintegy 30 fővel képviseltették magukat július 7-én, a 
komáromi erődben rendezett Országos Polgárőr Napon. Fegyese-
ink – ahogyan megszokhattuk tőlük – megint kitettek magukért, a 
profik között is jól szerepeltek a kispuska- és pisztolylövő verseny-
ben, s a főzőverseny gulyás kategóriájában is elhozták a 2. helyet.
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Ellenőrzést színlelve jutottak be a lakásba

Idős embereket tévesztenek meg a tolvajok
Több, idős emberek sérelmére elkövetett lopás 
történt Gyálon az utóbbi hónapokban – tájékoz-
tatta az Új Gyáli Újságot Stupek István rendőr al-
ezredes, őrsparancsnok.

A módszerek hasonlóak, többnyire 2-3 ismeretlen kereste fel 
az idős, a házban egyedül tartózkodó személyt, s valamilyen 
mesével bejutva a lakásba, készpénzt, értékeket tulajdonítot-
tak el. Egyik esetben az ELMÜ dolgozóinak adták ki magukat, 
ellenőrzést színleltek, de nemcsak a villanyórát vagy az előző 
havi számlákat nézték meg, hanem azt is kifigyelték, hogy hol 
vannak értékek, s a sértett figyelmét kijátszva loptak kész-
pénzt, kötvényeket, ékszereket. Máskor az udvarban található 
kis mennyiségű fémhulladékra tettek vételi ajánlatot, erősen 
föléígértek, így a tulajdonos természetesen ráállt az üzletre, de 
nemcsak az ócskavasat, hanem az értékeket is vitték a tolvajok. 
Előfordult az is, hogy az otthon tartózkodó személy feleségére 
hivatkozva mentek be a lakásba, ott vizet kértek, WC-re kéredz-
kedtek, s megint csak az értékek eltűnése lett az eredmény. Volt, 
hogy a temetésre félretett 100-200 ezer forintot lopták el az idős 
sértettől, de hárommillió forintos kárértékű lopás is történt.

Nagy valószínűséggel nem egy elkövetői csoportról van szó. 
A felderítést az is nehezíti, hogy a kárvallottak többnyire idős 
emberek, akik nem tudnak pontos személyleírást adni a tette-
sekről.

Az ilyen jellegű lopások nagyobb odafigyeléssel megelőzhe-
tőek. Nézzük meg, milyen autóval érkeznek a lakásba bejutni 
akarók (a közműszolgáltatók dolgozói szinte mindig céges au-
tót használnak). Kérjünk igazolványt, s ha nem vagyunk biz-
tosak a dolgunkban, mielőtt beengednénk valakit a lakásba, 
kérjük el a szolgáltató telefonszámát és érdeklődjük, valóban az 
ő emberük-e aki felkeresett bennünket! Ha nem egyértelmű a 
helyzet, célszerű a szomszédnak átszólni, vagy az arra járókat 
megszólítani, nézzék meg ők is azt az igazolványt.

Ha fenyegetve érezzük magunkat, azonnal értesítsük a rend-
őrőrsöt vagy a polgárőrség ügyeletét! Szerencsére városunkban 

is egyre több idős ember kapcsolódik be a „karkötős” segély-
hívó rendszerbe. Az elkövetők nem tudhatják, hogy a kisze-
melt áldozat rendelkezik-e ezzel a lehetőséggel. Az ilyen ese-
tek megelőzésében  nagy szerepe lehet a városunkban működő 
Szomszédok Egymásért Mozgalomnak is. Figyeljünk jobban 
értékeinkre, s egymásra, a környezetünkben élő, egyedülálló, 
idős emberekre!

Hogy van, alezredes úr?

A Gyáli Rendőrőrs parancsnokának nyugdíjazásáról hal-
lottunk a közelmúltban. Mi igaz ebből? - kérdeztük a leg-
illetékesebbet, Stupek István r. alezredest.

- Inkább híresztelés ez, mint hír, nem mentem nyug-
díjba – jelentette ki lapunk munkatársának a rendőrtiszt. 
- Tény, hogy hosszú ideig betegszabadságon voltam, az 
elmúlt évben három alkalommal is műteni kellett a ke-
zemet.  Szerencsére már jól vagyok, s bár a gyógytorna, 
utókezelés még tart, ismét munkába álltam. Innen is üze-
nem, hogy magam és munkatársaim is teljes erőbedobás-
sal dolgozunk.

A FEGY naplójából

Júniusban főként a viharos időjárás okozta károk, kidőlt fák, 
leszakadt vezetékek adtak munkát fegyeseinknek, de több sú-
lyos közlekedési baleset is történt.

Június 23-án, szerdán 13 órakor a Nagykőrösi út végén, az 
Ócsa - Üllő elágazásnál történt közlekedési baleset. Egy moto-
ros homokbuckán megcsúszva egy kamion alá esett, a kamion 
lépcsője életveszélyes sérülést okozva roncsolta a lábát.
A gyáli polgárőrök a forgalomelterelésben adtak segítséget a 
rendőrségnek.  (Képeinken)

Június 29-én este ismét motorkerékpáros közlekedési baleset-
ről kapott állampolgári bejelentést a polgárőrség diszpécser-
központja. A Széchenyi u. – Damjanich u. kereszteződésénél 
személygépkocsi fordult egy motoros elé, így az ütközést nem 
lehetett elkerülni. A sérültet mentőhelikopter szállította el. A 
polgárőrök segítségére itt is a forgalomelterelésben volt szük-
ség.

�007. július

1�



Kertésznaptár - Júliusi teendők
Díszkert – pihenőkert:

 A gyepet folyamatosan kaszál-
juk és öntözzük. Ha szükséges, 
a kánikula miatt emelhetjük az 
öntözések számát. Öntözésre a 
legjobb időpont a kora regge-
li és a késő esti órák. Ha nem 
rendelkezünk automata öntö-
zőrendszerrel, akkor a füvet a 
kánikulai időszakban 8 cm ma-
gasan nyírjuk, így megelőzhető 
a gyep esetleges kiégése.  

A díszfák, díszcserjék és az 
örökzöldek talaját tartsuk fo-
lyamatosan nedvesen és gyom-
mentesen. Díszfáinkra a nagy 
nyári melegben egy öntözés 
alkalmával 30-50 liter vizet jut-
tassunk ki. 

A balkonládás egynyári vi-
rágokat, a mediterrán dézsás 
növényeket és a szabadban nya-
raltatott szobanövényeinket he-
tente egy alkalommal tápolda-
tozzuk, és bőven lássuk el őket 
öntözővízzel is. 

Gyümölcsöskert:
Hosszabb aszály idején fordít-
sunk gondot gyümölcsfáink víz-
utánpótlására. Ha lehetőség van 
rá, készítsünk víztányért, és ebbe 
egy öntözés alkalmával 50 liter 
öntözővizet juttassunk ki. Fejez-
zük be a gyümölcsfák hajtásvá-
logatását, ez a hónap már a jövő 
évi termőrügyek kialakulásának 
ideje. Ha szükséges, az esetleges 
rovarkártevők ellen védekez-
zünk, de a növényvédőszereket 
nagy körültekintéssel használ-
juk, ugyanis ebben az időszakban 
már igen sok gyümölcsfajta érik. 
Ha nagyobb gyümölcsöskerttel 
rendelkezünk, a permetezések-
kor mindenképpen vezessünk 
permetezési naplót. Ez utóbbi 
különösen fontos, ha az esetleg 
feleslegessé vált terményein-
ket értékesíteni is szeretnénk. 
Júliusban érik az őszibarack, a 
málna, a meggy, a nyári alma 
és a késői kajszifajták. Ezeknél a 
gyümölcsöknél gondoskodnunk 
kell a folyamatos szüretről és az 
esetleges tárolásról is. Nagyobb 
mennyiségű gyümölcs esetében 
célszerű a terményeket befőzés-
sel hasznosítani. 

Szőlőskert:
Folyamatosan kapáljuk és 
tartsuk tisztán a szőlősorokat. 
Figyeljük az időjárás előrejel-
zéseket, és ennek figyelembe-
vételével védekezzünk az esős 
időszakban fellépő peronosz-
póra és lisztharmat ellen. Eb-
ben az időaszakban meg kell 
kezdenünk a védekezést a sző-
lőorbánc megelőzésére is. Fi-
gyeljük a kertészeti szaklapok-
ban megjelenő növényvédelmi 
előrejelzéseket is. Ez utóbbival 
a nagyobb kórokozó inváziókat 
megelőzhetjük. A szőlőt folya-
matosan kötözzük, kacsozzuk, 
és e hónapban a zöldmunkákat 
is el kell végeznünk. A hónap 
végén már kezdenek érni a ko-
rai csemegeszőlő fajták. Az érő 
szőlőfürtöket tüllháló zacskó-
val vonjuk be, ezáltal megelőz-
hető a darazsak kártétele. 

Zöldségeskert:
A zöldégeskertben a nagy ká-
nikulában folyamatosan öntöz-
nünk kell. Erre inkább célszerű 
az ún. árasztásos öntözési mó-
dot választani, mint a felülről 
történő esőszerű öntözést, mert 
így megelőzhetjük a hideg víz 
által okozott károsodásokat. 
Kánikulában a napi öntözések 
számát kettőre kell emelnünk, 
ezt célszerű hajnalban és késő 
este elvégezni. Különösen nagy 
a vízigénye a paprikának, pa-
radicsomnak, kígyóuborkának 
és a sárgadinnyének. Júliusban 
vethetünk a kertünkbe vöröská-
posztát, zellert, petrezselymet, 
csemegekukoricát, őszi és téli 
retket, kaprot. Palántáról ültet-
hetünk kelkáposztát és karfiolt. 

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is 
szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Közös érdekünk a parlagfűmentes Magyarország!
A parlagfű (ambrosia elatior) nem őshonos növény Magyarországon. 
Az 1920-as években jelent meg hazánkban. Igénytelensége miatt 
gyorsan elterjedt, és mivel természetes ellensége nem létezik, gyakor-
latilag mindenhol megtalálható. Nagyon agresszív 20-120 cm magas 
növény, mely virágzásakor 8 millió virág pollenszemet termelhet és jut-
tat a környezetbe. Virágzása márciusban kezdődik, a legintenzívebb 
növekedési szakasza júniusban és július elején van.

A növény virágpora a szél útján akár 100 km-es távolságra is képes 
eljutni.

Veszélye, hogy allergiás megbetegedéseket okozhat.
Magyarországon évek óta nő az allergiás betegségben szenvedők 

száma, ezért közös érdekünk a parlagfű elleni védekezés!
A legfőbb védekezési módok:
- Kézi gyomlálás (védőkesztyűben)
- Kaszálás vagy kapálás
- Vegyszeres gyomirtás (Kellő ismeretek hiányában forduljon a nö-

vény- és talajvédelmi szolgálat szakembereihez!)
A parlagfű elleni védekezés lényege a területek folyamatos gondo-

zása, hiszen a rendezett környezet parlagfűmentes!
A védekezés elsősorban a föld használójának a kötelessége!

A növény legintenzívebb növekedése júliusban van a virágpor szóró-
dásának ideje pedig augusztus hónap. Így az ingatlan tulajdonosának 
és földhasználójának június 30-ig kell a védekezést elvégeznie, azután 
pedig folyamatosan meg kell akadályozni a pollen levegőbe jutását. 

A hatóság feladata a növényvédelmi bírság kiszabása!
Június 30-a után a föld tulajdonosának ismeretének hiányában el 

kell végezni a hatósági védekezést, melynek költségeit a föld tulajdo-
nosának vagy használójának kell megtérítenie. 

Ezen kívül a hatóság köteles növényvédelmi bírságot kiróni , mely 
20 ezer - 2 millió forint közötti összeg lehet.

A parlagfűmentesítés törvényi hátterét a Növényvédelemről szóló 
XXXV. törvény biztosítja.

Hasznos információk: 
Motoros kasza díjmentesen bérelhető: 06-1-280-84-52, Hétfő-

Péntek: 9-16 óra között; Egyéb információk : www.pme.hu, www.
antsz.hu, Zöld szám: 06-80204-335

Ne felejtsük: a  rendezett környezet parlagfűmentes, tehát ha min-
denki rendben tartja környezetét, akkor nem lesz parlagfű és keveseb-
ben szenvednek allergiás tünetektől a környezetünkben!

ÁNTSZ Dabasi,-Gyáli Kistérségi Intézete
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Kardiológiai
magánrendelés 

Gyálon
az Egészségügyi Központban 

(József A. u. 1. I. em,
Cardiológiai szakrendelőben)

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt

előjegyzés szerint.

Betegbejelentkezés telefonon: 
06 30 380 02 97

Dr Dudás Anikó
belgyógyász cardiológus adjunktus

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De másfél évtizedes klinikai 
praxis birtokában igényes és kíméletes gyógyellátást ígérhetek 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

Korrepetálás matematikából, törté-
nelemből, magyarból és más tan-
tárgyakból, idegen nyelv kivételével. 
Pótvizsgára felkészítés. Telefon: 06 
20 527 77 01

Eladó STYL robbanó motoros (ve-
gyes) aszfalt, beton vágógép. Érdek-
lődni: 0620/4706837

Ideggyógyászati magánrendelés: 
szorongás, depresszió, pánikbe-
tegség, feledékenység, különböző 
típusú fájdalmak. Dr. Sósik Ibolya 
neurológus és pszichiáter szakor-
vos. Előjegyzés: 201-6948

Apróhirdetés
Állás -  Gyáli, illetve Gyál környéki 
raktárainkba keresünk főállású mun-
katársakat, részben fizikai munkára. 
Targoncakezelői végzettség előny, 
de nem feltétel. Jelentkezni lehet 
Havasi Józsefnél az alábbi telefon-
számon: 30/474 39 06

Ingyenes képzéssel, betanítással 
pénzügyi tanácsadót és hitelügyin-
tézőt keresek magas jövedelemmel, 
minimum érettségivel a XX. kerület-
be. Jelentkezni: Trényi Jutka 06/70 
336-8317 vagy 06/1 287 8383 9 
órától 17 ig.

Nőiruha készítő - Ruhák készítése és 
mindenfajta ruha javítása. Gyál, Kun 
Béla u. 16. Telefon: 20 / 468 30 22

Pilates, Bellyfit, hastánc Azizával a 
hastánc-oktatóképzés vezetőjével, 
diplomás táncpedagógus-sportokta-
tóval, a XVIII. kerületben, 3D testba-
rát technikával, keleti hangulatú női 
stúdióban, minden korosztálynak, 
minden nap. 20 4904080  www.
hastanckonyv.hu

70 m2 berendezett büfé, vendéglátó-
egység kiadó. Tel.: 06-1 321-9386, 
06-20 914-0011.

A Cora Magyarország 7 hipermarkettel rendelkező francia kiskereskedelmi lánc, 
mely a Központi Raktárba (Gyál) az áruátvételi feladatok ellátására 

Áruátvevő munkatársat  keres. 
Cégünk Törökbálinton, Budakalászon, Fóton, Szegeden, Miskolcon, Debrecenben és 
Szolnokon van jelen Magyarországon – a Központi Raktárunk Gyálon található.
Kollégáink egyéni boldogulásának legfontosabb mozgatórugója az elkötelezettség, a 
felelősségtudat, a csapatszellem és a jó munkabírás; melyekért cserébe felelősséget 
és önállóságot adunk.
Munkatársainkat szakmai képzéseinkkel támogatjuk; pontos, megbízható munkát 
várunk tőlük, de újító ötleteikre is odafigyelünk. 
Elvárások:
� Középfokú végzettség
� Felhasználói szintű  számítástechnikai ismeretek
� Magyar piacismeret
� Zöldség-gyümölcs termékismeret
Előnyök:
� Felsőfokú kereskedelmi végzettség
� Hasonló területen szerzett tapasztalat
� SAP ismeret
Feladatai:
� Áruátvételi feladatok: Biztosítja a beérkező áruk és a csomagolások mennyiségi 

minőségi ellenőrzését, átvételét. 
� Mennyiségi-és minőségi problémák kezelése 
� Munkakörének megfelelő procedúrákat betartva biztosítja a termékek elhelyezé-

sét, kezelését
� Kapcsolattartás a szállítókkal
� Áruátvételi feladatok

Fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzát és motivációs levelét az alábbi címre 
kérjük küldeni:

Magyar Hipermarket KFT. 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.
E-mail: cv@cora-h.hu

A gyors,
   megbízható
          partner!

Küldemények kéz-
besítése, ügyintézés 

munkaidõben!

06-29/344-460
06-70/559-2094FU
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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

Nyári akciók 
a vecsési Gábriel Cukrászdában !

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 forgalmazását 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.

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

Várunk mindenkit szeretettel. 

Hirdetmény
Az Akácliget Logisztikai Központ Kft. körszerű logisztikai raktár-
bázisa 2006.12.16-án kezdte meg működését Gyál külterületén a 
hrsz.7000/9 szám alatt. A mintegy 18.400 m2 összterületű 24 bérleti 
egységet tartalmazó logisztikai központ átmeneti tároló bázisa az 
aeroszol termékeknek, a festékeknek, a nagy értékű finomvegysze-
reknek és a mezőgazdaságban használt növényvédő szereknek. Az 
elosztó központból látják el országos szinten a kereskedelmi köz-
pontokat, nagykereskedelmi raktárakat a legkorszerűbb módon.

Az Akácliget Logisztikai Központ Kft. a vonatkozó jogszabályok-
nak meglelően elkészítette az engedélyezési eljárás során felhasznált 
biztonsági dokumentáció jelenlegi aktuális változatát és Biztonsági 
Jelentés formájában benyújtotta az országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságra.

Az Akácliget Logisztikai Központ Biztonsági Jelentése megtekint-
hető:

2007.06.25-től 2007.07.24-ig munkaidőben Gyál Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatalában (Portán). 

A biztonsági jelentéssel kapcsolatban 2007.07.24-ig, írásban Gyál 
Város Önkormányzatának jegyzőjénél, dr. Horti Istvánnál írásbeli 
észrevétel tehető.

Az érdeklődők az üzemeltetővel egyeztetett időpontban a logiszti-
kai központba ellátogathatnak és az megtekinthető.

A Polgármester az Akácliget Logisztikai Központ Kft. Biztonsági 
Jelentésével kapcsolatos nyilvános meghallgatást 2007.07.25-én 16 
órakor tartja a Közösségi Házban.

Gyál, 2007.06.22.
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Szolgáltatásaink:
Lakosság részére rövid határidõvel vállaljuk:

- 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
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HITELT
mindenkinek!

ÓRIÁSI KAMATKEDVEZMÉNY!

Akár 0% önerõtõl 0,77% kamattal

Építés, vásárlás, bővítés,
korszerűsítés, felújítás.

Szabad felhasználású jelzáloghitelek,
akár jövedelemigazolás nélkül.

Hitelkiváltás, külterületi ingatlan finanszírozás.
Személyi hitel ingatlanfedezet nélkül.

BAR lista, APEH tartozás
nem akadály.

Hitel értékbecslési és folyósítási díj nélkül!

T: 30/9743-727

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGEK,
A LEGJOBB KONDÍCIÓK

1�



Kiválóra értékelték teljesítményünket

Minősült a Gyál Városi Népdalkör
Közel öt év után újra minősült a Gyál Városi Népdalkör. A Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) három évtizede minő-
síti a népzenével foglalkozó csoportokat. A 14. Országos Népzenei 
Minősítő Felhívás 2006. szeptember 1. és 2008. június 30. közötti 
időszakra vonatkozik.  Három szintből áll a minősítés, I. KÓTA: 
térségi minősítés, II. KÓTA: országos minősítés, III. KÓTA: Or-
szágos Népzenei Gála szint. Minden szinten több fokozat van. A 
minősítési rendszer szakmai értékeléssel és minőségi fokozatok el-
érésével segíti a népzenét művelők és támogatók értékorientálását, 
s egyben serkenti a minőségi művészeti tevékenységet és a hagyo-
mányápolást.  

2007. május 26-án Tápiószecsőn rendeztek minősítést. A csoport 
nagy izgalommal és talán még nagyobb igyekezettel készült sok év 
után ismét a megmérettetésre. Tizenhárom fellépő, köztük nyolc 
minősülő csoport között voltunk mi is a Tápiószecső pünkösdi 
sokadalomban. A csokrokat Kovács László tanította. Az I. KÓTA 
térségi minősítés eredményeként a Gyál Városi Népdalkör a leg-
magasabb KIVÁLÓ fokozatot hozhatta el. A csoport nagyon örül a 
sikernek és készül az újabb megmérettetésre, talán már ősszel.

 Dancs Erika 
a Gyál Városi Népdalkör elnöke

„Egyszer volt, hol nem volt…”
2007. május 19-én, szombaton, Budapesten, a Fazekas Mihály Gya-
korló Általános Iskola és Gimnáziumban rendezték meg a Tanítók 
Egyesülete által szervezett II. Országos Mesemondó Versenyt.

Az ország minden tájáról körülbelül 100 kisdiák és kísérőik vár-
ták izgalommal a megmérettetést. A négy korcsoportban nagy fel-
készültségről tettek tanúbizonyságot a gyerekek. Neves emberekből 
álló zsűri előtt kellett számot adni tudásukról.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 2. és 4. osztályos korcso-
portban képviseltette magát. A 2. évfolyamon Léber Gréta országos 
4. helyet szerzett. A 4. évfolyamon Banga Eszter is tudása legjavát 
nyújtotta.

Felkészítő nevelőjük: Mrázné Laki Mária alsós munkaközösség-
vezető.

Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!
Micsik Antalné

igazgató helyettes

Egy légies kislány libben be az irodába 
édesanyjával. Hermincz Lilli mosolygósan válaszol a 

számára talán butának tűnő kérdésekre. Mi ugyanis nem 
vagyunk profik, néhány  perce még azt sem tudtuk,  mit is 

takar pontosan ez a sportág, a fitness, de Lilli magabiztosan el-
igazít minket, sorolja a pontozási kritériumokat: művészeti hatás, 

technika, lazaság, feszesség, erő…
Ahogy végignézünk a fiatal hölgyön, könnyű elképzelni, hogyan 

kápráztatja el a zsűritagokat is. Hogy elkápráztatja, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a napokban Európa-bajnokságra ké-
szül, meséli, hol voltak az elődöntők és ott milyen helyezéseket ért el. Ez a kislány nagyon szereti amit csinál. Ki gondol-
ná, hogy már túl van egy reggeli edzésen. Persze valahol el kellett kezdeni. 3 és fél évesen úszni vitték szülei, később ő 
látott meg a tévében egy fitness versenyt és innen nem volt megállás az első edzésig. Első versenyén ötévesen vett részt, 

ahol a fitness világ kiemelkedő alakja, Béres Alexandra akasztotta nyakába első érmét.
Kérdezzük, nem fárasztó ez, nem lenne-e jobb inkább játszani? Kivel játszana, hisz egyedüli gyerek, meg egyébként is 

szereti a fitnesst - válaszolja. A család Gyálon él, de Lilli Pesten sportol és tanul. Jelenleg a Fazekas Attila Wellness Akadé-
mián edz, napi rendszerességgel. Három különböző órán vesz részt: akrobatikán Babos Péternél, táncon Cseh Richárdnál 
és fitnessen Kaizinger Ágnesnél. Természetesen a 
tanulást sem hanyagolja el, ezt egy ilyen céltudatos 
kislány nem is teheti. A Kassa utcai iskolába jár, év 
végi bizonyítványában néhány négyesen kívül csak 
ötösök vannak. 

Garas Krisztina

Európa-bajnokságra 
készül a gyáli kislány


