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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Szoboravatás és ünnepi
koncert a névadón

Arany János nevét vette fel a közösségi ház és városi könyvtár.
5. oldal

Hasznos információk a
rendezvényen
Nem az ünneplésé volt a főszerep a
gyáli Cukorbetegek Egyesületének
november 12-én tartott diabétesz
világnapi rendezvényén.
7. oldal

Összefogással környezetünk tisztaságáért
Októberben két takarítási akció is
zajlott városunkban, önkormányzat,
civil szervezetek, lakosság és közútfenntartó állami szervezet összefogásával tették rendbe a Gyáli patak
és a Bem József utca környékét.
8. oldal

Tisztelt Városlakó!
A városépítéssel kapcsolatos döntések mindannyiunkat érintenek, fontosabbak annál, semhogy csak szakemberekre bízzuk azokat!
A lap közepén elhelyezett, kivehető kérdőívvel az Ön véleményét, segítségét kérjük
annak megismerésében, hogy Gyál lakosai és munkavállalói hogyan látják településünket, milyen problémákat, lehetőségeket látnak, mely épületek és közterületek rehabilitációját látják a legsürgetőbbnek. A kérdőív kitöltésével biztosítja, hogy az elkészülő integrált városfejlesztési stratégia és a kistérségi városközpont kialakítására benyújtandó
pályázati anyag tükrözhesse a városban élők meglátásait is.
Kérjük, töltse ki és küldje vissza a kérdőívet, vegyen részt Ön is jövőnk alakításában!

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. §-a
alapján K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.
Közmeghallgatás ideje: 2007. december 7. napja 16.00 óra
Közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Közmeghallgatás napirendi pontjai:
1./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2007. évi gazdálkodásáról
2./ Beszámoló a rendőrség 2007. évi munkájáról és tevékenységéről
3./ Tájékoztató a FEGY Polgárőrség 2007. évi munkájáról és tevékenységéről
4./ Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2008. évre vonatkozó terveiről
5./ Közérdekű kérdések és bejelentések
Gyimesi István
polgármester

Elkészült az új út

Advent Gyálon
Hagyományteremtő szándékkal indul útjára az Advent Gyálon elnevezésű, gazdag kulturális programot
kínáló rendezvénysorozat.
20. oldal

Írásunk a 3. oldalon.

Új

Gyáli Újság

Tisztelt Gyáli Lakosok!

Közlemény

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala bevezette és alkalmazza az Államigazgatási és önkormányzati tevékenység minőségirányítási rendszert, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeknek.
Ennek keretében minden évben kérdőív formájában kikérjük az ügyfelek véleményét.
Ez évben az ügyfelek (lakosok) részéről olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy a
délutáni ügyfélfogadást bővítsük. Ezen igényt figyelembe véve Gyál Város Képviselőtestülete 24/2007. (X.31.) számú rendeletével módosította az ügyfélfogadás rendjét.
2008. január l-től érvényes ügyfélfogadási rend:
Polgármesteri Hivatal:
(az Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda kivételével)
Hétfő 12.30 órától – 15.30 óráig
Szerda 08.00 órától – 18.00 óráig
Péntek 08.00 órától – 12.00 óráig
Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda:
Hétfő
12.00 órától – 15.30 óráig
Kedd
08.00 órától – 12.00 óráig ill. 12.30 órától – 15.00 óráig
Szerda
12.30 órától – 17.00 óráig
Csütörtök 10.00 órától – 12.00 óráig ill. 12.30 órától – 15.00 óráig
Péntek
08.00 órától – 12.00 óráig
Év végi ünnepi nyitva tartás:
Gyál Város Polgármesteri Hivatal – okmány és ügyfélszolgálati iroda is – 2007. december 27-től – december 29-ig zárva tart.
Gyál, 2007. november 5.
dr. Horti István
jegyző

Áramszünet
Az ELMÜ annak érdekében, hogy a későbbi üzemzavarok behatárolása gyorsabbá váljon és csökkenjen a hibaelhárítás ideje, távműködésű terhelés-szakaszolókat
szerel fel a városban.
A munkálatok miatt 2007. december 11-én 8.00 órától 15.30 óráig az alábbi területeken szünetel az áramszolgáltatás:
Határ u. 51-56 házszám, Fazekas M. köz, Szabó E. u., Gárdonyi G. u. 48-102 és 45-81 házszám, Fecske u., Kállai u., Gárdonyi G. köz., Rigó u., Bethlen G. u., Balogh Á. u., Thököly u.,
Tulipán u. (Pesti u. 11; Jókai u. és Nefelejcs – Nagykőrösi u. között), Kazinczy u., Esze T. u.,
Radnóti u., Katona J. u., Ady E. u., Csontos J. u., Táncsics u., József A. u., Somogyi u., Dobó
K., Károlyi u., Szabadság tér, Arany J. u., Zrínyi u., Árpád u., Bercsényi u., Bocskai u. 2-42 és
1-47 házszám, Damjanich u. 2-46 és 1-47 házszám, Petőfi u. 2-46 és 1-37 házszám, Vecsési u.
2-32 és 1-39 házszám, Munkás u., Fürst S. u., Szövetkezet u. 1-21 házszám, Szent I., Rákóczi
u., Széchenyi u. 2-78 és 1-71., Kossuth u., Deák u., Egressy u., Wesselényi u. 1-17, Nagykőrösi
u., Viola u. 18-36 és 21-39 házszám, Vakbottyán u., Tél u., Ibolya u., Ősz u., Nyár u., Tavasz
u., Lejtő u., Piroska u., Vasút u. 2-18 házszám, Iglói u., Munkácsy u., Kassai u., Bajcsy Zs. u.
1-75 és 2-74 házszám, Aradi u., Váradi u., Kálvin tér, Engels u. 1-15 és 2-18 házszám, Bacsó B.
u. 1-9 és 2-18 házszám, Millenáris park.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Kiadja: Gyál Város Önkormányzata

Felelős Kiadó: Gyimesi István polgármester
A polgármester személyes megbízottja:



Tájékoztató
2008. július 1. napjától az alábbiak szerint módosul
Gyál Város Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 7/2000.(IV.3.) Ök. számú rendelete:
A város belterületén, amennyiben a lakáshoz legalább 400 m2 telekrész tartozik:
- 4 db közepes haszonállat (sertés, juh, kecske,
strucc),
- 30 db kis haszonállat (baromfi, galamb, nyúl),
- 10 db prémes állat (nutria, pézsma, nyérc,
róka),
amennyiben a lakáshoz kevesebb, mint 400 m2 telekrész tartozik:
- 2 db közepes haszonállat,
- 10 db kis haszonállat,
- 2 db prémes állat tartható.
A város belterületén ingatlanonként 5 db-nál
több eb csak a közvetlenül szomszédos (közös
telekhatárú) ingatlanok tulajdonosainak, illetve
használóinak írásos hozzájárulásával tartható. E
korlátozás nem vonatkozik a 3 hónaposnál fiatalabb ebekre.

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Megjelenik: Havonta 7000 példányban

Pánczél Károly alpolgármester

A Magyar Államkincstár Családtámogatási
Irodája Budapesti Kirendeltsége a 1134 Budapest, Lőportár u. 3/B-ből elköltözött, 2007.
november 12-től elérhetősége az alábbiak szerint változik:
Szociális és családtámogatási ügyek ügyfélszolgálata
Címe: 1139 Budapest, Váci út 71. (Megközelíthető: 2-es metró Árpád-híd megálló); Telefonszám: 349-93-84, Fax szám: 350-25-22
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, kedd: 8 – 15.30,
szerda: 8 – 17.30, csütörtök,péntek: 8 – 12.
Gázártámogatási ügyek ügyfélszolgálata
1115 Budapest, Bartók Béla út 120-122.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf.: 148.; Telefonszáma: 371-9947, 371-9939, Fax száma:
371-99-59
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől - csütörtökig:
8 – 17, péntek: 8 – 12.
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Emlékeztünk
Október 20-án, este, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár épületében kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltása évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepség.
A megemlékezésen Gyimesi István polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi műsor szereplői a Városi Általános Iskola tanulói, a Gyáli Műkedvelők Színjátszó Köre és a Városi Fúvószenekar
voltak.
A rendezvény zárásaként a Templom téri 1956-os emlékműnél
Poppé György nyugalmazott tanár mondott személyes hangú ünnepi beszédet, a városi ünnepség a hagyományaink szerinti koszorúzással ért véget.

Elkészült a Gyált Vecséssel összekötő új út

Minőségi burkolat a Mátyás király utcában
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, városunk önkormányzata a vecsési önkormányzattal összefogva, közösen nyert pályázatot a két várost összekötő út megépítésére.
A munkálatok még a tavasszal kezdődtek,
s mostanra megépült az új út, jó minőségű
szilárd burkolatot kapott az utcanevek megváltoztatása óta a régi Mező Imre utcát is
magába foglaló Mátyás király utca.

A környéken lakók életét nagyban
megnehezítő problémát sikerült
megoldani a települések összefogásával megvalósult útépítéssel. Alig
egy évvel ezelőtt a Mátyás király
utca bizonyos részei – főként a Pesti
úttól Vecsés felé fekvő területeken
– esős időben még szinte járhatatlanok voltak. Az önkormányzat
több lehetőséget is megvizsgálva
dolgozott a megoldáson, pályázati
forrásokat keresett. Városunknak
saját erőből ugyanis aligha lett volna lehetősége a Mátyás király utca
rendbetételére. Megszületett a döntés: Vecséssel összefogva, nagyrészt
uniós pénzekből megvalósulhat az
útépítés.

A beruházás nagyrészt uniós pályázati pénzből épült, a mintegy 716
millió forintot kitevő összköltségből
644 milliót nyertünk, a fennmaradó
tíz százalékot saját költségvetésükből
biztosították az érintett települések,
Vecsés 40, Gyál pedig 31, 5 millió forintot fordított az útra.
Annak, hogy az új úton felelőtlenül
száguldozók újabb problémákat okozzanak, a megnövekedett forgalom
miatti zaj és balesetveszély zavarja a
környék nyugalmát, sebességkorlátozással és súlykorlátozással igyekszik
elejét venni az önkormányzat. 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem vehetik
igénybe az utat, a legnagyobb megengedett sebesség pedig 40 km/óra.
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Negyedszázados évforduló és családi délután

Október emlékei a Tátika Óvodában
A kellemes nyári pihenés után a régi és az új gyermekek örömmel
vették birtokukba az óvoda minden zegzugát.
A nyár folyamán bővült a játszóudvarok eszköztára, így a gyermekek örömére még több lehetőség van a biztonságos és örömteli
játékra az udvarokon.
Az újra kezdés és a beszoktatás időszaka után lázas készülődés
vette kezdetét.
A Kun épületben már hagyományként került megrendezésre október 5-én a Családi délután.
Ez az alkalom lehetőséget nyújtott a régi és az új gyermekek, valamint a szülők ismerkedésére egymással és az óvoda dolgozóival.
Megtapasztalhattuk a nagylelkű segítségüket, jóindulatukat, melyet a rendezvény sikere érdekében tettek.
A megnyitó után az óvoda csoportjai
egymás után adták elő műsoraikat a legkisebbektől a legnagyobbakig. A többi
gyermek és a szülők örömmel nézték végig a gyermekek boldogságát, hogy most
mindenki őket nézi és nekik tapsolnak. A
műsor zárásaként nem maradhatott el az
óvó nénik meglepetés műsora sem, mely
során a Kacor király mesét játszották el a
gyermekeknek.
A „munka után” jöhetett a megérdemelt
mulatozás. Az udvari játékokon kívül ugráló vár- és az elektromos kisautó fokozta
a játszani vágyók örömét. Az arcfestés és
a horgászat szintén nem maradhatott el és
a szerencse kipróbálását, a tombola biztosította.
A sötétedés vetett véget a kellemes élményekben gazdag napnak. Kellemes fáradtsággal és megelégedéssel nyugtázták az óvoda dolgozói, hogy erre a
rendezvényre szükség van és érdemes dolgozni érte.
Az óvoda 25. évfordulójának ünneplését a közösség október13ra tervezte. Így azzal a lendülettel, ami az előző heteket jellemezte,
folytattuk a készülődést a nagy napra. A munkát elosztva, bőven
jutott tennivaló a két épület dolgozói számára. Farkasné Annók
Mária az általános vezető helyettes és Bikkiné Teréki Anna tagóvoda vezető vették kezükbe a „kormányzó pálcát”. A vezénylés eredményességét bizonyította a rendezvény sikere.
Az esemény a régi dolgozók fogadásával kezdődött, ami nagy vidámsággal, boldog felkiáltásokkal volt övezve.
10 órakor a vendégeink köszöntésével Németh Istvánné az óvoda
vezetője nyitotta meg a rendkívüli eseményt.
Örömmel köszöntötte Pánczél Károly országgyűlési képviselőt,
alpolgármestert, Véghné Bágya Ildikó önkormányzati képviselőt és
Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselőt, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Pár mondatban a jelenből kívánt ízelítőt adni. Külön tisztelettel köszöntötte azokat a dolgozókat, akik 25 éve dolgoznak ebben az óvodában, ők voltak a részesei minden jónak és rossznak,
örömének bánatának, ami az óvodában történt. A következőkben


Rontó Józsefné – Gyöngyike néni, aki 22 évig volt az óvoda vezetője
- idézte föl a múltat. A régi dolgozó vendégeink szemében is az emlékezés öröme csillogott.
A visszaemlékezés után a jelen ügyes gyermekei nyújtottak vidám perceket. Büszkeség sugárzott minden felnőtt arcáról a Katica csoport néptánca, a Süni csoport szalaggyakorlata és a Tátika
Dance láttán. Bittera Zsuzsanna Mazsorett csoportjának lelkes és
rendkívüli műsora a felnőttek és gyermekek hangulatát, ha lehet,
még jobban fokozta.
A volt óvodásaink közül – Koszticsák Rebeka a mazsorett tánccsoporttal, Tolnai Katalin bájos énekével, Kovács Csaba hangszeres
játékával varázsolta el a közönséget.
A műsort az óvó nénik vidám tánca
zárta.
Ha még nem lett volna elég vidám a
hangulata valakinek, Páncél Károly alpolgármester úr pohárköszöntője során
átadta az intézmény vezetőjének a
Gyál Város Önkormányzatának 300
ezer forintos ajándékát, amelyet az óvoda játékkészletének gyarapítására fogunk
fordítani. A dolgozók nagy örömét kifejezve ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a képviselő-testület jótettéért.
Véghné Bágya Ildikó képviselő asszony
és Végh Tibor képviselő úr szintén anyagi
támogatásukkal segítették ez alkalommal
is az óvodánkat, melyért szintén csak köszönetet tudunk mondani.
A születésnapi torta bontása után hullámzó folyóként áradtak a beszélgetések,
képnézegetések, bolondozások a sok finomság fogyasztása közben, melyeket az óvoda dolgozói teremtettek elő a nap felajánlásaként.
Az elballagott óvodásainkról sem feledkeztünk meg. Az óvó nénik délután várták vissza őket egy jó beszélgetésre és próbálták felidézni számukra az óvodai emlékeket.
Nekik is kedveskedtek a gyermekek műsorral, enni-innivalóval.
Kovács Ica néni szervezte meg legjobban a gyermekek fogadását,
és példát mutatott, hogy legközelebb mit tehetünk, hogy még több
gyermekhez jusson el a hívó szavunk.
Hosszú út vezetett el idáig, de megérte, amikor láttuk az ismerős
arcokat, a felvillanó szemeket, a fényképnézegetés, beszélgetés során felelevenedő emlékeket.
A 25 év eredményei bizonyítják az óvodapedagógusok gyermekszeretetét, a gyermekközpontú nevelés létjogosultságát.
Reméljük a következő évtizedek is, hasonló eredményeket hoznak az óvoda életében.
Köszönjük minden vendégünknek, hogy megoszthattuk velük a
megemlékezés örömeit, vidám perceit és csak remélni tudjuk, hogy
jól érezték magukat a körünkben.
Medgyesi Tímea
óvodapedagógus
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Arany János nevét vette fel a közösségi ház és városi könyvtár

Szoboravatás és ünnepi koncert a névadón
A Városi Fúvószenekar muzsikája fogadta október 26-án, délután a közösségi ház
névadó ünnepségére
érkező vendégeket. A
Bálint András Jászai-,
Kossuth- és Radnóti-díjas színművész
előadásában elhangzott
Arany-versek
után
Gazdikné
Kasa Csilla, a városi képviselő-testület
Oktatási és Kulturális Bizottságának
elnöke méltatta a
költő irodalmi munkásságát. A „civilben” irodalomtanár önkormányzati képviselő a költőóriás szerénységét, visszafogottságát,
kötelességtudatát, józan hazafiságát és nem utolsó sorban humorát emelte ki beszédében.
Az ünnepség részeként városunk új köztéri szoborral is gazdagodott. Barthné Mezőfi M. Ilona szobrászművész művészi
munkáját felajánlva készített mellszobrot Arany Jánosról. Az

intézmény bejáratánál felállított alkotást Gyimesi István polgármester és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
leplezte le.
A névadó befejezéseként a Failoni Kamarazeneker (a Magyar
Állami Operaház Vonós Kamarazenekara) adott színvonalas koncertet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nagytermében.
Gyál Város Önkormányzata külön köszöni Láng Lászlónak és Kuk
Zoltánnak, valamint munkatársaiknak a szobor felállításában nyújtott segítséget.

Csak a popcorn hiányzott
Egy közművelődési intézmény kínálatát úgy összeállítani, hogy
abban mindenki megtalálja az őt megérintő programokat, nem
egyszerű feladat. Ezernyi elvárásnak, igénynek kell megfelelni,
hiszen a tisztelt publikum „kultúrafogyasztási szokásai” életkortól, érdeklődési körtől, a rendelkezésre álló szabadidő mennyiségétől, anyagi helyzettől és sok más tényezőtől függően is mások.
Az is nagy kérdés, hogy a közművelődési szakember melyik utat
választja. Lehet a kisebb ellenállás felé elmozdulni, s akár kevésbé nívós, de nagy érdeklődésre számot tartó, ráadásul jó bevételt
hozó rendezvényekkel szórakoztatni a nagyérdeműt, vagy „népművelni”. Szerintem a jó művelődésszervező egyszerre szórakoztat és „népművel”, patikamérlegen mérve művészi kvalitást és
népszerűséget, maradandó értéket és flitteres ragyogást mixeli a
kínálatot. Ha érti a dolgát, mindig többet ad egy arasznyival, mint
amit mi, a fogyasztók kényelmesen, erőfeszítés nélkül képesek vagyunk befogadni.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szakemberei
tudják ezt, magam - legalábbis mostanában - gyakran találok a
szívemnek kedves eseményeket a palettán.
Egyre jobban szeretek a „közházba” járni.
Hogy csak egyet említsek, régóta nem volt olyan közösségi élményem, mint a közelmúltbeli könyv-örökbefogadási rendezvény.
Érdekes volt megtudni, mit gondolnak kultúráról, művészetről,
irodalomról, a világról Gyimóty nagytiszteletű úr és a többiek,
vagy hogy Barna Illés bácsit érdekli az ezotéria… Nagyon jó volt

nem Pánczél Károly képviselő úrral politikáról beszélgetni, hanem
Pánczél Karcsi barátomat, a történelemtanárt hallgatni, vagy
Makkay Marika nénire figyelni, mint régen, a magyarórán. Most
is kedvet tudott csinálni az olvasáshoz. Az a rendezvény több volt
önmagánál, valóban alkalommá lett. Köszönet érte, várom a következőt!
Persze a közházban sem lesz minden eseményből alkalom.
A névadón például rosszul éreztem magam. Pedig adott volt
minden, a tehetséges gyáli fiatal fúvósok, ismert Kossuth-díjas
színművész, nagyon jó szobrász nívós alkotása és egy remek művészekből álló, népszerű darabokat előadó kamarazenekar ingyenes koncertje. (Bizonyára elfogult vagyok, de Csilla feleségem is
érdekesen, kedvesen beszélt Aranyról.) Az, hogy minderre úgy jó
negyvenen voltunk kíváncsiak, annak a fele is „hivatalból”, csak a
kisebbik baj. Igazán szomorú a koncert alatt lettem. Az, hogy nem
tudjuk: tételek között nem szokás tapsolni, hát Istenem!, de hogy
koncert közben vidáman beszélgetünk, szól a telefon, felvesszük,
kiballagunk, stb… Komolyan mondom, csak a popcorn hiányzott,
nagy, zörgős papírzacskókkal. Sajnáltam a művészeket. Meg magunkat is. Ott és akkor nem annyira volt jó gyálinak lenni. Ez az
egész többet érdemelt volna!
Mindez persze nem a ház dolgozóinak hibája. Ők tették a dolgukat, ahogyan a jövőben is tenni fogják. Tegyék is és adjanak
mindig picit többet, mint amit erőfeszítés nélkül képesek vagyunk
befogadni! Így mi is épülünk. Ránk fér.
Gazdik István
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Novemberi Programok
November 24., Szombat 19 óra
Botafogó Táncegyüttes Kabaré c. táncelőadása
November 27. szombat 19 óra
ERŐS ZSOLT hegymászó és a K2 hegycsúcs
Kiállítás és előadás

Decemberi előzetes:
„EX libris” könyvtári örökbefogadás
December 8. Szombat 19 óra
Rock klub - Közreműködő zenekarok: Indok, Trimetál, H 599
December 16. Vasárnap 17 óra
Karácsonyi hangverseny
December 2-23.
Advent Gyálon
(Részletes program lapunk 20. oldalán)
December 30. Vasárnap 9 óra
Kistérségi felnőtt férfi asztalitenisz verseny

Felhívás

2008-ban ismételten megrendezésre kerül a Kistérségi Kézimunka és Gobelin Kiállítás, melyre jelentkezőket várunk. A rendezvény támogatója az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
A kiállítás időpontja:
2008. február 12. kedd 17 óra
A kiállítást megnyitja:
Gyócsi Brigitta, művészettörténész
Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
A kiállításra maximum 2 alkotással (kép, terítő, egyéb dísztárgy)
lehet jelentkezni. A kihelyezhető alkotások száma a jelentkezők
számától függ.
A kiállításra jelentkezni Daragó Sándorné szervezőnél lehet:
06-70/619-6956 (délután 17-18 óra között).
Jelentkezési határidő:
2008. január 7.


Moziműsor
November 25. Vasárnap 18 óra
Ópium - Egy elmebeteg nő naplója
színes magyar játékfilm, 108 perc, 2007
1913 Magyarország. Brenner József író-orvos története egy újkori
Faust-történet. Brenner orvosként dolgozik a múlt század eleji elmegyógyintézetben. Már hónapok óta írói válságban szenved, egy sort
sem képes papírra vetni. És közben a morfium rabjává válik. Egy
nap új beteget bíznak rá, a huszonnyolc éves Gizellát. Az elmebeteg
nő viszont csak ír és ír, ő saját naplója rabja, nem képes letenni a
tollat. A fiatal nőn mind jobban elhatalmasodik a kényszerképzet,
hogy egy idegen, gonosz erő költözött belé. Brenner féltékeny lesz
a nőre, aki zseniálisan, megszállottan alkot.

December 1. Szombat 18 óra
Férj és férj
amerikai vígjáték, 114 perc, 2007
Chuck, a tűzoltó végtelenül hálás Larrynek, a tűzoltónak mivel Larry megmentette az életét egy tűzben. Larry viszont nem szívbajos,
és kér cserébe valamit, amikor a bürokrácia ördöge úgy hozza,
hogy Larry életbiztosításának nem lehetnek kedvezményezettjei a
saját gyermekei. Chucknak mindössze annyit kell tennie, hogy néhány űrlapon Larry élettársának tünteti fel magát. Sima ügy. Soha
senki nem fogja megtudni. Ám amikor egy buzgómócsing hivatalnok
gyanakodni kezd, a barátok egyezsége pillanatok alatt a címlapokra
kerül. Az improvizálásra kényszerített ifjú pár fergeteges szituációkba kényszerül.

Bohókás hangjegyek
A Közösségi Ház és Városi Könyvtár az elmúlt időszakban
néhány új programmal bővült, melyekről részletesebben
az intézmény programfüzetéből tájékozódhatnak.
Egyik ilyen program a zenei szalon, a komolyzene rajongói számára. Október 19-én az este vendége a Made in
Brass rézfúvós kvintett volt, akik változatos programmal
készültek. A közönségnek is több jutott egyszerű műélvezetnél, a műsorszámok ismertetése interaktív formában
zajlott.
Az élményt tovább emelték a kamarateremben kiállított
festmények, Orosz László alkotásai. A kiállítás nemcsak
élettel tölti meg a teret, hanem kollégák sokszínűségének,
tehetségének is bizonyítéka.
A látogatók Baranya Ágnes megkapó, érzelmekkel teli
előadásában Illyés Gyula: Bartók c. versét hallhatták,
mintegy ráhangolódásképp az estére.
				
Megellai Anikó

2007. november

Hasznos információk a rendezvényen
Nem az ünneplésé volt a főszerep a gyáli Cukorbetegek Egyesületének november12-én tartott
diabétesz világnapi rendezvényén. A jelenlévők
fontos információkról értesülhettek, hasznos tanácsokat is kaphattak a közösségi házban.
A közösség fontos céljának és feladatának tartja a cukorbetegek
életmódjának alakítását előadások, tanfolyamok, konferenciák szervezésével. Munkájuk részét képezi az ismeretterjesztő,
egészség-megőrzési, utógondozási és részbeni rehabilitációs tevékenység, a cukorbetegek tematikus képzésének, nevelésének,
valamint az ügyüket szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi
tevékenységnek a segítése is.
Igyekeznek biztosítani, hogy az egyesületi tagok és a szövetségen kívül állók minden segítséget és lehetőséget megkapjanak
ahhoz, hogy cukorbetegségük ellenére a társadalom teljes értékű
tagjai lehessenek.
Az, hogy a deklarált célokat tényleg fontosnak tartják a gyáli
cukorbetegek, az idei világnapi rendezvény is jól példázza. Nem az
ünneplésre helyezték a hangsúlyt, hanem a közös problémák megbeszélésére, tájékoztatásra, hasznos információk továbbadására.

Jelent volt a rendezvényen Csizmadia Benedekné
és Badics Ferenc valamint
Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, aki
az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökeként Márai
Sándor szavaival köszöntötte
a megjelenteket.
A világnap kapcsán az
országos szervezet érdekvédelmi tevékenységéről, aktuális feladatokról, az egészségügyi reform cukorbetegeket is
érintő visszásságairól is tájékoztatást adott Kincses János,
a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke,
majd Dr. Göbl Anna orvosigazgató tartott előadást a hiperbárikus oxigénterápia a cukorbetegség, magas vérnyomás
kezelésében címmel.
Ahogy ez a szervezet rendezvényein lenni szokott, a résztvevőknek vércukorszint- és vérnyomásmérésre valamint diétás élelmiszerek megismerésére és vásárlására is lehetőségük volt.
-i kis-

Középpontban a cukorbeteg gyermekek

Diabétesz világnap

Először 1993-ban foglalkozott
a Nemzetközi Diabétesz Szervezet (IDF) a cukorbeteg gyermekekkel és felnőtté válásukkal. Az idén újra a gyermek- és
serdülőkorú diabéteszeseket
állítja a világnap középpontjába a világszervezet. Újdonság azonban, hogy a témát és
a kampányt két évre terjesztik
ki. A megmozdulás elsődleges
célja, hogy növeljék azon harmadik világban élő cukorbeteg gyermekek számát, akiket

az „Életet a gyermekeknek!”
nemzetközi program támogat.
Ugyancsak célja a világnapnak, hogy támogassa a 2006.
december 20-án, az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ)
küldöttgyűlésén hozott határozat érvényesülését. A dokumentum értelmében először
tekintjük a cukorbetegséget
globális veszélynek, amely járványszerűen terjed, akárcsak
a malária, a tuberkulózis vagy
az AIDS. Az ENSZ azt javasolja minden tagállamának,
hogy dolgozzon ki stratégiát a
diabétesz megelőzősére, kezelésére és az érintettek tájékoztatására.
A diabétesz az egyik leggyakoribb krónikus gyerekbetegség, az
egészen fiatalok, csecsemők, és
kisgyermekek körében is felléphet, és nehezen diagnosztizálható. A két éves világnapi kampány
fent említett céljain túl a világ-

szervezet igyekszik felhívni a figyelmet az egészséges életmódra
és a diabétesz tüneteire. Előbbivel
megelőzhető a 2-es típusú diabétesz kialakulása, utóbbi a gyors
kezelést segíti. A cukorbetegség
más kihívásokat jelent a gyermek-, serdülő- vagy a fiatal felnőtt számára, mint a középkorú
vagy idős embernek. Egy kiskorú diabéteszes családját és teljes
környezetét is érinti a betegség. A
mindennapi életet az ellenőrzéshez, az inzulinbeadáshoz, a táplálkozás és mozgás egyensúlyához kell igazítani. A megváltozott
egészségi állapotnak hatása lehet
az iskolai teljesítményre, sőt a
felnőtté válásra is. A serdülőkori
változások eleve fokozott fizikai
és érzelmi igénybevétellel járnak,
egy cukorbeteg fiatal esetében
ezek fokozódhatnak is. Nagyon
fontos a gyermek, a család, az
iskola szoros együttműködése és
kölcsönös tájékoztatása.

Minden gyermek számára
alapvető jog a megfelelő kezelés.
Minden gyermeknek joga van
átélni a gyermekkor és serdőlőkor élményeit és tapasztalatait,
függetlenül attól, hogy krónikus beteg-e és hogy a világ mely
részén él.
Amíg a legtöbb fejlődő ország
egészségügyi kormányzata nem
képes hatékony rendszert felállítani a diabéteszesek ellátására,
olyan szervezeteknek kell segíteniük, mint az „Életet a gyermekeknek!”.
Hazánkban szerencsére ez
a kérdés azért a helyén van.
Semmi sem mozgatja meg az
emberek annyira, mint amikor
a jövőért, az utókorért és az
utódokért kell cselekedniük. A
diabéteszes kisgyermekek és
tinédzserek vagy fiatalok biztonsága és egészsége érdekében
csatlakozzunk mindannyian
egy-egy helyi vagy országos
világnapi rendezvényhez és segítsük hozzá őket a teljes élethez!
Amit a gyermekeinkért teszünk, magunkért tesszük!
Perei Mihály elnök
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Összefogással környezetünk tisztaságáért

Takarítási akciók a városban
Kétségtelen, hogy városunk tisztasága, rendezettsége egyre szebb
képet mutat, de tény az is, hogy főként a külső részeken még mindig
találni szemetes, rossz állapotú területeket.
Októberben két takarítási akció is zajlott, önkormányzat, civil szervezetek, lakosság és közútfenntartó állami szervezet összefogásával
tették rendbe a Gyáli patak és a Bem József utca környékét.
Erős József önkormányzati képviselő, az első
akció szervezője lapunk kérdésére elmondta: A Gyáli patak városunk közigazgatási
területéhez tartozó része elkeserítő képet
mutatott. A takarítás ötletét Gyimesi István
polgármester is felkarolta, megkezdődött a
szervezés, s október 12-én mintegy negyvenen vettek részt a munkában.
Ott volt városunk polgármestere,
alpolgármestere, a képviselő-testület számos tagja, a civil szervezetek és a környéken élők is. Több
mint 20 köbméternyi szemetet,
kidobált hulladékot szedtek össze. A Városüzemeltetési Kht.
zsákokat, kesztyűket, láthatósági
mellényeket biztosított, saját dolgozóival is közreműködött, s vállalta az összegyűjtött hulladék elszállítását
is. Az ASA Magyarország Kft. ingyenesen
fogadta be a szemetet. Összefogással sikerült
látványosan tisztává tenni a patak Gyálhoz
tartozó szakaszának közvetlen környékét.
Most a tisztaság megóvása a cél, a következő lépés pedig a vízminőség javítása lehet.
A Monor térségében eredő, s a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba torkolló, évtizedekkel

ezelőtt még
halakkal
teli, bővizű
vízfolyás állapota mára
igen rossz,
a hivatalos

dokumentumok
több nagy ipari
szennyező forrást
említenek. Ez annyit jelent, hogy
települések és ipari

üzemek szennyvizét
engedik a mederbe!
Élővízből szennyvizet szállító kanálissá vált a patak.
Megoldást jelenthet, ha a RáckeveiSoroksári Duna-ág
revitalizációjához

A nagycsaládosok
hívják meg a Mikulást
A Gyáli Nagycsaládos Egyesület mindenki számára nyitott mikulásünnepi
rendezvényt tart a Bartók Béla általános iskolában (Bartók B. u. 75.), 2007.
december 8-án, szombaton 15 órától.
Részvételi szándékukat jelezzék a 341-501-es telefonszámon, 2007. november 30-ig, hogy a Mikulást időben értesíthessük!
Kérjük, hogy erre az alkalomra készítsenek gyermekeikről egy pár soros
jellemzést, amit érkezéskor leadnak a segítőknek.
A gyerekek örömöt szereznének a Mikulásnak pl.: versmondással, énekléssel.
		
Hajdani Józsefné (Magdi)
www.gyaline.uw.hu; e-mail: hajdanim@freemail.hu


kapcsolódva uniós pályázati lehetőségekkel élve, összefogva szereznek pénzt
az érintett települések,
kistérségek a szennyezés
megszüntetésére, a patak
élővilágának visszaállítására. Városunk polgármestere
még az év elején hívta egyeztetésre a patakmenti települések polgármestereit, szakembereit. A közös gondolkodás, lehetőségek
számbavétele tehát elindult. A tervezés, pályázati eljárás persze több évet is igénybe vehet, ám a folyamat végére kanálisból ismét
élővé válhat a Gyáli patak.
Október 20-án, szombaton is takarítottak Gyálon,
városunk a Magyar Közút
Kht. országos szemétgyűjtő
akciójához csatlakozott. Ennek keretében a Bem József
utcában gyűjtötték össze a
hulladékot gyáli lakosok a
Városüzemeltetési Kht. segítségével.

Közlemény
Az Őszidő Nyugdíjas Klub megköszöni az
adományozóknak a felajánlott 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át. A 120.440 Ft
adományt nyugdíjas társaink szociális támogatására használtuk fel. Ezúton is köszönjük a
segítséget Önöknek!
Kérjük, a következő évben is támogassanak
minket! Szíves felajánlásaikat az APEH ere a
célra kibocsátott nyomtatványán tehetik meg.
Köszönjük!
Adószámunk: 18686139-1-13
Köszönettel:
Buda Lajosné
klubvezető

A városépítéssel kapcsolatos döntések fontosabbak annál, semhogy csak szakemberekre bízzuk azokat

Ön is vegyen részt jövőnk alakításában!
Az a folyamat, melynek során Gyál
jelentéktelen uradalmi pusztából a homoki szőlőtermesztés országos mintaközpontjává, virágzó településrésszé,
később önálló községgé cseperedett,
aztán rövid idő alatt az itt élők igényeit kiszolgálni csak korlátozott módon
képes alvóvárossá dagadt, majd teljes
értékű vidéki élet lehetőségét kínáló
kertvárossá épült, körzetközponttá fejlődött, alig több mint egy évszázadot vett igénybe.
Az elmúlt tizenhét évben is szembetűnő a változás. Kiépült
a teljes infrastruktúra, mára helyben érhető el majd’ minden
szolgáltatás, új, kistérségi feladatokat is ellátó intézmények működnek, Budapest környékének talán legfejlettebb tömegközlekedését mondhatjuk magunkénak, egyre kulturáltabb a település megjelenése, dinamikusan fejlődő városunk egyre vonzóbb
kínálattal várja a munkahelyeket teremtő befektetőket is.
Az eredmények mögött a gyáliak temérdek munkája, erőfeszítése, szorgalma, élni akarása van. A sikerek mindannyiunk
közös sikerei.
Gyál csak akkor lehet továbbra is sikeres, ha a városban zajló
tevékenységek, fejlesztések szervesen összekapcsolódnak, képesek egymást támogatni, kiegészítik és erősítik egymást.

Fontos, hogy a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat, hatásokat együttesen vizsgáljuk, amikor a későbbi fejlesztésekről közösen gondolkodunk.
Célunk, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, melyek az
itt élő emberek, vagyis az Önök igényeit szolgálják.
Formáljuk együtt tovább közösen felépített városunkat! Töltsük meg olyan tartalommal, mely könnyebbé teszi hétköznapjainkat és szebbé teszi ünnepeinket! Fogalmazzuk meg közösen
Gyál városfejlesztési stratégiáját!
A városépítéssel kapcsolatos döntések mindannyiunkat érintenek, fontosabbak annál, semhogy csak szakemberekre bízzuk
azokat!
Az integrált városfejlesztési stratégia csak akkor szolgálhatja
hatékonyan Gyál további fejlődését, ha az Ön elképzelései, javaslatai is megjelennek benne.
Tisztelettel kérem, hogy a mellékelt kérdőív kitöltésével és
visszaköldésével ossza meg velünk véleményét, javaslatait, hogy
azokat felhasználva még teljesebb stratégiát készíthessünk!
Vegyen részt Ön is jövőnk alakításában!
Köszönöm fáradozást, segítségét!
Gyimesi István
polgármester

Tisztelt Városlakó!
A mellékelt kérdőívvel az Ön véleményét, segítségét kérjük annak
megismerésében, hogy Gyál lakosai és munkavállalói hogyan látják
a településünket, milyen problémákat, lehetőségeket látnak, mely
épületek és közterületek rehabilitációját látják a legsürgetőbbnek. A
kérdőív kitöltésével biztosítja, hogy az elkészülő integrált városfejlesztési stratégia, és a kistérségi városközpont kialakítására benyújtandó pályázati anyag tükrözhesse a városban élők meglátásait is.
A kérdőív 17 kérdést tartalmaz, melyek egy részére válaszlehetőségeket is biztosítottunk, más részeknél pedig az Önnek eszébe
jutó, Ön által legfontosabb fejlesztési hangsúlyokra kérdezünk rá. A
kérdőív kitöltése nem vesz 20 percnél többet igénybe idejéből.
A kérdőív kitöltésére 2007. november 19-26. között van lehetőség. A kérdőív megtalálható a helyi újságban, az önkormányzat
honlapján (www.gyal.hu) és az Okmányirodában. A kérdőívet
visszaküldheti postai úton (cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
elektronikusan az ivs@gyal.hu címre, ill. bedobhatja a közintézményekben (önkormányzat, kistérségi fejlesztési központ, közösségi ház, iskolák, óvodák) elhelyezett gyűjtőládákba.


A kérdőív kitöltőjére vonatkozó kérdések:
1) Gyál melyik utcájában lakik?

1) Mi jut eszébe először a városról?

____________________________ utca

_______________________________________________________

2) Hogyan nevezné el saját városrészét?

2) Mit tart a város legfőbb megoldandó problémáinak az
alábbi területeken?

____________________________________
3) Melyik korcsoportba tartozik?
(A megfelelő választ húzza alá!)
18-30 év közötti
31-50 év közötti
51 év feletti

gazdaságfejlesztés,

állandó lakos
állandó lakos és munkahelye Gyálon van
nem állandó lakos
munkahelye Gyálon van, de nem állandó lakos
civil szervezet képviselője
vállalkozó
közigazgatás, közszolgáltatás
egyéb, éspedig:

____________________

kis és középvállalkozások indítása, fenntartása, fejlesztése:
_____________________________________________________
_______________________________________________________
foglalkoztatás,

munkanélküliség:

______________________

_______________________________________________________
épített környezet: zöldfelület: _________________________
_______________________________________________________
épületek, közterületek, városkép:_________________________

____________________________

_______________________________________________________

5) Mióta él Gyálon? ____________
6) Amennyiben munkavállaló, a munkavégzés helyszíne:
(A megfelelő választ húzza alá!)

humán közszolgáltatások (oktatás,, szociális,
sport, egészségügy, szabadidő, ifjúság)

művelődés,

_______________________________________________________

Gyál
Budapest
egyéb: ____________________________

_______________________________________________________
elérhetőség,

7) Mennyit utazik naponta munkahelyére?
(A megfelelő választ húzza alá.)
maximum 30 percet
30-60 percet
60 percnél többet

közlekedés:

___________________________

_______________________________________________________
3) Mit tart a város legfőbb előnyeinek az alábbi területeken?

8) Szívesen dolgozna-e Gyálon?
(A megfelelő választ húzza alá!)
igen				

nagyvállalatok:

_______________________________________________________

4) Mely csoportot képviseli?
(Több választ is húzzon alá, amennyiben érvényes Önre!)

		

Integrált városfejlesztési stratégiára és akcióterületi tervre vonatkozó kérdések:

gazdaságfejlesztés,

nem

nagyvállalatok:

____________________

_______________________________________________________

Ha igen, milyen képzettséget igénylő szakmákban?

kis és középvállalkozások indítása, fenntartása, fejlesztése:
_____________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

8) Tervezi-e lakóingatlana felújítását, bővítést, esetleg új
lakóingatlan építését a következő 1-3 éven belül? (A megfelelő választ húzza alá !)

épített környezet: zöldfelület: _________________________

igen

_______________________________________________________

9) Az alábbi kereskedelmi és szolgáltató funkciók közül
mit hiányol Gyálon? (Kérjük a megfelelő választ húzza alá!)

foglalkoztatás,

munkanélküliség:

______________________

nem

nincs saját lakóingatlanom

épületek, közterületek, városkép:_________________________
_______________________________________________________
humán közszolgáltatások (oktatás,, szociális,
sport, egészségügy, szabadidő, ifjúság)

művelődés,

_______________________________________________________
_______________________________________________________
elérhetőség,

közlekedés:

piac fejlesztése 			
pénzügyi szolgáltatók
kiskereskedelmi üzletek		
panzió, szálloda
bevásárló központ			
vendéglátó egységek
üzletközpont					
közszolgáltatók ügyfélszolgálatai (pl. ELMŰ)
kisiparos szolgáltatók (pl. órás, cipész, stb.)
egyéb:_________________________________________________
10) Az alábbi közösségi funkciók közül mit hiányol Gyálon?
(Kérjük, húzza alá a megfelelő választ!)

___________________________

_______________________________________________________
4) Miért él Gyálon? (Kérjük, húzza alá a megfelelő választ, ill.
egészítse ki szövegesen, ha szükségesnek ítéli!)
itt születtem
családommal zöldövezetben kívánunk élni
itt kaptam munkalehetőséget
itt tudok családi házat építeni/ vásárolni
jók a közlekedési lehetőségek
Pest megyéből távolabbról, vagy más megyéből költöztem Budapest közelébe
egyéb: ________________________________________________
5) Nevezzen meg néhány dolgot, ami miatt szeret Gyálon
élni!
_______________________________________________________
______________________________________________________
6) Nevezzen meg néhány dolgot, ami miatt nem szeret
Gyálon élni!
_______________________________________________________
______________________________________________________
7) Milyen lehetőségeket hiányol leginkább Gyálon? (Kérjük,
sorolja fel, az Ön által legfontosabbnak ítélt 1-3 hiányosságot!)
_______________________________________________________
______________________________________________________

önálló mozi 			
uszoda, strand
múzeum				
rendezvénycsarnok
sportpályák			
szórakozóhely
szabadidőcsarnok			
közpark
szabadtéri szabadidő központ 			
egyéb:_________________________________________________
11) Melyik közfunkciót tartaná fejlesztésre érdemesnek?
A felsorolt kategóriákban milyen további hivatalokat, intézményeket látna szívesen Gyálon? (Kérjük, húzza alá a megfelelő
választ, vagy egészítse ki szövegesen!)
A) Közigazgatás:
közjegyző
földhivatal
egyéb: __________________________
B) Igazságszolgáltatás és rendészet:
rendőrség
idegenrendészet
egyéb: __________________________
C) Tűzoltóság
D) Polgárőrség bővítése, minőségi fejlesztése
E) Postai szolgáltatás fejlesztése
F) Egészségügyi ellátás intézményeinek bővítése, fejlesztése:
háziorvos
gyógyszertár		
járóbeteg szakorvosi ellátás
bölcsőde		
egyéb: ________________________
G) Szociális ellátás intézményrendszerének bővítése, fejlesztése:
gyámhivatal			
gyermekjóléti szolgálat
családsegítő szolgálat		
házi segítségnyújtás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szociális étkeztetés

idősek klubja
idősek otthona
fogyatékosok nappali intézménye
új szociális intézmény létrehozása:
egyéb: __________________________
H) Oktatás-művelődési intézményrendszer bővítése, fejlesztése:
óvoda				
alapfokú oktatás
középiskola 			
szakképzés
kollégium 			
nevelési tanácsadó
egyéb: __________________________

Ha nem, milyen intézkedést tart fontosnak? (Kérjük, húzza alá az
Ön szerint megfelelő megoldást, ill. egészítse ki szövegesen!)

Szükségesnek tartja-e a város oktatásának fejlesztését, szakképzésben, vagy főiskolai képzésben?

közvilágítás ____________________________________________

térkamera _____________________________________________
rendőrség _____________________________________________
rendőri jelenlét ________________________________________
polgárőrség ___________________________________________

egyéb: ________________________________________________
____________________________________________________
Milyen képzést látna szükségesnek?
____________________________________________________
12) Milyen közlekedési fejlesztéseket tart halaszthatatlannak? (Kérjük, húzza alá a megfelelő választ!)
vasútállomás fejlesztés
elővárosi vasút fejlesztése
helyi autóbuszjárat
tömegközlekedés (BKV)
taxi szolgáltatás		
távolsági autóbusz közlekedés
kerékpárút 		
gyalogátkelőhelyek
úthálózat járda		
parkolási lehetőség
egyéb: __________________________
13) Ön szerint melyek a felújítandó, átalakítandó középületek, gazdasági-kereskedelmi jellegű épületek Gyálon?
(Kérem, sorolja fel!)
_______________________________________________________

16) Ha Ön lenne a városfejlesztésért felelős, mit tartana
legfontosabb feladatának a városközpontban, és a saját
városrészében? (pl. szolgáltatás-fejlesztés, közterület
fejlesztés, piac javítása, vasút, vasút állomás fejlesztése,
stb.)
A) Városközpontban: ____________________________________
_______________________________________________________
B) Saját városrészében: __________________________________
_______________________________________________________
17) Városfejlesztéssel kapcsolatos egyéb észrevételei,
megjegyzései:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

14) Ön szerint melyek a felújítandó, átalakítandó közterületek Gyálon? (Kérem, sorolja fel!)
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
Köszönjük közreműködését!
_______________________________________________________
15) Elégedett-e a közbiztonság helyzetével Gyálon? (Aláhúzással jelölje.)
igen				

nem

2007. november

A házi segítségnyújtó rendszer mentette meg Marika néni életét

Brutális rablótámadás érte városunk legidősebb polgárát
November 8-án, csütörtökön napközben lett brutális rablótámadás áldozata
Fentor Sándorné, városunk legidősebb polgára. Nem túlzás azt állítani, hogy
Marika néni életét a „karkötős” házi segítségnyújtó rendszer mentette meg.
A gyáli rendőrök bravúros felderítéssel, igen rövid idő alatt fogták el
az elkövetőket.
Mint lapunkban már beszámoltunk róla, Gyálon is elérhető a Body Guard
Hungary Kft. házi segítségnyújtó rendszere. A szolgáltatás lényege, hogy az
idős, egyedülálló, vagy más okból segítségre szoruló személy telefonjára egy
hangkommunikátort telepítenek, amit veszély (rosszullét, támadás, tűz stb.)
esetén egy karóraszerű segélyhívó gomb segítségével a lakás bármely pontjáról működésbe lehet hozni. A nap 24 órájában üzemelő diszpécserközpontban szakképzett személyzet fogadja a hívásokat, értékeli és a megfelelő helyre
(gondozónő, orvosi ügyelet, mentő, rendőrség, tűzoltóság) továbbítja azokat.
A rendszer, mivel a hangkapcsolat másodperceken belül létrejön, gyors és
hatékony segítséget nyújt a bajbajutott, segítségre szoruló embereknek. A
gyors segítségnyújtás pedig életet menthet! Ez történt a 103 éves Marika néni
esetében is, akit rablók támadtak meg lakásában, november 8-án.
Ralovich Gábor, Body Guard Hungary Kft. ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta: a sértettnek szerencsére volt annyi ideje, hogy megnyomja
a segélyhívó gombot. A hívást fogadó diszpécser a telefonban hallható zajokból folyamatban lévő bűncselekményre következtetett, ezért azonnal
riasztotta a rendőrséget.
A Gyáli Rendőrőrs állományának két egyenruhás tagja és két nyomozó vonult riasztás után azonnal a helyszínre – kezdi a bravúros felderítés ismertetését Stupek István r. alezredes, őrsparancsnok. A helyszínen a bántalmazott idős
hölgy és közben megérkezett hozzátartozója elmondta, hogy egy férfi és egy
nő a zárt kertkaput berúgva, a nyitott bejárati ajtón jutott a lakásba, s azonnal
bántalmazni kezdték, pénzét követelték. Amikor az elkövetők észlelték, hogy
a sértett kapcsolatot létesített a diszpécserközponttal, nyomban elmenekültek.
Marika néni testszerte rúgásoktól és ütésektől keletkezett sérüléseket szenvedett, nagyon nagy szerencse, hogy nem érte halálos ütés vagy rúgás.
A rövid adatgyűjtés, tanúfelkutatás után a rendőrök a klasszikus forrónyomos üldözés eszközeit alkalmazták. Nagyon szégyellném magam, ha én,
vagy több éve Gyálon szolgáló kollégáim nem rendelkeznénk akkora hely- és
személyismerettel, hogy
a személyleírások alapján nem gyanítanánk
Kuruczné Kovács Irén, a Szociális és
azonnal, kik lehettek
Családvédelmi Központot vezetője arról
az elkövetők – mondja az őrsparancsnok. A
tájékoztatta lapunkat, hogy eddig 94-en
csatlakoztak a házi segítségnyújtó rendhelyszínen
intézkedő
szerhez a kistérségben, közülük 52-en
kollégáim is tudták, kiket kell keresniük. Egy a
gyáliak. További csatlakozásokra is lehetőség van, a rászorulóknak ingyenes a
rendőrség előtt jól ismert
családhoz vonultak a
szolgáltatás, a költségeket önkormányzati, kistérségi forrásokból fedezik.
Nyár utcába, ahonnan az
Azok, akik szeretnék igénybe venni a
elkövetéssel gyanúsítható
Body Guard Hungary Kft. szolgáltatákét személyt előállították
a rendőrőrsre. Az előálsát, a Szociális és Családvédelmi Központban (Gyál, Kőrösi út 136., telefon:
lítottak elszámoltatásuk
során a bűncselekmény
06-29/ 341-538) jelentkezhetnek, illetve
kérhetnek részletes tájékoztatást.
elkövetését részben elismerték. A rendőrség

Másokon is segítenének

őrizetbe vette, majd a
bíróság előzetes letartóztatásba helyezte őket.
Egyikük hasonló bűncseA gyáli rendőrök a riasztástól számítva
lekmény miatt volt már
perceken belül a helyszínen voltak, s keelítélve, s a család többi
vesebb, mint egy óra alatt fogták el az
tagja is többször volt eljáelkövetőket.
rás alá vonva különböző
Fentor Sándorné támadóinak kézbűncselekmények miatt.
rekerítésében részt vettek: Zeke-Hajas
Fentiek alapján rablás
Viktória rendőr hadnagy, Verebélyi
bűntettének alapos gyaLászló rendőr zászlós, Simonics János
núja miatt folyik eljárás
rendőr főtörzsőrmester és Prekop Gábor
az elkövetők ellen.
rendőr őrmester. Gratulálunk!
Stupek alezredes véleménye szerint a házi segítségnyújtó rendszer most ilyen módon is bizonyította létjogosultságát, nem túlzás azt állítani, hogy ebben az esetben is életet
mentett! Az elkövetők elszántságából, brutalitásából ugyanis arra következtet
a tapasztalt rendőrtiszt, hogy azok akár a végletekig folytatták volna a 103 éves
hölgy bántalmazását.
Mély felháborodással értesültem a történtekről, tényleg azt hittem eddig,
hogy az emberi aljasságnak is vannak határai – fogalmazza meg véleményét
Gyimesi István, Gyál város polgármestere. A városunk legidősebb polgárát ért
brutális támadásról csak erős indulatokkal tudok beszélni. Őszinte aggodalommal kívánok Marika néninek mielőbbi teljes gyógyulást! Nagyrabecsüléssel gratulálok az akcióban részt vevő rendőröknek az elkövetők gyors kézrekerítéséért!
Nagyon fontosnak tartom, hogy mindent megtegyünk a városunkban élők
biztonságáért, különösen a koruk, egészségi állapotuk miatt kiszolgáltatottabb
emberek védelméért.
Polgármesterként és a Kertváros Gyáli Kistérségi Társulás elnökeként ezért
is szorgalmaztam többek között a házi segítségnyújtó rendszer kiépítését. Abban, hogy nem történt végzetes tragédia, meghatározó szerepe volt ennek a
szolgáltatásnak.
-gi-

Bravúros rendőri munka

Közbiztonsági hírek
2007. október hónapban Gyál város területén összesen 60 bűncselekmény vált ismertté. Az elkövetők 27 alkalommal lopást - ebből 6 esetben gépkocsiból történő lopás-, és 2 alkalommal betöréses lopást követtek el. A kiemelt, vagy súlyozottan kezelt bűncselekmények közül 5
esetben rablást és 4 esetben testi sértést valósítottak meg az elkövetők.
Az egyenruhás állomány október hónapban Gyálon 16 anyagi kárral, 2 súlyos, 1 könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetnél intézkedett.
Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban Gyál területén megnőtt a gépkocsifeltörések száma. A gépkocsikból rendre a nagy értéket képviselő, de könnyen eltulajdonítható navigációs rendszereket viszik el az elkövetők. Kérjük a lakosságot, hogy ne
adjanak esélyt az elkövetőknek, és amennyiben az lehetséges, ezeket a
berendezéseket ne hagyják az autóikban.
Somodi Sándor
r. főhadnagy
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Kópis András: „Hobbim a támogatás”

A gyáli sport nagykövete
Kópis Andrásról van szó. Őt faggattam, aki
üzletember és nem mellesleg a gyáli sport támogatója és szerintem a nagykövete is. Miért
nagykövet?! Mert megszállott sportrajongó és
mindent megtesz azért, amiért Magyarországon egyre kevesebben áldoznak pénzt, időt és
hitet.
- Mesélj nekem magadról és a mindennapjaidról! Hogy kerültél Gyálra? Mióta élsz itt? Mivel foglalkozol?
- Zalai gyerek vagyok, Nován születtem. Édesapám rendőr, így a foglalkozása által kerültünk ide. Pesten dolgozott és
Gyálon laktunk. Az ő nyomdokait követve katonai főiskolára
jártam. De messze kerültem a katonai pályától, bár az ott tanultakat jelenlegi munkámban is hasznosítom. A Film Seco
tulajdonosaként filmek forgatási helyszínének biztosításával
és a hazánkba érkező színészek, zenészek személyi biztonságának őrzésével foglalkozom, és a hobbim a támogatás.
Különböző sportágakat szponzorálok itt Gyálon és a közeli
településeken A városi rendezvények lebonyolításához is segítséget nyújt a cégem. Tavasszal a nagycsaládosok programjait és a gyereknapot biztosítottuk, anyagiakkal is támogattam
a programokat, és most ősszel a fogathajtó versenyt is.
- Sportoltál-e korábban?
- Itt, a gyáli csapat színeiben fociztam. Hétvégeken, amikor
itthon játszik a csapat és van időm, kijövök megnézni a játékot.
- Így magától értetődően jött, hogy a gyáli focit szponzorálod?
Abból adódott, hogy te is itt űzted ezt a sportot?
- Nem csak kizárólag a focit és nem csak Gyálon támogatom, hanem más településeken és több sportágat is. Az Etalon
Sportiskola, Vecsés, Dabas, Ócsa focicsapatait és a vecsési boxolókat is. De Gyálon más sportágakat is segítek, a mazsorett
csoportot és mindent, ami a GYBKSE szakosztályihoz tartozik.
- Mióta vagy a Gyáli BKSE főszponzora?
- Második éve, családi indíttatásból, mivel itt focizik a keresztfiam az U-9-esek korcsoportjában. Először az ő korosztályát támogattam, de most már a felnőtteknek is biztosítom a jó
szerepléshez szükséges feltételeket. A teljes felszerelést, mezeket, melegítőket, football cipőket, labdákat és az utaztatást.
- Miért a sportot támogatod és nem például a művészeteket?
- Azért, mert Magyarországon igazán önzetlenül senki nem
támogatja a sportot, senki nem bízik már benne.
- Ezek szerint te olyan ember vagy, aki bízik még a sportban?
- Igazából én az emberekben bízok. Mert ők azok, akik közel
állnak hozzám és a barátaim is.
- Hogyan látod a gyáli sportolók helyzetét? Nemcsak a focistákra gondolok, hanem a többi szakosztályra is, ami városunkban működik.
- Nagyon jó kérdés. Nincs, aki támogassa őket igazán, egyedül kevés vagyok mindehhez. Úgy gondolom, kellenének még
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többen a gyáli vállalkozók közül, akik felsorakoznának a sportolók
mögé és segítenék a felkészülésüket. Havonta
egy-egy kisebb összeggel segítenének, azt elosztanánk a sportágak
között, és így jó lenne
mindenkinek.
Akkor
nem lenne ilyen szürke a
sportélet, hanem színesebb, sokrétűbb lehetne,
könnyebb lenne a sport
fellendítése városunkban. Mások példáját
látva, így talán több embert is sportolásra ösztönözhetnénk
településünkön.
- Gyáli lakosként mit szeretnél megvalósítani a városban a
sport területén?
- Vidámságot a pályán, kijöjjenek a rendezvényekre, örüljenek az emberek, jól érezzék magukat a városi programokon.
De sajnos elég kevesen jönnek el, alig vannak …
- Szeretném még a fiatalokat is arra ösztönözni, hogy sportoljanak minél többet. Jó lenne, ha sikerülne megvalósítani a
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat, amit minden év végén a gyáli iskolákban egy-egy tanuló megkaphatna, aki egész évben rendszeresen járt edzésekre és eredményeit tekintve is a legjobb az
adott tanévben, az iskolájában. Ezzel ösztönözném a sportolás
iránti igényt, már a gyerekeknél is. Szívesen támogatnám a tehetséges gyáli fiatalokat!
- Mit tehetnénk annak érdekében, hogy Gyálon egyre többen
jöjjenek ki a rendezvényekre és szórakozzanak kultúráltan?
- Nagyobb reklámot, hírverést, kampányt és még több családi rendezvényt és vetélkedőt, ahová együtt jönnének el a
különböző korosztályú emberek. Együtt töltsék a szabadidejüket, megismerjék lakóhelyükön élőket, így nagyobb lenne a
városi élet és az itt élők összetartozása.
- A Gyáli BKSE főszponzoraként mit üzensz a csapatodnak?
- Az én bizalmamat a csapat úgy tudja megtartani, ha mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje a 2007/2008as megye III. osztályú bajnokságot és feljutnának a megye II.
osztályba.
Én pedig azt kívánom a labdarúgó csapatnak, hogy kemény
edzésmunkával és jó mérkőzésekkel sikeres évet zárjanak, így
tartsák meg bizalmadat és számíthassanak a támogatásodra.
Mint testnevelő, pedig örülnék, ha a „Jó tanuló, jó sportoló”
díj bevezetésével (ami más városokban már működik) tehetséges gyerekeknek nyújtanánk segítséget további felkészüléseikhez.
Juhász Katalin
testnevelő

Kertésznaptár - Novemberi teendők
Díszkert – pihenőkert:
Ebben a hónapban a gyepet
már nem nyírjuk, ugyanis
növekedése az alacsony hőmérséklet miatt leáll. A gyep
akkor telel jól, ha utolsó nyíráskor 6-8 cm-re vágtuk le.
A télire túl rövidre hagyott
gyep felfagyhat, a túl hosszúra hagyott pedig befülledhet,
a gyep megsárgul. A lehullott
faleveleket gereblyével vagy
lombseprűvel folyamatosan
távolítsuk el a gyepről. A dió
levelei kivételével az összes
gyümölcs és díszfa levelét
komposztálhatjuk, ha azok
egészségesek.
Az évelőágyakat készítsük
fel a télre. Az elvirágzott száraz
növényi részeket vágjuk le. Az
íriszek levelét vágjuk vissza 1015 cm magasságban. A fagyra
érzékeny díszfüvek tövét fenyőkéreg mulccsal vagy szalmával
15-20 cm vastagon takarjuk
be. A rózsák hajtásait felére
vágjuk vissza. A tövüket oltásuk magasságáig kupacoljuk fel
földdel. Ha az időjárás engedi,
a rózsatöveket lisztharmat és
rózsarozsda ellen még egyszer
permetezzük meg.
A telelő dézsás mediterrán
növényeinket a telelő helyiség
hőmérsékletét figyelembe véve
2-3 hetente kevés vízzel öntözzük meg.
A szobanövények elhelyezését a lakásban úgy oldjuk meg,
hogy minél több fényt kapjanak
a sötét téli időszakban. Öntözésüket a fűtés függvényében
végezzük úgy, hogy a talajuk
enyhén nedves legyen. Havonta
egyszer célszerű őket langyos
zuhannyal lefürdetni.

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

Gyümölcsöskert:
Ha az időjárás engedi, végezzük
el a fatisztogatási és ápolási munkákat. A fagyok beálltáig folytathatjuk az őszi talajmunkálatokat.
A málna letermett vesszőit tőből
vágjuk ki. A ribiszke, köszméte
és a birsalma ritkító metszését
elvégezhetjük. A szamóca talaját
takarjuk be szalmás trágyával
vagy komposzttal, így az esetleges felfagyást megelőzhetjük. A
tárolókban lévő gyümölcseinket
folyamatosan ellenőrizzük.

Zöldségeskert:
Az időjárás függvényében folytathatjuk az őszi talaj- és tápanyagutánpótlási munkákat.
Vethetünk még petrezselymet,
vöröshagymát, borsót, és torma
is telepíthető. Ha a kertünkben
van bimbós kel, -10 oC-ig nyugodtan kint hagyhatjuk, ugyanis termése nem károsodik és télen is folyamatosan szedhető.

2007. november

Szőlőskert:
A fagy beálltáig telepíthetünk szőlőt. A külterületeken lévő szőlőkben
vadveszély és fagykár ellen pl. fóliacsík darabokkal kössük be a tőkéket. Novemberben megszedhetjük
az oltóvesszőket vagy a dugványvesszőket, ha tavasszal szaporítani
szeretnénk. Ebben a hónapban még
elvégezhetjük a szerves- és műtrágyák kijuttatását is.

Alternatív módszerek az állatgyógyászatban
Napjainkban egyre fokozottabb az érdeklődés a
kíméletes, lehetőleg természetes eredetű anyagokat felhasználó módszerek iránt az állatgyógyászatban is. Miért?
Az élelmiszertermelő haszonállatok tartása során - különösen, ha bioélelmiszerek előállítása a
cél – lényeges, hogy minden gyógyszer kis mennyiségben kimutatható az állat szervezetében a
kezelés után. Ahhoz, hogy a hús, a tej vagy tojás
ne legyen egészségkárosító hatású, szükség van
az ún. élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására. Vagyis egy adott gyógyszer használata
után bizonyos, meghatározott ideig az állati termék emberi fogyasztásra nem alkalmas. Jelentős
megtakarítást eredményezne az állattartó számára, illetve jóval kisebb egészségügyi kockázatot a
fogyasztónak, ha a túlzott gyógyszerezés helyett
olyan módon lehetne kezelni az állatot, hogy ne
képződjön gyógyszer-maradványanyag.
Ilyenkor juthatnak fontos szerephez az alternatív vagy természetes gyógymódok. Ezek közül Európában és világszerte elismert módszerek: a fitoterápia (gyógynövények alkalmazása),
a homeopátia, az akupunktúra és az ősi indiai
gyógyászati rendszer, az ayurveda. A Magyar
Állatorvosi Kamarán belül létrejött Alternatív
Állatgyógyászati Tagozat többek között azt tűzte
ki célul, hogy ezen módszereket megismertesse a
szakemberekkel és az érdeklődő állattartókkal.

Saját praxisomban a homeopátiát alkalmazom
kisállatok gyógyítása során. E módszer azon a
felismerésen alapul, hogy „hasonló a hasonlótól
gyógyul”. Ha egy anyag kivált bizonyos tüneteket, akkor rendkívül nagy hígítása gyógyítja
ugyanazokat, mivel felerősíti a szervezet saját
gyógyító erőit. Biztosan mindenki ismeri a „kutyaharapást szőrével gyógyítani” mondást, ami
jelzi, hogy a népi gyógyászatban már alkalmazták ezt az elvet.
Mivel a társállatok az emberrel szoros kapcsolatban, ugyanabban a környezetben élnek, sajnos
egyre gyakoribbak az úgynevezett civilizációs
betegségek, mint az allergia és más immunrendszeri zavarok, a daganatos kórképek és a különböző anyagcsere-betegségek (máj-, vesekárosodás). Gyógyításuk a modern orvostudomány
eszközeivel sem mindig lehetséges, az alkalmazott gyógyszerek viszont súlyos mellékhatásokat
okozhatnak. Ezzel szemben a homeopátia segítségével még krónikus betegségek is a szervezetet
kímélő módon kezelhetők. Mivel minden beteg
egyedi kezelést igényel (kb.3000 homeopátiás
szer ismert jelenleg!), szakember segítségét érdemes kérni. Tájékoztató anyagokat a patikákban,
illetve interneten a www.homeopata.hu honlapon találhatnak.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos
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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

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

Betegbejelentkezés telefonon:
06 30 380 02 97
Dr Dudás Anikó

belgyógyász cardiológus adjunktus

t

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt
előjegyzés szerint.

iú

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

s
rö

Kardiológiai
magánrendelés
Gyálon

Kő

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

-

Helyszíni vizsgáztatás a hét
minden munkanapján!

Diesel, benzin zöldkártya
Motorjavítás és felújítás
Fék, futómű javítás, állítás
Gumiszerelés és árusítás

2360 Gyál , Kossut h L . u. 60.
Tel/ Fa x: 29- 342-207
Mobil: 20 -935-9937

Megoldást keres
pénzügyeire?
Személyhitelek ingatlan fedezettel
bárlistásoknak is. Közvetítői díj
nélkül akár az otthonában, gyors és megbízható
ügyintézés a nap 24 órájában rendelkezésére állunk.
Egyedi feltételekkel.

Péntek-Gyulai Attila 06-20-532-1918

Mini Manó Kuckó

-Kismama,
-Bébi,
-Gyermek
-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,
-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.
Gyálon
a Plusz áruház mellett
a Déryné udvarban.
Nyitva:
Hétfő: 9-14
Kedd-Péntek: 9-17.30
Szombat: 9-13
Tel:06/29 344 667
A hirdetés felmutatója
kedvezményben
részesül!

5%

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!

T: 30/9743-727
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ

Szolgáltatásaink:
- Befektetések, megtakarítások,
egészségbiztosítások,
- Kötelező és casco biztosítások,
- Kedvező díjszabású lakásbiztosítások,
- Kis- és középvállalkozói vagyonbiztosítások,
- Nyugdíj-előtakarékossági termékek,
- Lakásvásárlási hitelek adókedvezménnyel
és életbiztosítással,
- Utas- és síelő biztosítások,
- Zöldkártya igénylés.
Címünk:
Gyál, Vak Bottyán u. (Piactéri üzletsor) 16.
Elérhetőségeink:
Korga Erika
telefon: 06-29/540-580
		
mobil: 06-20/55-89-842

Ne felejtsen el érdeklődni novembertől
2008. évi gépjármű-biztosításunkról!

Apróhirdetés
Vállaljuk minden nemű zöld területi
munkák végzését, fa ápolását, gondozását, valamint építés utáni, vagy
magánlakások/irodák nagytakarítását
Érd:Mantain Ker. És Szolg Bt. Tel/Fax:
0629/343233, 0620/353 10 31
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
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
BÚTOR KÉSZÍTÉS – Konyhabútorok,
szobabútorok, polcok, fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi
elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06 20 244 53
15-ös telefonszámon.
Munkavállalók figyelem! Értékesítési
cég Gyál városi indult csoportjába
munkatársakat keres.Amit biztosítunk:ingyenes képzés, átlagon felüli

jövedelem, karrier lehetőség. Amit
kérünk:megbízhatóság, lelkiismeretes munkavégzés. Jelentkezés: 06 30
212 97 29-es telefonszámon.
Korrepetálás, érettségire felkészítés
matematikából, történelemből, magyarból és más tantárgyakból, szükség esetén angol nyelvből. Telefon:
06 20 527 77 01
Betanítással hitelügyintézőt és biztosítási tanácsadót keresek meglévő ügyfélkörhöz Délpestre a XX. kerületbe,
minimum érettségivel. Jelentkezni:
Trényi Jutka, 06/70-336-8317 vagy
06/1- 287-8383 (9-től 17 óráig).
Budapest és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, drájvitozást,
laminált parketta lerakását vállaljuk
rövid határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes! Hívjon bizalommal! 30/505-8982
Állandó munkára betanítással érettségivel rendelkezők jelentkezését
várom. 06/1-287-8383, hétköznap
9-14-ig.
Ideggyógyászati magánrendelés: szorongás, depresszió, pánikbetegség,
feledékenység, különböző típusú fájdalmak. Dr. Sósik Ibolya neurológus
és pszichiáter szakorvos. Előjegyzés:
201-6948
Felsőpakonyi üzemünkbe betanított
munkásokat keresünk. Érd.: 06-29517-230
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Advent
Gyálon
Hagyományteremtő szándékkal indítja útjára Gyál
Város Önkormányzata, a Római Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség és az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár az Advent
Gyálon elnevezésű, gazdag kulturális programot kínáló rendezvénysorozatot.

L

Legyen ott Ön is, amikor a várakozás napjaiban
gyertyát gyújtunk városunk adventi koszorúján,
tekintse meg a zeneiskola karácsonyi koncertjét,
a gyáli óvodák, iskolák és a neves együttesek, előadóművészek karácsonyi műsorait, válogasson
kedvére a nívós, zsűrizett termékekből a kirakodóvásáron, töltse családja, barátai társaságában,
forró tea, sültkolbász vagy éppen forralt bor mellett advent negyedik hétvégéjét!
Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvénysorozat programja:
2007. december 2.
17.00 óra Ünnepség a református templomban
Műsor: Tabulatura Zenekar, korabeli hangszerekkel
1. gyertya meggyújtása: Pánczél Károly alpolgármester
2007. december 9.
9.00 óra Ünnepi szentmise a Katolikus templomban
2. gyertya meggyújtása: Gyimesi István polgármester
2007. december 16.
17.00 óra A Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi hangversenye az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
3. gyertya meggyújtása: Pápai Mihály alpolgármester
Programok a Templom téren:
2007. december 21.
17.00 óra Hivatalos megnyitó a Templom téren
17.10 óra Betlehemi játék
A Katolikus Egyház műsora
18.00 óra A Református Egyház műsora
MondGYÁLdást zenekar
19.00 óra A Tápiómente Népi Együttes műsora
2007. december 22.
16.00 óra A Miamanó Színház gólyalábas műsora
17.00 óra Helyi óvodák, iskolák műsora
18.00 óra A Református Egyház műsora
Kánai Menyegző zenekar
19.00 óra Székely Műhely Zenekar műsora
2007. december 23.
17.00 óra 4. gyertya meggyújtása: Gyimesi István polgármester
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
Pápai Mihály alpolgármester
17.00 óra Gyöngyharmat Együttes (magyar népzene, Betlehembe
jer pajtás c. karácsonyi előadás)
18.00 óra Helyi óvodák, iskolák műsora
19.00 óra Gryllus Vilmos műsora (karácsonyi énekek)
december 21-22-23-án,
16.00 órától
Igényes termékek kirakodóvására,
büfé a Templom téren

