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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Az Adyban is becsengetnek
szeptember elején!
A munkálatok az eredeti terveknek
megfelelően haladnak – jelentette ki az Új Gyáli Újság kérdésére
Hancz Sándor, az önkormányzat
Beruházási, Terület- és Településfejlesztési Irodájának vezetője.
Augusztus 26-án, teljes felújítást
követően visszaadják az oktatás
céljaira az iskolaépület bővítés nélküli részét.
6. oldal

Hajó, ha nem, modellezünk!!!

Tízéves a város!
Gyál az idén ünnepli várossá nyilvánításának 10.
évfordulóját. Lapunk augusztusi számában nem
elsősorban az elmúlt évtizedben elért eredmények
leltárszerű számbavételét tűztük ki célul,
arra is kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek Gyálról az itt élők.
Tíz évvel ezelőtt történt. Polgármesterünk
a város jelképes kulcsával
A Gyált szemlélő egy dinamikusan fejlődő, fiatal, életerős várost lát, az egykori
puszta majd alvóváros ma már egy kertváros jellegű, élhető kistérségi központként írható le. Fontos állomása a fejlődési folyamatnak a Magyar Köztársaság
Elnökének tíz évvel ezelőtti, Gyálnak városi címet adományozó döntése. A városi cím lehetőségeket és feladatokat is adott – írja köszöntőjében Gyimesi István
polgármester.
3. oldal
Településünk várossá nyilvánításának 10. évfordulóján 10 polgárt kértünk meg
arra, hogy fogalmazzák meg városunkkal kapcsolatos érzéseiket, Gyálhoz fűződő
viszonyukat, kötődésüket.
4-5. oldal

Nem kell messzire utaznia annak,
aki egy Európa szerte híres és elismert modellépítőt akar látni. Tíz
éve városunk lakója Susányi Oszkár. „Szerelemből” kezdte a kis hajók építését.
11. oldal

Augusztus 20-án, a Szent István napi búcsús szentmise fél 10-kor kezdődik a gyáli római katolikus templomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond
Tempfli József nagyváradi megyéspüspök.
11. oldal

Gyálon is szól a Rádió Dabas

Szűts Szabó Istvánné Gyál első díszpolgára

Az FM 93.4-en kezdte meg sugárzását a Rádió Dabas, a régió Gyálon is jól fogható új rádióadója.
13. oldal

Az augusztusi rendezvények részletes programja.

20. oldal

Önkormányzatunk képviselő-testülete Gyál várossá nyilvánítása 10. évfordulójának évében
alkotott rendeletet a Gyál Díszpolgára Cím alapításáról, abból a célból, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen- és
az utókor elé.
A képviselő-testület augusztus 2-án tartott ülésén, egybehangzó szavazással Szűts Szabó
Istvánné nyugalmazott tanárnak adományozta a Gyál Díszpolgára Címet. A kitüntetett augusztus 20-án veszi át közösségünk legmagasabb elismerését.
Őszinte nagyrabecsüléssel és tisztelettel köszöntjük Szűts Szabó Istvánnét, Anni nénit.
Gyál első díszpolgárának munkásságát lapunk következő számában részletesen is méltatjuk.
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Új helyen a
Városüzemeltetési Kht.
Értesítjük városunk lakosságát, hogy a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaság a 2360 Gyál,
Kőrösi út 92. szám alatti irodából elköltözött. Új
címünk: 2360 Gyál, Rákóczi út 44-46. (A volt
Rákóczi iskola épülete, bejárat a Károlyi u. felől.)
Továbbra is várjuk Önöket a megszokott ügyfélfogadási időben.
A kht. vezetősége

Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaság 2006. évi eredménykimutatása (A
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
előírtaknak megfelelően)
Összes közhasznú tevékenység
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

204 803
43 027
247 830
211 860
40 929
252 789
-4 959
2 098
-7 057

Tájékoztató az évi 20 alkalom felett fizetett vizitdíjak visszaigényléséről
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet értelmében
- a 20 háziorvosi ellátás (ideértve a fogászati alapellátást
is), valamint
- a 20 járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati szakellátást is)
igénybevételét követően, a 20. alkalom felett fizetett - nem
emelt összegű - vizitdíjak összege visszaigényelhető a települési önkormányzat jegyzőjétől.
Fontos tudni, hogy a 20 alkalmat külön-külön kell számolni mind a háziorvosi (fogorvosi), mind a járóbeteg (fogászati) szakellátás esetében!
A kérelmet, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
(mely átvehető a Polgármesteri Hivatal fsz. 11. szobájában,
illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról), vagy jegyzőkönyv felvétele mellett szóban - legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül – lehet a Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodájánál személyesen, vagy postai úton előterjeszteni.

Magyar Tudásfejlesztő
Alapítvány
Közhasznúsági Jelentése
Kiadások: banki 71 108 Ft.
Pénztári 192 572 Ft.
Bevétel nem volt.
1077 Budapest,
Király u. 73. fszt. 3.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

A kérelemhez csatolni kell
- az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett
vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító
(20 db háziorvosi vagy 20 db szakorvosi) eredeti nyugtát,
illetve számlát, valamint
- a visszaigényelni kívánt vizitdíj (20 alkalom feletti) befizetését igazoló eredeti nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben meg kell jelölni, hogy a biztosított a vizitdíj
összegének visszatérítését postai úton vagy az Polgármesteri
Hivatalban történő személyes átvétel útján igényli.
Minden hónap utolsó szerdáján 13.00-16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal fsz. 5. számú szobájában lehetőség van a
kérelem személyes előterjesztésére, az azonnali döntésre, és
a visszaigényelt összeg készpénzben történő azonnali kifizetésére, amennyiben a jegyző a kérelemnek teljes egészben
helyt ad.
Az eljárás illeték- és költségmentes.
Kojnok Balázs
Polgármesteri Hivatal, irodavezető

Megváltozott a közlekedés rendje
Megváltozott a polgármesteri hivatal környékének közlekedési rendje.
Az okmányiroda előtt, a Somogyi Béla utcában tilosban parkoló
autók eddig gyakran nehezítették meg a közlekedést. Az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében az önkormányzat a Szent István utca
felé egyirányúvá alakította a Somogyi Béla utca Nagykőrösi út – Szent
István utca közötti szakaszát, s az út egyik oldalán lehetővé tette a
parkolást is.
Új
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Bár látványos változást a gyáli oldalon lapzártánk idején még nem
igazán látni, a nehézségek ellenére halad a városunkat Vecséssel
összekötő út építése. A 20 kilovoltos elektromos hálózat és a trafóállomás áthelyezése nem egyszerű
feladat, folyamatban a Nagykőrösi
út – Mátyás király utca kereszteződésében kiépülő csomópont engedélyeztetése, a GYÁVIV szakemberei a vezetékek cseréjét, illetve
biztonságba helyezését végzik.
Az október végére elkészülő új
út nem lesz olyan főforgalmi út,
mint például a Vecsési út, súly- és
sebességkorlátozás lesz érvényben rajta.

A mezőőri
járulékról
Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, Pénzügyi,
Számviteli és Adó Irodája nevében
felhívjuk azon adózóink figyelmét,
akik mezőőri járulék fizetésére kötelezettek, hogy a mezőőri járulék
mértéke 2008. január 1. napjától
500.-Ft/év aranykoronánként. A
mezőőri járulék kivetések 2008.
évre már az emelt mértékkel kerülnek megállapításra.
A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alól a termőföld használója, tulajdonosa abban az esetben
mentesül, ha az önbevallás alapján
megállapítható, hogy a használatában, tulajdonában lévő összes termőföldterület összes aranykorona
értéke az 1.000,-Ft-ot nem éri el.
Diera Éva
irodavezető
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Tisztelt Gyáliak, Tisztelt Városlakók!
Településünk fejlődése igencsak kanyargós görbével írható le. Története folyamán
nem egyszer viszonylag rövid idő alatt hozta be sok évtized alatt felhalmozódott
lemaradását. A pusztából életerős falu, faluból nagy létszámú alvóváros, alvóvárosból a teljes értékű vidéki élet lehetőségét kínáló kertvárosi jellegű kisváros,
kisvárosból kistérségi központ lett. Alig két emberöltőnyi idő alatt jártuk be ezt
a hatalmas utat. A fejlődés az elmúlt két évtizedben különösen látványos volt.
Kiépült a teljes közműhálózat, s lényegében kiépült a vonzáskörzet lakosságát is
kiszolgálni képes intézményrendszer, zeneiskola, szakközépiskola, szakosított orvosi rendelő, különböző hatóságok kirendeltségei, térségi víz- és csatornamű vállalat, térségi kommunálishulladék-kezelő komplexum, stb. működik, új közösségi házat, oktatási intézményeket adtunk
át, utakat, járdákat építettünk. Megnyílt a területi okmányiroda és gyámhivatal. Az, hogy sok évig
tartó viták után a Gyál számára legelőnyösebb nyomvonalon épült meg az M0 autópálya keleti szektora, vonzóvá tette a települést a befektetők számára is.
A Gyált szemlélő egy dinamikusan fejlődő, fiatal, életerős várost lát, az egykori puszta, majd mamut
falu ma már egy kertváros jellegű, élhető kistérségi központként írható le.
Ezekkel a „materiális” folyamatokkal párhuzamosan, lehet lassabban, de történt, történik más is
a városban. Megerősödött például a civil szerveződések rendszere. Többtucatnyi egyesület, klubok,
körök, egyéb szervezetek kezdték meg a tevékenységüket, erősödtek meg, formális és informális közösségek épültek, s váltak a helyi társadalom, helyi nyilvánosság fontos tényezőivé, színtereivé.
Fontos állomása a fejlődési folyamatnak a Magyar Köztársaság Elnökének tíz évvel ezelőtti, Gyálnak városi címet adományozó döntése.
A városi cím lehetőségeket és feladatokat is adott. Ahogyan eddig is tettük, a jövőben is legjobb tudásunk szerint igyekszünk megoldani a feladatokat és élni a lehetőségekkel.
Tíz év elteltével célszerű az eddigi történéseket összegezni és eldönteni, merre, hogyan akarunk továbbmenni. Céljainkat hosszabb távra meghatározó, fejlődésünk irányait kijelölő integrált városfejlesztési stratégia megalkotását határoztuk el. Az előkészítés már megkezdődött. Fontos, hogy a város
minden lakójának érdekei megjelenjenek ebben a munkában, ezért a stratégiaalkotásba bevonjuk a
civil és szakmai szervezeteket, a gazdaság, a kultúra szereplőit, Gyál helyi társadalmát.
Környezetünkben több, hozzánk hasonló kisváros is van. Vezető szerepünket megőrizni, a gyáliaknak teljes körű szolgáltatást helyben nyújtani csak akkor tudunk, ha tovább építjük, erősítjük a
kistérségi központi funkciókat. Ez lehet a következő időszak egyik legfontosabb feladata.
További fejlődésünk is csak közös munkával, összefogással valósulhat meg, ahogy az eddig elért
eredmények mögött is nagyon sok munka, erőfeszítés van. A gyáliak közös munkája, tehetsége, erőfeszítése. A sikerek mindannyiunk közös sikerei.
Várossá nyilvánításunk tizedik évfordulóján nagy tisztelettel köszöntöm Gyál minden polgárát, elismeréssel és nagyrabecsüléssel köszönöm eddig végzett munkájukat, kívánom, hogy találják meg boldogulásukat városunkban! Közösségünk egészének pedig azt kívánom, hogy a város szeretetén alapuló
lelkiség jellemezze Gyált!
Tisztelettel:

Gyimesi István
polgármester



Tök jó itt élni!

Együtt nőttem fel a várossal
Halustyik Zsuzsanna (24 éves, házas, 2 gyermek édesanyja, történelemtanár): Magától értetődő számomra, hogy Gyál városa nekem sokat
jelent, hiszen ide kötődik nemcsak a múltam, hanem a jelenem és a jövőm is. A gyerekkoromat Gyálon töltöttem, itt jártam iskolába, zeneiskolába. Együtt nőttem fel a várossal. Gyerekként még egy nagyközségben éltem, amely ugyancsak gyerekcipőben járt, és most felnőttként,
anyaként egy „felnőtt” kertvárosban nevelhetem a gyermekeimet. Amikor már Budapestre jártam be
egyetemre, jó volt minden nap hazatérni a nyüzsgő nagyvárosból a nyugodt légkörbe. A férjem is
gyáli, így mind a kettőnknek természetes volt, hogy mi is itt alapítsunk családot. Örömmel tölt el,
hogy Gyál olyan várossá nőtte ki magát, amelyben sok család, sok fiatal, sok értékes ember talál
otthonra, akik lehetőséget látnak arra, hogy emberléptékű közegben neveljék fel gyermekeiket, építsék és ápolják baráti kapcsolataikat, részt vegyenek a helyi közösségekben. Ilyen az a református
keresztény közösség is, amelyhez mi is tartozunk, és amely hitével, reménységével, munkájával és az
emberek iránti szeretetével igyekszik tartást és karaktert adni ennek városnak. Ma talán nincsenek
könnyű helyzetben az önkormányzatok, mint ahogy az egyes emberek sem, de én remélem azt, hogy
összefogással és egymásra figyeléssel, közös gondolkodással ez a város tud a jövőben is fejlődni.

Vitéz Tibor (10 éve, a
várossá avatás évében
született
általános
iskolai tanuló, törzsgyökeres gyáli): Tök
jó itt élni. Ide járok
suliba. Szeretek zenélni. Furulyázok Józsi
bácsinál a zeneiskolában. Jó, mert fellépni is járunk. Voltunk
már a művelődési házban is, ami nagyon tetszik, mert nagy és
új. Még az a jó Gyálon, hogy lehet biciklizni az utcánkban, nem
úgy, mint Pesten, az nagyon zajos és veszélyes hely. Bár itt is
lehetne bicikliút… Szeretek sportolni és jó lenne, ha valahol a
sulin kívül is lehetne kézilabdázni. Ha lehetne három kívánságom, egy uszodát és egy sportcsarnokot kérnék Gyálnak. Ja és
egy Mc Donalds-ot.

Tíz év, tíz vél
Nagy utat jártunk be
Botlik István (49 éves, 1990 óta önkormányzati képviselő): Gyáli vagyok, szülővárosom (falum) Gyál. Családunk generációk óta itt él, a városhoz való kötődésem a családi múlthoz való
kötődés is egyben. Itt jártam óvodába, a Petőfibe, innen ballagtam a Rákócziból, Solymári
Kati néni, Anni néni, Herminke néni és mások értő kezei alól. Itt születtek, itt váltak felnőtté
a gyermekeim, ide kötnek az emlékeim. Szeretem ezt a várost, egy kicsit úgy, mint ahogy a
szülőjét szereti az ember!
Máig emlékszem nagyapám szavaira, aki sokat emlegette, hogy amikor a múlt század húszas éveiben reggelente elindult
szántani a Károlyi uradalomból a mai Pestszentimre irányába, akkor útközben házat csak elvétve látott. Ott, ahol ma az
„óváros” található. Bizony nagy utat jártunk be rendkívül rövid idő alatt. Bizony lenyűgöző az a fejlődés, ami néhány évtized
alatt megformálta a mai Gyált. Az egykori koplalóból, majd nem túl jó hírű alvófaluból, előbb nagyközség, később város,
mára kistérségi központ lett. Megtisztelő számomra, hogy az elmúlt közel két évtizedben, ha csak porszemnyi mértékben
is, de „szülője” is lehettem a városnak, tevőlegesen részt vehettem annak a folyamatnak az irányításában, amelyet Göncz
Árpád köztársasági elnök példaértékű fejlődésnek nevezett, amikor várossá nyilvánította Gyált. Külön öröm számomra,
hogy (forrásmunkák felhasználásával) én írhattam, szerkeszthettem azt a pályázatot, ami a várossá nyilvánításhoz sok
más mellett szükségeltetett. Szeretem ezt a várost egy kicsit úgy, mint ahogy a szülöttjét szereti az ember!

Mennyit dolgoztunk…
Özv. Fentor Sándorné, Marika néni (102 éves, városunk legidősebb polgára):
Olyan rég volt… ’954-et írtunk, amikor ideköltöztünk. Csak néhány ház volt a környéken. Körben, amerre csak a szem ellátott földek voltak. Mennyit dolgoztunk
mi azokon a földeken… Akkoriban még állt a Jálics kastély és már állt a Rákóczi
iskola. Régen kútból ittunk és mindenhova lovaskocsival mentünk, földutakon
jártunk. Ma már szinte mind kövezett. Gyálhoz köt minden, még az utcánk is a lányom nevét viseli. Piroska. Elrepültek
az évek. A nyugodt, csendes tanyai világból szépen-lassan nagyváros lett. Elfogytak a földek. Házak, utcák, autók
- mára minden zajosabb. És a város megtelt idegen népekkel. Amikor idejöttem, nem volt még semmi, most meg már
minden van, ami kell. Szeretem ezt a várost, ideszoktam.

Kedvesek az emberek

Kocsis Attila (39 éves vállalkozó): Én valamiféle betelepülő vagyok, ide nősültem. Gyálon
kezdtünk a feleségemmel saját vállalkozást,
mert kézenfekvő volt, hogy közel legyen
a lakásunkhoz a munkahelyünk. Amikor
idekerültem, Gyálnak még nem volt jó híre,
azonban nagy fejlődésnek indult az évek folyamán. Mióta város lett, rengeteg minden
történt. Úgy gondolom, hogy ha így folytatódik, akkor Érdhez hasonló fejlődő város lehet
belőle. Ezért is szeretném, ha gyermekeink
is itt nőnének fel, és itt élnék az életüket,
hiszem az emberek nagyon kedvesek, normálisak, nyugodt utcában lakunk, földrajzilag is
kitűnő helyzetben, közel a fővároshoz. Szinte biztos vagyok benne, hogy gyermekeim is
kötődnek majd Gyálhoz.

Itt vagyok itthon
Kovács Antal (58 éves, a képviselő-testület korelnöke, több
évtizede a település közéletének aktív résztvevője): Ha a városhoz való kötődésemet kellene megfogalmaznom, nagyon
röviden ezt mondanám: Az enyém, itt vagyok itthon. Ha úgy
veszem, ez csak egy mondat, de ha úgy veszem, egész könyv.
Gyálon, a Rákóczi utca 43-ban születtem, egész életemet itt töltöttem. A magam tapasztalatából és felmenőim elbeszéléséből tudom, hogy honnan indultunk. Gyakorlatilag a semmiből, a nulláról. De azt tudtuk, hogy hova akarunk eljutni. Sok-sok évvel ezelőtt – akkor
ugyan még nem így fogalmazva – elhatároztuk, hogy egy élhető, kertvárosi életfeltételeket kínáló településen akarunk élni. Nem tartunk még ott, de szerintem az a legfontosabb,
hogy mindenféle behatás ellenére töretlenül arrafelé haladunk. Az útnak legalább 85 százalékát már megtettük. Leginkább a munkahelyteremtés, útépítés, egyáltalán a kulturált
környezet további alakítása és a környezetvédelem terén vannak még feladataink.
Az elmúlt 58 évben többször is felkínálta a sors azt a lehetőséget, hogy máshol folytassam életemet, de nem kértem ebből. Szeretem Gyált, én már csak lábbal előre megyek
el innen.

emény

Településünk várossá nyilvánításának 10. évfordulóján 10 polgárt kértünk meg arra, hogy fogalmazzák
meg városunkkal kapcsolatos érzéseiket, Gyálhoz fűződő viszonyukat, kötődésüket.

Egyik szemem sír, a másik nevet!
Hefler Gábor (városunk római katolikus lelkipásztora): A címben írt sorrendben, a nevetős szemmel szeretném befejezni,
hogy pozitív legyen a végső kicsengés.
De van okom sírásra is! Csupán egy példát hozok fel: a születési arányokat. 16 éve vagyok a város plébánosa, volt olyan
év, hogy 173 gyermeket kereszteltem, ma pedig 100-on alul!
Az idén elért bennünket is az iskolabezárás, pedagógus-elbocsátás réme. Nekünk vallásos
embereknek például a Rákóczi iskola volt az első templomunk, az un. iskolatemplom. Ma
még él jó néhány ember, aki a két teremből összenyitott és oltárfülkével templommá alakított hétvégi iskolakápolnában élte meg vallásos élete első élményeit. Hadd szerepeljen
az elsirató szavak között ez a kis megemlékezés is!
A másik szemem nevet. Azt látom, hogy vannak erőfeszítések és eredmények is. Az iskolabezárással párhuzamosan zajló iskola-felújítások, a szép művelődési ház, könyvtárral,
köztéri szobraink, javuló útjaink, tömegközlekedésünk, vagy a sok szép épülő új ház, új
utcák…
Az idén bérmálás volt. 43-an bérmálkoztak, 20 személy felnőtt volt közöttük, másrészt
legalább 10 olyan illető is, aki nemrégen költözött Gyálra. Ez az igazán reményt keltő, és
ugyanakkor sajátos feladat: észrevenni, befogadni egy barátságos közösségbe a mostanában idevetődött embereket. Ettől lesznek ugyanis igazán idetartozók, hogy van befogadó
közösség. Egyik fontos befogadó közösség kétségtelenül a vallásos emberek társasága
is.
Azt kívánom a jubiláló városnak, hogy legyenek élményt nyújtó közösségei, eseményei
stb.

Befogadókészség és dinamizmus
Gyimóthy Zsolt (városunk református lelkésze): Gyál várossá válásának tizedik évfordulója egybeesik életem hármas
tízéves évfordulójával: éppen tíz éve költöztem Gyálra,
hogy megkezdjem a szolgálatomat a református gyülekezetben. Ezzel egy időben
született meg legelső gyermekünk, aki szintén tíz éves. Tehát nem vagyok régi
gyáli, és munkám, szolgálatom jellegéből adódóan az sem biztos, hogy életem
végéig gyáli maradok. De arra emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor ideköltöztem, mennyire megterhelő volt a számomra az, hogy egyszerre kellett három új
élethelyzethez alkalmazkodnom: új lakóhely, új munkahely és új családi helyzet.
Nagyon sok segítséget kaptam a gyáliaktól, hogy megkönnyítsék számomra az
alkalmazkodást, a beilleszkedést. Ebből fakadóan is két dolgot érzek nagyszerűnek ebben a városban, ami hatalmas lehetőségeket hordoz magában: a befogadókészséget, a dinamizmust. Ez rejti magában mindenki számára annak az ígéretét,
hogy különböző közösségekbe beépülve, azt maga is erősítve, ne csak a saját
háza, lakása legyen az otthonává, hanem a város is. Gyülekezetünkkel együtt mi
is ezen dolgozunk.

Sokat fejlődött városunk
Méhész Árpádné (könyvtárvezető): 1976 óta
élek Gyálon, 1980 óta dolgozom a könyvtárban, 2003 óta az új Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban. Véleményem szerint sokat fejlődött városunk és benne a könyvtár is azóta.
Könyvtáros kollégáimmal sokat dolgoztunk
és dolgozunk azon, hogy korszerű, sokrétű
és minőségileg is városi könyvtárnak megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Ezt biztosítja a számítógépes kölcsönzés és tájékoztatás, amit 2006. októberében vezettünk be könyvtárunkban.
Azt kívánom magunknak, gyáliaknak, hogy ez a fejlődés töretlenül folytatódjon a
következő években - a város és a könyvtár életében is.

Ideköt minden
Szabó Ildikó (19 éves tanuló): Szeretek itt élni. Valószínűleg azért tartom fontosnak a várost, mert már a
dédszüleim is itt éltek, az egész családom itt van, sok
az ismerős, ideköt minden. Ez a csupán 19 év nagyon
meghatározó az ember életében. Itt kezdtem óvodába,
iskolába járni, itt alakultak ki a kapcsolataim. És ez
is fontos. Amikor orvoshoz, vagy fodrászhoz megyek,
akkor nem egyszerűen szakemberhez fordulok, hanem egy ismerőshöz. Gyál
nemcsak a pletykáról szól, hanem az intelligens emberekről. Jobban kellene
élnünk a város adta lehetőségekkel. Az elmúlt 10 évben fejlődésnek indult
ugyan, viszont még lenne min javítani, fejleszteni. Ha a város vezetői kicsit több
figyelmet szentelnének a mi korosztályunknak, látnák, mire lenne igény. Mert
itt nem csupán szükségletekről, hanem igényekről beszélünk. Egy pub, ami nem
kocsma és nem is disco, sokat jelentene nekünk, lenne hova beülni egy kávéra
tanulás vagy munka után, kikapcsolódni, csocsózni, billiárdozni. És csak nekünk
szólna, mi lennénk az érdekeltek. Remélem, a termálfürdő is létrejön és ez az
egész városnak változást hoz, turisztikai és gazdasági fellendülést. Ezenkívül
több munkalehetőséget kéne teremteni, persze lehet, hogy ezek csak álmok és
azok is maradnak. Látok fantáziát a városban és remélem, nem csak én vagyok
ezzel így.

Új

Gyáli Újság

A terveknek megfelelően halad az iskola bővítése és felújítása

Az Adyban is becsengetnek szeptember elején!

Az Ady Endre Általános Iskola bővítéséről és teljes felújításáról – mint a Gyálon most zajló legnagyobb
beruházásról – lapunk is rendszeresen beszámol. A közelmúltban többen is megkérdezték munkatársainkat: Igaz-e, hogy az épület nem készül el időre, ezért az Adyban nem lehet szeptemberben elkezdeni a
tanítást? Utánajártunk a híresztelésnek.
A munkálatok az eredeti terveknek megfelelően haladnak – jelentette ki az Új Gyáli Újság
kérdésére Hancz Sándor, az önkormányzat
Beruházási, Terület- és Településfejlesztési
Irodájának vezetője. Augusztus 26-án, teljes felújítást követően visszaadjuk az oktatás
céljaira az iskolaépület bővítés nélküli részét.
Ekkorra készülnek el az épület megközelítését biztosító külső burkolatok is. Az augusztusi részteljesítés biztosítja, hogy a tanítás a
tervezett időben, rendben elkezdődjön. Az
építkezés ezzel még nem ér véget, a külső
homlokzat, a kert és az újonnan épülő emelet
átadásának, tehát a beruházás teljes elkészültének határideje 2008. április 10. Az esetleges
félreértéseket talán ez okozhatja. A következő
tanév nagyobb részében a tanítással párhuzamosan zajlik majd a beruházás. Ez fokozott
odafigyelést igényel a kivitelezőtől és az iskola
tanulóitól, dolgozóitól. Már az előző időszakban is így működött az intézmény, s sikerült
zökkenőmentesen, eredményesen végigvinni
a tanévet.
A kivitelező igyekszik „előre dolgozni”, a
bővítési területen még az őszi iskolakezdés
előtt elvégezni a legnagyobb zajhatással járó
munkákat. Ismétlem, mindez a terveknek
megfelelő ütemben halad. A feladatokat heti,
vagy annál is gyakoribb kooperációkon, napra lebontva pontosítjuk, nincs elmaradás a
tervekhez képest. Tervező, műszaki ellenőr,
kivitelező, mindannyian azon dolgozunk,
hogy jövő tavasszal egy minden igényt kielégítő, szép, új iskolát adhassunk át a városnak
– tájékoztatta lapunkat Hancz Sándor irodavezető.
Nyáron is figyelemmel kísérem az építkezést
– kezdi Gazdikné Kasa Csilla, az iskola igazgatója. Részt veszek a megbeszéléseken, vagy ahogy
ezek a mérnökemberek mondják, „kooperációkon”, s azt látom, mindenki teljes erőbedobással dolgozik. Tartjuk az időtervet, a késedelem
lehetősége fel sem merült. Készülök a szeptember 2-án, az iskolában tartandó évnyitóra! Mivel
még nincs bejárat, ahova a hirdetményeket kiragaszthatnánk, az Új Gyáli Újság hasábjain tájékoztatom az iskola közösségét a tanévkezdéssel
kapcsolatos eseményekről.
-i kis

Adysok figyelem!

Tankönyvárusítás: Augusztus 31-én, pénteken és szeptember 1-jén, szombaton, 8-12
és 14-17 óra között, az iskola ebédlőjében.
Kérem, hogy akik eddig nem adták le, hozzák magukkal az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges igazoló iratokat.

Tanévnyitó: Szeptember 2-án, vasárnap,
17 órakor az iskolában.
Szeptember havi étkezési díj beszedési
időpontok: Augusztus 22., 7-13 óra, augusztus 23., 12.30-17 óra között a Tulipán
utcai óvodában.
Gazdikné Kasa Csilla
igazgató

Kitüntetések a Bartókban
A Bartók Béla Általános Iskola tanévzáró ünnepségén állami kitüntetést vehetett át három
pedagógus. A Magyar Köztársaság oktatási és
kulturális minisztere eredményes és lelkiismeretes pedagógusi munkájuk elismeréseképpen
– nyugállományba vonulásuk alkalmából – Nagy
B. Csabánét, Nagy Józsefnét és Lak Bélánét Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben
részesítette.
Nagy B. Cabáné (Éva
néni) Újszászon született. A Jászberényi Tanítóképző
Intézetben
szerezte meg tanítói
végzettségét. 34 éve él és
dolgozik Gyálon. Először
a Kossuth Iskolában,
majd a Rákóczi Iskolában
és – az az óta megszűnt – Gyál-szőlői Iskolában
tanított. 1984 óta tagja a Bartók Béla Általános
Iskola tantestületének.
Minden tanítványát egyformán szereti, valamennyi diákban meglátja a jó tulajdonságokat,
és ezt igyekszik bennük erősíteni. Mosolygós,
nyugodt természetét a gyerekekre és kollégáira
is átsugározza. Szívesen segíti fiatalabb kollégáit,
tanácsokat ad nekik. Mindenki kedveli őt, hiszen
humorát, bölcs mondásait örömmel hallgatjuk.
Nagy Józsefné (Zsuzsa
néni) Egerben született.
1977-ben az Egri Ho Shi
Minh Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakot végzett, majd 1994ben az ELTE Tanárképző
Főiskolai Karán angol

szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett.
1993-ban költöztek Gyálra, azóta – 1 év kitérőtől
eltekintve – a Bartók Béla Általános Iskola tanára.
Életfilozófiáját mindig maximális tolerancia,
emberi humánum és gyermekszeretet hatja át.
Általában csendes, visszafogott, megfontolt. Ha
bárkinek segítségre, támogatásra van szüksége,
azonnal aktivizálódik és az elsők között segít.
Emberi habitusával, olvasottságával, műveltségével kivívta tanítványai és kollégái maximális
szeretetét, tiszteletét.
Lak Béláné (Magdi
néni) Sárváron született.
Az ócsai Bolyai János
Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi
Tanárképző Főiskola
matematika-fizika szakán szerzett diplomát.
1970-től dolgozik Gyálon, 1992-től a Bartók
Béla Általános Iskola tanára és a Pedagógus
Szakszervezet Gyáli Alapszervezetének titkára.
A tantestület meghatározó egyénisége, aki
nyíltan kimondja véleményét. Tanítványaival
szemben szigorú, következetes. Nincs könnyű
helyzetben, hiszen a legnehezebb tantárgyakat
próbálja megkedveltetni a diákokkal. Tanítványai, kollegái gyakran kérnek tőle segítséget,
mert tudják, hogy türelmével, tapasztalatával
mindig a rászorulók rendelkezésére áll.
Gratulálunk, jó egészséget, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk! Bízunk abban, hogy gyakran
meglátogatnak majd bennünket:
A Bartók Bála Általános Iskola valamennyi
dolgozója és tanulója

2007. augusztus

Szülőkkel együtt a gyerekekért a Tátika Óvodában
Elérkezett a nyár. Eredményekben gazdag
évet tudhatunk magunk mögött. A megoldandó feladatok mellett sikerült színesebbé,
gazdagabbá, örömtelibbé tenni az óvodai életet a gyerekek és a szülök számára is. A gyermekek érdekeit szolgáló munkánk nem lehet
eredményes a szülői ház és a nagylelkű támogatók segítsége nélkül. Ezúton szeretnénk
visszatekinteni a közös rendezvényeinkre.
A tavaszi időszakot mindig sok program
jellemzi: kirándulások, anyák-napi köszöntők, gyermeknap, évzáró ünnepély. Mindezek lebonyolítása fáradságos előkészületeket
igényeltek gyermekeink részéről, ezért azt
tapasztaltuk, hogy a gyermeknapi rendezvényünket már nem tudták felhőtlenül élvezni.
Szertettünk volna változtatni ezen, és hagyományt teremtő módon, idén első ízben,
megrendezésre került a „Családi nap”, melynek célja az új szülőkkel és gyerekekkel való
ismerkedés, a gyermekek és felnőttek összekovácsolása a hosszú nyári szünet után.
Az óvoda udvara megtelt élettel, nevető,
zsibongó gyerekekkel. A különböző helyszíneken felállított játékok kipróbálása sok
örömöt jelentet számukra. Aztán a gyülekező sokaság a színpad felé vette útját, ahol a
gyerekek mesedramatizálása, versek, dalok,
valamint az óvónők közös műsora tették feledhetetlenné ezt a napot. Később ismét az
önfeledt játék, gokart, légvár, versengések,
kvíz kérdések fokozták a hangulatot. A jókedv, a nevetés még késő este is a magasba
szállt udvarunkról.
Mikulás: lázas készülődés előzte meg az
eseményt, mint mindig most is az óvónők bábozása fokozta a hangulat megteremtését.
Hagyományainkhoz híven sor került az
„Alapítványi bál” megrendezésére. Ez évben
a Lakodalmas ház adott neki otthont. Megint
megmozdult az óvoda. Mindenki szorgalmasan dolgozott a közös siker érdekében. A gyerekek lelkesen tanulták a táncokat. Mogyorósi Tímea által betanított gyerekek csoportja a
törpék világába repítette el a jelenlévőket. A
szülők a nevelőkkel vállvetve azért dolgoztak,
hogy feledhetetlenné tegyék ezt a szép napot.
Az ünnepi köszöntőt a gyerekek színes előadása követte, majd a már elmaradhatatlan
nevelők tánca. A vacsora után indult a mulatság, melynek tetőpontja a tombola volt. A
szép számban elkelt támogatói jegyek, a tombolára érkezett felajánlások bizonyítják, hogy
rendezvényünk mennyire kedvelt a szülők
körében. A bálon befolyt összeget az óvoda

udvarán lévő játékok bővítésére, felújítására
fordítottuk.
Farsang: A hosszú hideg téli napok után
megint volt, ami felvillanyozza a gyerekeket.
Egyre csak kérdezték: „Óvónéni, hányat kell
még aludni farsangig?” a várakozás időszakát
kitöltötte a versek dalok tanulása, az álarcok,
jelmezek készítése. Majd elérkezett a várvavárt nap és kicsik–nagyok együtt örvendtünk
az ötletes jelmezeknek. A napot színes kavalkád, tánc, zene, vidám játékok, mulatozás
szőtte át. Az óvónők ügyességi játékokkal,
versengéssekkel emelték a hangulatot, melyekben a szülők épp úgy részt vállaltak, mint
a gyerekek. Evés-ivás, vidám hangulat, mulatozás jellemezte ezt a napot, és a gyerekek még
hetekig emlegették, mesélték élményeiket.
A Kun Béla utcai óvoda rendezvényeinek
sorából nem maradhatott el az idén sem a
„Madarak-fák napja”, melynek a peremvárosi
horgásztó szolgált helyszínéül, s mely egyben
a kihívás napja is volt. Akadálypályákon bizonyították kicsik és nagyok ügyességüket,

és természetesen a jutalom sem maradhatott
el. A jóízű mozgást, jóízű ebéd követett, mely
bográcsban készült. A nap sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint az egyik nagymama
levele.

Gyereknapra a Kun B. utcai épületben
egy vidám partival kedveskedtünk gyermekeinknek. A buborékok színes világa el-

kápráztatott minden-kit és még ünnepibbé
tette a vidám játékot, önfeledt ugrándozást
a légvárban.
A Bartók épületben a szülők-kel közösen
mulattak a gyerekek. Színes műsorok arcfestés, légvár, zsákbamacska örven-deztették
az egybegyűlteket.
De nemcsak az említett pillanatok jelentettek élményt, hanem a közös munka
is: Az udvari játékok felújításában, lefestésében együtt tevékenykedtünk a szülőkkel.
- A föld napján meghirdetett felhívásunk
„A virágos óvodáért!” nagy sikert aratott. A
szorgos kezeket dicséri új sziklakertünk.
- A „Katica” csoportban új galéria készült
a szülők támogatásával
- A „Micimackó” csoportban szintén galéria készült, felújították a parkettát és az
ablakokat s mindez a csoportba járó gyerekek szüleinek munkáját, áldozatkészségét
dicséri.
Ezúton szeretnénk segítségüket megköszönni, és kellemes nyarat kívánni mindenkinek.

Tóparton az óvoda
-Ugye majd meglátogatsz minket, mami?- kérlel az óvodás. Egész dél-után készül, várja a holnapot. S én 32 fokos hőségben, szaharai napsütésben kerekezek a Peremvárosi tóhoz. S ott
a fák hűvösében, rendezett szép tó partján nyüzsög, zajong a gyerekhad. A Tátika óvónénijei,
dadusai, szülői vigyázzák, segítik a kicsik örömét. Ugrálóvár, tópart, árnyas fák, felszálló
füst, finom ételillat a levegő-ben – micsoda óvodai foglalkozás!
Eszembe jut az ötven évvel ezelőtti gyermekkori emlék: madarak-fák napja. S a maihoz
hasonló emlék: főzés, játék, pedagógus és szülő együtt – a gyermekekért.
Hálát adok azért, hogy unokáimnak is jutottak melegszívű, szerető pedagógusok, óvó-féltősegítő felnőttek.
S reménykedem, hogy a körülöttük lévő világot – mint most a tópartot – boldogan birtokukba vehetik, s a gazda szemével vigyázhatják majd unokáim.
Köszönet a szervező, segítő, gyermekszerető óvónéniknek, daduskáknak és a segítő szüMakkay Lászlóné, nagymama
lőknek, ezért a kedves élményért.
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Tisztelt Olvasóink! Tisztelt szerkesztőség!
Változatlanul nagy számban kapunk olvasói leveleket, véleményeket. Köszönjük! Mivel lapunk terjedelme véges,
minden levelet közzétenni sajnos nem áll módunkban. Vádaskodó vagy a jóízlést sértő írásokat természetesen nem
közlünk.
Egyazon témában több megszólalónak is készséggel
adunk lehetőséget, fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint minden oldal véleménye, álláspontja megjelenjen a
lapban.
Ha a már tárgyalt témákban új, fontos fejleményről szerzünk tudomást, természetesen közreadjuk, ám a már megjelent tartalmakkal egybevágó megszólalásokat terjedelmi
okokból sajnos nem áll módunkban közzétenni.
A beérkező leveleket szerkesztett formában, a mondanivaló érintetlenül hagyása mellett, rövidítve jelentetjük
meg.
Az Új Gyáli Újságban elhelyezett olvasói levelekben
megjelenő vélemények nem feltétlenül esnek egybe a szerkesztőség véleményével.
a szerkesztő

Dr. Ködöböcz László
Eü. Központ Vezetője
Gyál

Tisztelt Intézetvezető Úr!
Ezúton is megköszönöm, hogy az idős korúak időszerű
egészségügyi kérdéseivel kapcsolatban előadását meghallgathattuk júniusban a három Nyugdíjas Klub tagjai
és az érdeklődők részvételével a Közösségi Házban. Az
előre leadott 15 kérdésre és az előadáson felvetődő kérdésekre körültekintően kaptunk magyarázatokat, kitérve a
beutalási rendszerre is.
A beutalási jogosultság kapcsán, korábbi levelezésünk
és beszélgetésünk témája -egy beteg panasza nyomán- az
ügyeletes orvosnő magatartására vonatkozott, aki félretájékoztatta a beteget, miszerint neki nincs beutalási
joga. Az elmúlt időszakban újabb panasz is érkezett hozzám: halálozási eljáráskor durva modora miatt.
Tisztességes, elvárható emberi/orvosi magatartás,
körültekintő tájékoztatás minden kiszolgáltatott helyzetben, ezt hiányolják a betegek az ügyeletes orvos személyétől.
Köszönjük, hogy Ködöböcz doktor intézkedése nyomán, két nap elteltével a kiszáradásos beteg kórházba került és bent tartózkodása idején végig erőteljes infúziós
kezelésben részesült, indokolt volt a kórházi beutalás.
2007. július 30.
Köszönettel:
Kiss Jánosné
NYKE elnöke


A múlt havi számban megjelent „Befejeződőtt az ellenőrzés” című cikket
elolvasva fogalmazódtak meg bennem a következő gondolatok.
Véleményem szerint ez az írás sajnos csak a GYÁVIV szemszögéből
taglalja a kérdést. Írásommal talán sikerül a lakosság szemszögéből is rávilágítani egy-két dologra, amin érdemes lenne elgondolkodni.
Elöljáróban le kell szögeznem, nincs, és nem is lehet különösebb kifogásom az ellen, hogyha bárki szabálytalanságot követ el, és még el is
kapják, azt meg kell büntetni. A büntetés mértékéről lehetne vitatkozni,
de ezzel most nem kívánok foglalkozni.
Műszaki ember lévén viszont minden esetre legalábbis elgondolkodtató, hogy viszonylag kevés szabálytalankodó annyira megterheli a rendszert, hogy az gyakorlatilag összeomlik. Az emberben óhatatlalul merül
föl a kérdés: Jól lett ez a hálózat megtervezve, kivitelezve??? Sajnos a kérdés várhatóan költői marad, illetve ha vizsgálná is valaki, az eredményt
nagy valószínűséggel biztonságosan borítékolhatnám kiválóra.
Más. A vízmű nagyon pontosan és következetesen gyűjti be a neki járó
fizetséget, viszont a szolgáltatott víz minősége időnként katasztrofálisnak
mondható, hogy szalon- és nyomdaképes maradjak. Egyszer megpróbáltam szóvá tenni, az ilyen jellegű kifogásomat. A telefont fölvevő hölgy közölte, hogy többen keresték ugyanezzel a problémával, jó lenne, ha nem
zaklatnánk őket állandóan. Mint mindenkinek, nekem is csak azt tudja
mondani, ez van, ha nem tetszik nem kötelező ezt a vizet használni!!!
Biztos, hogy ez a „szolgáltató” korrekt eljárása???
Nálam és talán minden kertes háznál, főleg ilyen száraz időben a nyári
vízfogyasztás két-háromszorosra nő, hiszen legalább egy kicsit locsolni
kell. Ehhez képest a GYÁVIV a legutolsó számláján már egy forint kedvezményt sem adott. Minden kieresztett cm3 vízre elszámolta a csatorna díjat is. Úgy gondolom ez legalább akkora csalás (ha nem sokkal nagyobb), mint amiket annál a pár szerencsétlennél találtak, akiket meg
fognak büntetni. Ennyit az egységes elbírálásról, illetve a bárki kiemelése
innetől kezdve egyértelműen a szolgáltatóra ugyanúgy vonatkozik. A
problémát kicsit tovább gondolva óhatatlanul merül föl egy újabb kérdés.
Jogos-e, egy méretlen szolgáltatásért, pontos mértékkel ellátott számlát
kibocsátani? Kérem, ha egy, a kérdéssel komolyabban is foglalkozó jogász, esetleg fogyasztóvédelmi szakember olvassa a cikket, nézzem már
utána a kérdésnek! Minden szolgáltató, aki fogyasztási mennyiség után
ad számlát, pontosan méri a szolgáltatott mennyiséget. Kivéve a GYÁVIV
a csatornahasználatot!!! Az ELMŰ villanyórával, a TIGÁZ gázórával, a
hentes, a közértes mérleggel, …stb. MINDEKI! A csatornahasználatot
kivéve. A GYÁVIV feltételezése szerint, mi nem iszunk vizet, nem főzünk levest, nem locsolunk virágot, kertet, nem mosunk autót, járdát,
nem használunk vizet az építkezéshez, és tudnám sorolni napestig. Magyarul azt állítják, hogy az összes víz, ami kifolyik a csapból az minden
veszteség nélkül a csatornában köt ki! Úgy gondolom, hogy ez egyszerűen nem igaz! Tudom az a válasz, hogy ez külön nem mérhető. Egyrészt,
ez a kifogás egyszerűen szintén nem igaz, másrészt ez már legyen az Ő
problémájuk. Nem olyan rég egy jogász megtámadta a parkolótársaságokat Budapesten, hogy jogszerűtlen a büntetés kiszabása, mert nincsenek rendszeresen hitelesítve a parkolóórák, és nyert. Itt nem a hitelesítés,
hanem maga az óra hiányzik! Minden szolgáltató megoldotta, mert ez a
kötelessége, oldják meg Ők is. (Jó pénzért adok ötleteket.)
Egy kissé fölháborodott gyáli lakos
(név és cím a szerkesztőségben)

2007. augusztus

Aki szelet vet…
Június közepén bejelentés érkezett az OFE helyi kirendeltségéhez, miszerint a GYÁVIV felmérést készíttet a fogyasztók körében a vízóra állásáról, a telken belüli vízvezetékek
bekötésének módjáról, annak irányáról. Ez nagyon helyes
– hamár a belső vízhálózat engedélyezése során ezt nem
tette – jó, ha a szolgáltató pontosan tudja, kinek szolgáltat. Igen ám, de a felmérés együtt járt 1-2 fényképfelvétellel, mint később kiderült, ennek ára 20 400 Ft. akkor is, ha
műszaki hibát nem találtak. Ha netán a régi időkből még
ott maradt a hidrofor is, mellyel azelőtt a ház vízellátását
biztosították, az rossz pont volt, hiszen azzal a csatornába kiengedett szennyvíz mennyiségét kerül a Vízmű által
kibocsátott csekk tanúsága szerint. A vízvétel a vízóra szerint mérhető, a kibocsátott szennyvíz mennyisége becslésen alapul.
Mivel az Egyesületnek közvetlen információi csupán a
lakosságtól lehetett, ezért kénytelen volt a módszeres felderítés taktikáját követni. Így július 5-én „panaszos meghallgatás” volt a Közösségi Házban, amikor 100-120 ember
elmondhatta gondjait, észrevételeit az elnöknek és Pápai
Mihály alpolgármesternek. Beszéltünk a jegyzővel, a két
alpolgármesterrel és a GYÁVIV igazgatójával. Az elnök egy

területi képviselőtől is szeretett volna információhoz jutni
– ha már az Önkormányzat a csatornában 47%-ig tulajdonos-, azonban előzetes megbeszélés után a képviselő nem
vette fel többé a telefont, sms-re nem válaszolt…
Mivel a pénzbehajtással a GYÁVIV a Goldex Security
Kft-t bízta meg, ők mentek ki és ellenőrizték a helyes vagy
helytelen műszaki elrendezést, amit szakértelem hiányában fényképekkel bizonyítottak. Ennek alapján történt az
összeg kiszámlázása, a csekkek kézbesítése. Egyeztetéses
beszélgetésre a Goldex Security az Egyesület elnökével
nem volt hajlandó. Idáig.
Végül is a panaszosok egy része a kirívóbbak közül elkerült a Pest megyei Békéltető Testülethez, ahol később állapították meg a tárgyalás idejét. Ez a testület csak egyéni
panaszok kivizsgálásával foglalkozik, ez esetben azonban
van szoros összefüggés az estek között. Tehát javaslatunkat
a probléma megoldására a helyzet értékelése után a Polgármesteri Hivatal és a GYÁVIV kapja meg, így a megoldási
módokban a későbbiek folyamán ők döntenek.
No comment.
Fogyasztóvédelemi Egyesület
Gyál

Tisztelt Szücs Levente Úr!
Az Új Gyáli Újság 2007. júniusi számában megjelent, nekem címzett nyílt levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom Önt és valamennyi gyáli polgárt.
Az Ön által is hivatkozott, általam korábban írt cikk címének
megismétlésével kezdem: A közcsatorna-hálózat rendeltetésszerű
használata közérdek. Ennek a közérdeknek az érvényesítésére a
fogyasztóknak nincs lehetőségük. Ebből következik, hogy a szolgáltatónak - jelen esetben a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.-nek - nem
csupán joga, henem kötelessége is az ivóvíz fogyasztással és a csatorna használattal - azaz a víziközművek igénybe vételével - összefüggő különféle előírások betartásának ellenőrzése.
A víziközművek üzemeltetésének és igénybe vételének feltételeit, szabályait a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. Ezen
jogszabály 7. § /1/-/3/ bekezdése teremti meg a szolgáltató általi ellenőrzés jogi alapját. Az ellenőrzési tevékenységgel - a szolgáltatási
tevékenység egyéb részfeladataihoz hasonlóan - a szolgáltató külső
közreműködőt is megbízhat. Jelen esetben is ez történt. A Goldex
Security Kft. - megbízás alapján - a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
nevében jár el az ellenőrzések során. A helyszíni vizsgálatok megkezdéséről - az azt végző szervezet megnevezésével - a település
lakossága előzetes tájékoztatást kapott.
A házi vízellátó berendezéshez csatlakozó nyomóvezeték és a
közműre kötött házi vízvezeték összekötésének tilalmát a rendelet
12. § /5/ bekezdése tartalmazza. A jogi szabályozás tehát nem csupán a kétirányú vízvételezést, hanem az összekötés tényét is tiltja.
A házi vízellátó berendezés által megtermelt víz közcsatornába
bocsátásának feltételeit szintén a hivatkozott jogszabály tartalmazza, a 24. § /5/ bekezdésében. Ennek alapján egyértelmű, hogy az

ilyen módon igénybe
vett csatorna szolgáltatásért is díjat kell
fizetni.
Természetesen előfordulhat, hogy a helyszíni vizsgálatot végző
szakemberek megállapításait az ingatlan tulajdonosa
kétségbe vonja. A tulajdonos állításának bizonyítására a Goldex Security Kft. előzetesen egyeztetett
időpontban lehetőséget biztosít. Az előzetes időpont egyeztetés az
érintettek idejével való takarékosságot szolgálja.
Hangsúlyozni kívánom, hogy az ellenőrzések célja nem a fogyasztók zaklatása és megalapozatlan pénzösszegekkel történő
megterhelése. Ennek éppen az ellenkezője igaz. A bevezetőben említett közérdeket kötelességszerűen képviselve a víziközmű szolgáltatás biztonságának növelésére és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások díjának hatékony beszedésére törekszünk.
Az a tény, hogy az ellenőrzésekkel kapcsolatos kifogás eddig kizárólag olyan ingatlantulajdonosoktól érkezett Társaságunkhoz,
akiknél a szakemberek rendellenességet tapasztaltak, megerősít
bennünket abban, hogy jó úton járunk.
Gyál, 2007. július 10.
Tisztelettel:
Rawsky György
szennyvízágazat vezető
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.
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Hírek a Közösségi Házból
Nem vagyunk egyformák, de mindannyian egyenlőek vagyunk

Integrált tábor ötödször

A nyáron ötödik éve táborozhattak együtt az egészséges és a sajátos
nevelést igénylő gyermekek. Az integrált tábort évről-évre több gyermek támogatja, és egyre több a visszatérő gyermek. A II. Rákóczi Ferenc általános Iskola sajátos nevelést igénylő tanulói mellett egészséges
gyermekek vettek részt, összesen 17 fő. Az integrált táborban ép és eltérő igényű, tanulási problémákkal küzdő gyermekek táboroztatására
nyílt lehetőség két héten át, ahol a népi kismesterségek bemutatásával,
kézműves foglalkozásokkal hoztuk közel egymáshoz a gyermekeket.
A táborban megtanulják a gyerekek a másság tényét, és a kirekesztés
gondolata fel sem merül bennük. Az integráció nem lehet a tolerancia
nagyvonalú gesztusa. És nem azonos azzal hogy az ép emberek eltűrik
maguk között a sérülteket. A cél mások elfogadása, és tudatosítása annak a ténynek, hogy ugyan nem vagyunk egyformák, de mindannyian
egyenlőek vagyunk.
A gyerekek a népművészeti foglalkozások révén minden nap egyegy új kézműves technikával ismerkedhettek meg, újabb-és újabb alkotással térhettek haza.
Az idei integrált tábor különlegessé, hogy a tábor két részre volt
szétosztva: egy kézműves hétre, és egy mesehétre. A kézműves héten
különféle kézműves technikával ismerkedhettek meg a gyermekek (pl.:

IV. Országos Moziünnep
Immár negyedik alkalommal, idén is lesz moziünnep, mikor is
Magyarország 86 mozija, köztük a gyáli is, tárt kapukkal várja
mindazokat, akik szerint filmek nélkül egyszerűen elképzelhetetlen az élet. Négy nap alatt több mint 200 filmet láthatnak
az érdeklődők, több mint 289 vászonra vetítve, az ország egész
területén, rendkívül alacsony jegyáron. A tavalyi év sikerén
felbuzdulva, idén is a nyár végén, augusztus 30. (csütörtök) és
szeptember 2. (vasárnap) között ünnepelhetjük majd a mozit.

A moziünnep gyáli programja:

Augusztus 30., csütörtök 18 óra:
A KARIB TENGER KALÓZAI 3. - A VILÁG VÉGÉN
amerikai kalandfilm, 162 perc, 2007
Augusztus 31., péntek 18 óra
HARMADIK SHREK
amerikai rajzfilm, 93 perc, 2007
Szeptember 1., szombat 18 óra
FEDŐNEVE: PIPŐ
amerikai-német animációs film, 75 perc, 2007
Szeptember 2., vasárnap 18 óra
HARRY POTTER ÉS A FŐNIX RENDJE
amerikai-angol fantasy, 142 perc, 2007
Belépő: 350 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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üvegmatrica festés, kasírozás, hűtőmágnes készítése, pólófestés). A
mesehéten pedig a Félig nyúzott
bakkecske című mese előadására
készültek; mely különlegessége
nem csupán a színészi képességek
megmutatása volt, hanem, hogy
a gyerekek maguk készítették el
saját jelmezeiket, és természetesen a díszletet is. A tábor zárónapján a
résztvevő gyermekek előadták a mesedarabot.
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Nemzeti Kulturális Alap
évről-évre támogatja kezdeményezésünket, s így még kedvezőbb áron
tudjuk biztosítani a részvételt. Bízunk benne, hogy jövőre is számíthatunk anyagi segítségükre.
Megellai Anikó

Új megbízott vezető
Július végén lejárt Szalai Dezső András, a Közösségi Ház és Városi
Könyvtár vezetőjének megbízatása. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok szerint pályázatot írt ki a feladat ellátására.
A felhívásra heten jelentkeztek. Gyál Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete május 31-én tartott ülésén eredménytelennek
nyilvánította a pályázatot, s az új pályázat eredményes lefolytatásáig az intézmény vezetésével Szálinger Balázst bízta meg.
A megbízott igazgató augusztus 1-jén kelt levelében arról értesítette Pánczél Károly alpolgármestert, hogy egyéb munkahelyi
elfoglaltságai miatt a megbízást nem tudja elfogadni, így a képviselő-testület augusztus 3-án visszavonta Szálinger Balázs megbízását és az intézmény vezetésével Tóthné Fajta Anitát bízta meg a
pályázat eredményes lefolytatásáig.

„… AZT A RAGYOGÓJÁT …”
DAL- ÉS NÓTAMŰSOR

a Gyáli Közösségi Ház színháztermében
Fellépnek a gyáli nótaénekesek és vendégeik
2007. szeptember 14., péntek 16 óra
Közreműködnek:
Gyál Városi Népdalkör, Gyáli Mazsorett Csoport

Valamint
Henk Marika, Kerekes Katalin, Reményi István, Bánfalvi Marika, Barsi
Károly, Tarsoly Ilona, Bereznai Roland, Kerekes Róbert, Pillér József, Szűcs
Sándor, Tolnai Marika és a közönség
Zene: Váradi Edit

Jegyek előadás előtt válthatók a helyszínen 400,-Ft/fő
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Gyál, Kőrösi út 118-120

A rendezvény Pest Megye Önkormányzatának, Gyál Város Önkormányzatának,
valamint a Gyáli Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatásával valósul meg

2007. augusztus

Hajó, ha nem, modellezünk!!!
Miért készít valaki hajómodelleket? Unaloműzésből,
megszállottságból, vagy a pénzkereseti lehetőség
miatt? Vagy valami más a mozgató rugó? Susányi
Oszkárnál tett látogatásunk talán választ adhat a
kérdésekre.
Nem kell messze utaznia annak, aki egy Európa
szerte híres és elismert modellépítőt akar látni. Tíz
éve városunk lakója Susányi Oszkár. „Szerelemből”
kezdte a kis hajók építését. Eredeti szakmáját tekintve építőgépész üzemmérnök, villamosgép- és készülékgyártó. Végzettségétől meglehetősen messze álló
tevékenységet választott magának. A dunai flottillánál töltött dolgos évek alatt
beleszeretett a modellhajókba. Eleinte a barkács- és játékboltokban kapható műanyag elemekből összeállítható modelleket vásárolta és ragasztgatta össze nagy
lelkesedéssel. Majd sokáig nem foglalkozott a modellezéssel. A flottillától távozva
vállalkozásba kezdett, ami mellett nem sok ideje maradt, így szüneteltette hobbiját. (Kevesen tudják Susányi Oszkárról, hogy sokáig ő volt Magyarországon az
egyetlen, aki sasszegeket nagy tömegben és minden méretben forgalmazott.)
2000 karácsonya előtt bevásárló körúton volt, amikor egy boltban megpillantotta a Bounty kicsinyített – és összeállításra váró – mását, fából. Azonnal beleszeretett és közölte a családdal: nem kell semmi ajándék, csak a Bounty. A karácsonyfa alatt valóban ott is volt az ajándék, amit napi 14-15 órányi munkával két
hónap alatt összeállított. Ettől kezdve nem volt megállása: 2001-ben megépítette
a Victory-t, az angol királyi flotta hajóját. Aztán jöttek a híres hajók: Santa Maria
40 és 80 cm-es formában, a Bellona, a Pandora, a Wappen von Hamburg. Majd a
Bounty nyitott változata, a Soleil Royal, a Scottish Maid, a Titanic, a Le Camarett,
a San Juan Napomuceno. Idén készült el a mester műhelyében a 104 ágyús H.M.S.
Victory. A közelmúltban került le asztaláról három havi, napi 8 órai munka után
a Victory vitorlás yacht. A remekmű végleges formájának kialakításához Kovács
Ferenc mintakészítő és Kovács Gyula autófényező nyújtott hathatós segítséget.
A 4,8 m magas, 3 m hosszú és 90 cm széles hajómodell egy szegedi irodaház fő
ékessége.
Nem
véletlenül
ismerik el a mester
munkáját a szakmabeliek: kitűnő alapanyagokkal dolgozik.
Olasz, spanyol, dán
készleteket
vásárol
drága pénzért, de nagyon sok apró alkatrészt maga állít elő.
A nagy gondossággal
végzett
munkának
meg is van az eredménye. Közel egy tucat aranyéremmel büszkélkedhet, valamint oklevelek sokasága
díszíti műhelye falait. Legutóbb az olaszországi Thine városában megrendezett
európai szintű versenyről tért haza bronzéremmel.
A jövő is feladatokkal teli: a következő munka ismét a H.M.S. Victory lesz,
majd a három árbocos Vasa. És amíg el nem készül az összes híres hajó kicsinyített mása Susányi Oszkár gondos kezei között, addig – valószínűleg – nem is lesz
nyugalma.
Aki nem hiszi, hogy a mester valóban mesterműveket alkot, az meggyőződhet
róla a www.fahajomodell.hu oldalon található képek alapján is.
-óz-

Tempfli József lesz a gyáli katolikusok vendége

Búcsús szentmise augusztus 20-án

Augusztus 20-án, a Szent István napi búcsús
szentmise fél 10-kor kezdődik a gyáli római
katolikus templomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Tempfli József nagyváradi megyéspüspök.
Gyálon aug. 20-án Tempfli József nagyváradi megyéspüspök lesz a vendégünk. Hogyan
jutottunk hozzá ilyen kiválóságokhoz? Talán ennek elbeszélése sem felesleges, ugyanis
mutatja, hogy milyen komolyan lehet venni
Isten népének kezdeményezéseit. Ugyanis az
egyházközségi intézmények között van egy,
amelyik semmiféle eszköztárral nem rendelkezik, csupán egy önkéntes aktivistával, aki
nem más, mint Filák László zarándokvezető.
Az ő kezdeményezésére és vezetésével az idén
voltak a híveink a nagyváradi Szent László
búcsún, és ekkor hívtak meg személyesen a
nagyváradi főpapot az egyébként kiemelten
fontos gyáli ünnepre. Azért sajátosan fontos és
kiemelkedő alkalom ez Gyálnak, mert 2008ban lesz 25 éves a gyáli templom. Ezt egy évig
tartó rendkívüli eseménysorozattal szeretnénk megünnepelni, és ennek a nyitánya lesz a
kiemelkedően magas rangú vendég szereplése
nálunk.
Egyébként talán a vendégnek is rendkívüli
a gyáli szónoklási lehetőség, mert valószínű,
hogy városunk országosan az egyetlen hely,
ahol az oltárkép az ún. Nagy-Magyarországot
ábrázolja. Ez az ábrázolás nem kell, hogy bármiféle indulatokat keltsen, hiszen egyszerűen
Szent István életművét hivatott megjeleníteni. A Szent Istváni életművet pedig senki sem
tudja olyan szívbemarkolóan értékelni, mint
aki valamiképpen vesztes ennek az életműnek a birtoklásában. Így hát izgalommal várjuk a hazafiságáról, szókimondásáról, szent
emberségéről közismert idős főpapot. Kezemben van a már címében is sokat mondó
Horgony és vitorla c. riportkönyv, mely egy
sorozat részeként a nagyváradi püspöknek
kínál alkalmat, hogy egyéniségét, munkásságát bemutassa, a hitről, egyházról, a világról,
a hazáról szóló gondolatait elmondhassa. Ebből a könyvből majd többször is idézni fogok
a nevezett búcsú ünnepekig, hogy minél inkább felkeltsem a várakozást, és ha lehet minél többen hallgathassuk a bizonyára sokat
mondó főpapi szavakat.
Hefler Gábor rk. lelkipásztor
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Kertésznaptár - Augusztusi teendők

Díszkert – pihenőkert:
Augusztus hónapban folytassuk a gyep rendszeres nyírását,
ha lehetőségünk van rá, a kaszálékot komposztáljuk.
A díszfák, díszcserjék talaját öntözéssel tartsuk nedvesen a nagy
melegben, és fenyőkéreg mulccsal takarjuk, így nehezebben
szárad ki. A mulcs azon kívül,
hogy jól tartja a nedvességet,
gyomelnyomó tulajdonsággal is
rendelkezik. Rózsáknál az elvirágzott részeket a legfelső 5-ös
levélig vágjuk vissza. Szükségszerűen kell a rózsarozsda és a
levéltetvek ellen védekeznünk.
Az évelőágyakat tartsuk gyommentesen, az elvirágzott virágszárakat folyamatosan vágjuk
le. Az idei forró nyár hatására
jó néhány ősz eleji évelő dísznövény, pl. a Sedum spectabile
vagy az Aster fajok már ebben
a hónapban megkezdték virágzásukat.
Az egynyári virágágyakat, valamint a dézsás mediterrán és
szobai növényeket folyamatosan öntözzük.

Gyümölcsöskert:
Augusztus elején a bőséges és folyamatos öntözéssel elősegítjük
gyümölcsfáink termőrügyeinek
kialakulását. A rovarkártevők
elleni szükséges permetezést
végezzük el, de vegyük figyelembe, hogy sok gyümölcs érik és
szedhető. A szereket tehát igen
óvatosan használjuk, és azokat
válasszuk, melyek rövid élelmezésügyi várakozással bírnak. A
gyümölcsfákon fellépő mézgaképződményeket távolítsuk el,
az így keletkezett sebeket kezeljük le. Ebben a hónapban érik a
szilva, őszibarack, nyári alma és
a szeder.

Zöldségeskert:
A zöldségágyakat kapálással
tartsuk tisztán, bőven öntözzük áztató öntözéssel. Ebben az
időszakban folyamatosan szedhető a paradicsom, paprika,
csemegekukorica, kígyóuborka. Augusztusban szabadföldbe vethetünk spenótot, rövid
tenyészidejű zöldborsót, kaprot,
hónapos retket. Palántáról ültethetünk fejessalátát, valamint
dughagymáról sarjadékhagymát és fokhagymát.

Szőlőskert:
A kötözéseket ellenőrizzük.
Kapálással tartsuk tisztán a
sorokat. Szükségszerűen permetezzünk peronoszpóra és
lisztharmat ellen, de legyünk
figyelemmel az ebben az időszakban érő és szüretelhető korai csemegeszőlő fajtákra.

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi
kérdésekre
bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő
szakmérnök

Kölyökkutya és kismacska a családban
Amikor valaki egy kölyökállatot visz haza - amellett, hogy kellemes
érzés tölti el - felelősséget kell vállalnia az állat, valamint családtagjai
egészségéért is.
Már az állat megvásárlásakor tisztázni kell, hogy kapott-e oltást és
féregtelenítették-e. Ezt csak állatorvos által kiállított és lebélyegzett oltási könyv igazolhatja, mivel más nem jogosult védőoltások beadására.
Amennyiben erről nincs információ, mielőbb állatorvoshoz tanácsos
fordulni (már az állat 6-8 hetes korában). Miért van erre szükség? A
kölyökkutyáknak és kiscicáknak több olyan fertőző betegsége ismert,
amelyek megelőzésére hatékony védőoltások állnak rendelkezésre. Ha
ezeket nem kapják meg időben, könnyen megbetegedhetnek, gyógykezelésük hosszadalmas és költséges lehet, sőt, a már megszeretett
kedvencet el is veszítheti a család.
A kutyák között elterjedt a parvovírusos bélgyulladás
(hányást, véres hasmenést okoz) és a szopornyica (gennyes
szemváladékozással, köhögéssel, idegrendszeri zavarokkal jár).
A macskáknál (a kutyákétól eltérő) parvovírus-fertőzés és a macskanátha, valamint a macskaleukémia.
Amíg a kölykök meg nem kapják a megfelelő védettséghez
szükséges oltásokat, ne engedjék őket állatközösségbe, utcára,
ugyanis a vírusok a fertőzött állat ürülékével is terjednek.
Talán sokan nem tudják, de a kiskutyák és cicák jelentős része bélférgekkel fertőződik az anyaállattól, majd
12

ürülékével fertőzni képes az embert is. Mivel a gyerekek gyakran simogatják, puszilgatják a kis kedvencet, fokozott veszélynek vannak
kitéve. A kutyák bélférgei hasi panaszokat, köhögést, súlyos esetben
akár szemkárosodást is okozhatnak. Ennek kivédésére az egyetlen
mód a társállatok szakszerű és rendszeres féregtelenítése (2-3 hetes
kortól).
Nem szabad megfeledkezni a külső parazitákról, különösen a bolhákról sem. Ezek az élősködők vérszívás útján tápanyagot vonnak el,
ez egy kölyökállatnál veszélyes lesoványodással járhat. Csípésük kellemetlen, viszkető érzést okoz, súlyos allergiás bőrgyulladást válthat
ki felnőtt állaton is. Irtásuk azért fontos, mert gyorsan szaporodnak és
az embert sem kímélik csípésükkel, sőt fertőzéseket is terjeszthetnek
(pl. mycoplasma). Nem
mindegy viszont, hogy mit használunk,
ugyanis a rosszul megválasztott szer
mérgezést okozhat. Ebben is érdemes
állatorvos tanácsát kérni.
Az első vizit alkalmával az állat vizsgálata mellett a gazdi a tartásra, etetésre,
a fajta jellemzőire vonatkozó tanácsokat is
kap, ami lényeges része a betegségmegelőzésnek.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

2007. augusztus

Nagy területek váltak a lángok martalékává

Tűzesetek a környéken

A júliusi kánikula az emberi gondatlansággal, felelőtlenséggel párosulva számos,
kiterjedt, hatalmas károkat okozó tűzesetet eredményezett az országban. Városunk
környékén is nagy területek váltak a lángok martalékává.
Július 17-én délben érkezett a riasztás a tűzoltósághoz, hogy az Üllő és Ócsa közötti összekötő út mellett 5-6 hektáron ég az erdő. Vélhetően egy kidobott cigarettacsikk okozta a forgalmas út mellett keletkezett tüzet – tájékoztatta szerkesztőségünket Horváth Ferenc tűzoltó ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója. Az út melletti elszáradt aljnövényzet kapott lángra, majd átterjedt az erdő
tisztításakor keletkezett vágási hulladékra, mely teljesen száraz volt ebben a melegben. Az 5-6 hektáros területen helyenként koronaégést is tapasztaltak a tűzoltók. A
vegyes akác- és fenyőerdőben gyorsan terjedt a tűz, így 3-as kategóriába sorolták
az esetet. A kategóriákat a szerint állapítják meg, hogy hány gépjárműfecskendőre
van szükség a tűz oltása során. Ez esetben 5 gépjármű segítette az oltást. A monori
és nagykátai tűzoltók munkáját a X. és XIX. kerületi kollégák is segítették, Szigetszentmiklósról is érkezett egy autó. Az oltáshoz két vízszállító autó kivezénylésére
is szükség volt, így már kiemelt tűzesetről beszélhetünk. A lángokat délután négy
órára sikerült eloltani.
Száraz, meleg időben különösen tűzveszélyes az elszáradt aljnövényzet. Ne dobjunk ki dohányneműt az autóból! – hívta fel a figyelmet a megyei katasztrófavédelmi
igazgató.

Válogatott slágerek minden órában

Gyálon is szól a Rádió Dabas
Az FM 93.4-en kezdte meg
sugárzását a Rádió Dabas, a
régió Gyálon is jól fogható új
rádióadója. A Rádió Dabas
csapata olyan lelkes fiatalokból áll, akiket a kezdés előtt
neves szakemberek készítettek fel. A stáb helyi értékeket szeretne közvetíteni.
Napi négy alkalommal jelentkeznek a térség legfrissebb híreivel, közlekedési
információival, valamint óránként az ország és a nagyvilág eseményeiből összeállított hírblokkal, s rendszeresen beszámolnak az aktuális rendezvényekről is.
Ami a zenei palettát illeti, arról a rádió szlogenje árulkodik, ami nem más, mint
„válogatott slágerek minden órában”.

A FEGY naplójából
A július Gyálon is a tűzesetek hónapja volt.
Néhány eseményről Gyökeres László, a helyi polgárőrség tűzoltócsoportjának vezetője tájékoztatta szerkesztőségünket.

Július 7-én kora délután bejelentés érkezett a polgárőrség ügyeleti központjába,
miszerint a leadónál nagy füstöt észleltek.
A helyszínre érkező polgárőr észlelte, hogy
több száz négyzetméteren avar ég egy tanya
udvarán, ami már az utcára és a szomszédos tanyákra is átterjedt. A polgárőr tűzoltókat kért a helyszínre, és megkezdte a tűz
oltását lapáttal és parázscsapóval. A tanya
tulajdonosai már próbálták oltani, de nem
volt eszközük, ezért a fegyes kolléga adott
lapátokat az oltásban résztvevőknek. A
nagy szél miatt nehezen lehetett megfogni a
tüzet, ami így közel két hektárnyi területet
tarolt le. Szerencsére sem személyi sérülés
sem jelentősebb anyagi kár nem keletkezett.
Július 21-én az esti órákban ismét a leadó
környékén, a tanyasornál észleltek tüzet. A
FEGY-járőr a helyszínen kb 100 négyzetméternyi szemetet, kábelt, műanyag flakont látott égni. Mivel az égő anyagokból
veszélyes gázok szabadultak fel, nem kezdték meg az oltást, hanem lapátokkal elhatárolták a tüzet, és ügyeltek, hogy ne tudjon
továbbterjedni. A tűzoltók kiérkezése után
a polgárőrök a tűzcsap felderítésével és felszerelésével segítették az oltást.
Július 23-án szándékos gyújtogatás következtében egy lakás teljesen kiégett Gyálon.
Ami ennél is sajnálatosabb, hogy az elkövetőt az elfogása után nem sokkal hazaengedték, mivel a lakásban nem tartózkodott
senki a cselekmény elkövetésekor! Arról
nem szól a hír, hogy hogyan győződött
meg az elkövető a cselekménye előtt a lakás
ürességéről…
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„Gyál Kupa” amatőr strandröplabda torna

Napjainkban a röplabdázás világméretű elterjedésével találkozunk. Nagy világversenyeken a
sportág óriási sikert arat és valamennyi kontinensen a nézők ezreit vonzza. Méltán mondhatjuk,
hogy az 1896-ban kitalált és „kiegészítő játéknak” szánt „repülő labda” százezres, sőt milliós
tömegeket lelkesítő, közkedvelt labdajáték lett.
Az 1990-es években az érdeklődés visszaesett,
de újabb hullám indult el a strandröplabda terjedésével. Hiszen a szezon végén sem csendesedik
el a röplabdakedvelők számára a „játéktér”, mert
országos bajnokságok és világkupák sorozatán
keresztül figyelhetik nyáron is e sportágat. Igen
látványos a strandröplabda, így újra a figyelem
központjába került ez az igen sokrétű képességeket, technikai tudást megkövetelő játék. Az
1996-os atlantai olimpián már a hivatalos program része volt. Ma már Magyarországon is széles
körben elterjedt ez a sportág. A nagy sikerrel zajló amatőr versenyek miatt szinte minden balatoni
üdülőhelyen, strandon vannak kialakított pályák,
ahova órákkal a játék előtt be kell jelentkezni, akkora a játékkedv.
2006. májusában a gyáli sportpályán kialakításra került egy nagyon jó minőségű homokos
röplabdapálya. Segítettek ebben Gyálon élő vállalkozók, Cseszkó Tibor, Kurucz Árpád, Láng
László, Ifj. Kovács Károly és a sportpálya dolgozói. Köszönet mindnyájuknak és a Gyáli BKSE elnökségének a támogatásért. Az elmúlt egy évben
a pályát az Ady Endre Általános Iskola röplabda

Gratulálunk Lilinek!

szakkörre járó tanulói és amatőr felnőttek hasz- összemérték erejüket. A verseny végén a résztnálták.
vevő csapatok tagjai gulyáslevessel pótolták a
Egy maroknyi röplabdakedvelő felnőtt (Tamá- leadott kalóriákat.
si Krisztina, Kemenczei Vince, Juhász Katalin)
A versenyt a Hajtsatok (Jeneses György, Juhász
úgy döntött, összefog és megszervezi az első gyáli Katalin, Kemenczei Vince, Kovács Dina, Tamáamatőr strandröplabda versenyt. A 2007. július si Krisztina) csapata nyerte, itthon tartva az 1.
7-én zajlott torna célja volt, hogy hagyományt „Gyál Kupa” trófeáját. Különdíjban részesült a
teremtsünk a nyári időszakban egy rangos sport- Juvidor-Gála fiatal játékosa, Kantik Viktória. Ő
esemény megrendezésére, versenyzési lehetősé- lett a torna „Legjobb női játékos”. A Hajtsatok
get biztosítsunk a fiatalok és idősebbek részére, csapatából Jeneses György a „Legjobb férfi játéa mozgás iránti érdeklődést és igényt felkeltsük. kos” díját vihette haza.
A röplabda sportág népszerűsítése, a röplabdázás
Köszönjük minden röplabdázónak, hogy részszabadidő formájának megismertetése a gyáli vételével emelte ennek a rendezvénynek „fényét”.
polgárokkal.
Reméljük jövőre is eljönnek! Sőt, mások is kedvet
A verseny alatt a parkröplabdázás általános kapnak és még többen leszünk a 2. „Gyál Kupa”
szabályai voltak a mértékadók. A versenyen mix strandröplabda tornán. A pályára pedig egész
– azaz női és férfi résztvevőkből álló 4 fős csapa- nyáron várjuk a röplabda kedvelőit játszani! Azotok vehettek részt. A pálya mérete 8x16 m és 230 kat is, akik csak most szeretnék kipróbálni!
cm magas a háló. Egy játszma 25 pontig tart (2
Végül, egy pár jó tanács azoknak, akik szeretpont különbséggel). A mérkőzés 2 nyert játszmá- nék megtanulni ezt a játékot. Sokan nem tudják,
ra játszottuk.
de ehhez a sporthoz nem árt,
6 csapat nevezett a versenyha mozgékony vagy és tudsz
re, ebből 3 gyáli. Fiatalokból
A verseny végeredménye:
figyelni, koncentrálni hosállt a Sasok és a Törekvés SE
1. Hajtsatok
szabb ideig is. Szükség van
és rutinosabb felnőttekből a
2. Balatoni Bestiák
arra is, hogy gyorsan reagálj,
Hajtsatok csapata. Budapest3. Hajtűk
és ne légy rest cselekedni sem!
ről a Hajtűk, Gyöngyösről a
4. Juvidor-Gála
De mindezek a képességek
Juvidor-Gála és Balatonke5. Törekvés SE
fejleszthetőek is a strandröpi
neséről a Balatoni Bestiák
6. Sasok
által, ezért nem kell bosszangárdája érkezett.
kodnod, ha az elején állandóAz időjárás sajnos ezen a napon nem volt ke- an az orrod előtt pottyan a homokba a labda.
gyes a résztvevőkhöz, így viharos széllel kellett
Ezen kívül legyen elég akaraterőd, hogy pár
megküzdeniük kora reggeltől késő délutánig. De hálóban végződött nyitás után se menjen el a
a hangulat ennek ellenére is emelkedett volt. Eb- kedved a játéktól! Így a nyaralások, hétvégi progben nagy szerepe volt Benkő Péternek, aki igazi ramok csúcseseménye lehet a strandröpi!
strandzenével izzította a hangulatot. Így a kiérA verseny megrendezéséhez segítséget nyújtotkező látogatók és játékosok sokszor táncra per- tak az alábbi cégek: PETI TEXT Kft. Lakástextil
dültek. Családias hangulatú rendezvényen min- – Méteráru – Rövidáru Kis- és Nagykereskedés,
denki sportszerűen viselkedett. Igazi kis fesztivál VAKOL-ÁSZ Kft., Danalim Kft.
hangulat uralkodott ezen a napon, a sportpályán.
Köszönet a szponzoroknak, hogy segítségükSőt, a verseny végeztével a játék nem ért végett, kel létrejöhetett ez a verseny!
Juhász Katalin
hanem a fiatalok még barátságos mérkőzésen újra
szervező

Előző számunkban írtunk Hernicz Liliről, aki akkor készült a Győrben megrendezett Európa-bajnokságra showtánc és látványtánc kategóriában. Nemhiába a
sok befektetett munka és készülés, Lili negyedik helyezést ért el, mindössze egy
ponttal maradt le a dobogóról, melyre csak azért nem állhatott fel, mert a második helyen holtversenyt hirdettek.
A gyáli kislány ebben az évben Fit kid dance kategóriájú versenyeken vett részt,
amiken eddig mindig a dobogó tetejére állhatott. Ősszel még két megmérettetés
vár rá. A pontverseny alapján eddig minden alkalommal maximális pontszámot
kapott, így az év végi összesítésben jó eséllyel indul a bajnoki címért.
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Kispályás labdarúgó torna

Gyál várossá nyilvánításának 10. évfordulója
tiszteletére szervez kispályás labdarúgó tornát
augusztus 25-én, szombaton, 9.00 órai kezdettel
a Gyáli Amatőr SE és a Gyáli BKSE a városi sportpályán.
Nevezési díj: 12000 Ft/csapat (10 fős csapatok)
Nevezési határidő: augusztus 22.
Nevezni lehet a 70/371-7361 vagy a 70/633-2971es telefonszámokon.

Jelentős kedvezmények az
új pestszentimrei Budapest Bank fiókban
A Budapest Bank (GE Money Bank) júliusban nyitotta meg új fiókját Pestszentimrén, a Dózsa
György u. 2. szám alatt, ahol hétfőn 8.00-17.00, keddtől csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.0015.00 között várják ügyfeleiket. Az ünnepélyes megnyitón Kovács Ferenc Imrét, a fiók vezetőjét
kérdeztük.
– A Budapest Bank július 9-én adta át 86. fiókját. Milyen szolgáltatásokat, kedvezményeket ajánlanak?
– Új fiókunkban jelentős kedvezményekkel várjuk a pestszentimrei lakókat, a mikro‑, kis- és középvállalati ügyfeleinket. Kirendeltségünkön elérhetők a bank közkedvelt lakossági megtakarítási- és hiteltermékei,
köztük a fióknyitási kedvezménnyel nyitható lakossági számla. A mikrovállalatoknak is tartogatunk kellemes meglepetéseket, például, aki nálunk nyit céges számlát, még fél évig élvezheti az Origo Extra csomag előnyeit.
– Pestszentlőrincen már jelen van a Budapest Bank. Miért gondolták, hogy újabb fiókot nyitnak a XVIII.
kerületben?
– Úgy éreztük, egy százezer fős kerületben, amely ilyen gyorsan fejlődik, szükség van még egy lakossági fiókra.
Alapelvünk, hogy minden ügyfelünk kényelmesen, az otthona közelében, a lehető leggyorsabban hozzájuthasson
szolgáltatásainkhoz.
– A megnyitón 300.000 forintos támogatást adott át egy iskolának. Melyik iskola volt a szerencsés
kiválasztott?
– Mivel bankunk társadalmi szerepvállalásában nagy hangsúlyt kap a pénzügyi oktatás támogatása, a gyáli Eötvös
József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola kapta az összeget.
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Apróhirdetés
ÁLLÁSHIRDETÉS - International
sales company with subsidiary in
Hungary (Alsónémedi) is looking
for a financial assistant: with good
english knowledge, experience
welcome, experience in working in
SAP welcome, for basic accounting
and administrative tasks, keeping
contact with HQ (in english) and
supporting outsource Accounting
company in Hungary. Begginers are
also welcome. aureta@aureta.com
Álláshirdetés - Gyáli, illetve Gyál
környéki raktárainkba keresünk

főállású munkatársakat, részben
fizikai munkára. Targoncakezelői
végzettség előny, de nem feltétel.
Jelentkezni lehet Havasi Józsefnél
az alábbi telefonszámon: 30/474
39 06
Ideggyógyászati magánrendelés:
szorongás, depresszió, pánikbetegség, feledékenység, különböző
típusú fájdalmak.Dr. Sósik Ibolya
neurológus és pszichiáter szakorvos. Előjegyzés: 201-6948
Eladó STYL robbanó motoros (vegyes) aszfalt, beton vágógép. Érdeklődni: 0620/4706837
Betanítással hitelügyintézőt és biztosítási tanácsadót keresek meglé-

vő ügyfélkörhöz délpestre minimum
érettségivel. Jelentkezni: Trényi Jutka 06/70 336-8317 vagy 06/1 287
8383 9 órától 17 ig.
Korrepetálás matematikából, történelemből, magyarból és más tantárgyakból, idegen nyelv kivételével.
Pótvizsgára felkészítés. Telefon: 06
20 527 77 01
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-sportoktatóval, a

XVIII. kerületben, 3D testbarát technikával, keleti hangulatú női stúdióban, minden korosztálynak, minden
nap. 20 4904080 www.hastanckonyv.hu
Felnőtt őssejtterápia otthon, egyszerűen, csupán napi 2 kapszula
bevételével, mindenki számára elérhető költséggel. 40 éves kortól
mindenkinek ajánlott.súlyos betegségek esetén nagyobb esély a gyógyulásra. Vásárlók és forgalmazók
jelentkezését várjuk, kortól függetlenűl. Forgalmazáshoz vállalkozói
engedély nem feltétel. Tel: 06/70213-9830, 282-4244

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET
1239. Budapest, Ócsai út 10.
A Materiál Vegyipari Szövetkezet felvételre keres:
- vegyésztechnikust
- vegyipari szakmunkást és
- mérlegképes könyvelőt
Érdeklődni lehet a 06-1-2860363-as telefonszámon.
Kérjük szakmai önéletrajzát, szíveskedjék elküldeni az alábbi címre:
1239. Budapest Ócsai út 10.

voroshazi@material.hu

Gyál Városüzemeltetési Kht.
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

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

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

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

„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:

t

iú

s
rö

Kő

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

2360 Gyál, Rákóczi u. 44-46.
Tel.: 06 29 340 134

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
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Vecsés, Fő út 183.

Telefon: (06 29) 552 340

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.
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Mini Manó
Kuckó

Kardiológiai
magánrendelés
Gyálon

-Kismama,
-Bébi,
-Gyermek
-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,
-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.

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

A hirdetés
felmutatója

5%

kedvezményben
részesül!

Betegbejelentkezés telefonon:
06 30 380 02 97
Dr Dudás Anikó

belgyógyász cardiológus adjunktus

FUTÁRSZOLGÁLAT

Gyálon
a Plusz áruház mellett
a Déryné udvarban.
Nyitva:
Hétfő:
9-14 óra
Kedd-Péntek:
9-17.30 óra
Szombat:
9-13 óra
Tel:06/29 344 667

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt
előjegyzés szerint.

A gyors,
megbízható
partner!
Küldemények kézbesítése, ügyintézés
munkaidõben!

HITELT
mindenkinek!

ÓRIÁSI KAMATKEDVEZMÉNY!
Akár 0% önerõtõl 0,77% kamattal

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGEK,
A LEGJOBB KONDÍCIÓK
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!

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

T: 30/9743-727
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