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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
A Gyálról befizetett pénz
legyen a gyáliaké!
Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő
tevékenységet végző szervezetek
listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a személyi jövedelemadó
egy százalékának felajánlásához ötleteket adjunk.
11. oldal

János vitéz kicsiknek

Meghívó
Pest Megye Önkormányzata és Gyál Város
Önkormányzata az idén közösen ünnepli az
1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóját.

Tisztelettel meghívjuk
Önt és családját
a március 15-én, 11.00 órakor,
az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban
kezdődő megyei és városi
ünnepségre.
A rendezvény programja 11 órától:
ünnepi megemlékezés
az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében;
ünnepi beszédet mond: Dr. Szűcs Lajos,
Pest Megye Közgyűlésének elnöke.
Az ünnepség második részében
koszorúzás a Templom téri kopjafánál.

A Tulipán Óvoda nem mindennapi
élményt adó előadáson látta vendégül a társintézményeket. Kacsóh
Pongrác: János vitéz című daljátékának kicsiknek szóló változatát neves énekművészek adták elő.
12. oldal

Megyei, országos szinten is
kiemelkedő munkát végeznek
Január 27-én tartotta éves közgyűlését a gyáli FEGY Polgárőrség és
Tűzoltó Egyesület.
15. oldal

A magyar kultúra
napján a közösségi
házban
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban január 22-én tartott
ünnepség első részében sokszínűségében csodálatos nemzeti kultúrából villantottunk fel gyöngyszemeket
Gyálon élő, illetve városunkhoz kötődő fiatal tehetségek tolmácsolásában.
A program a közösségi ház kamaratermében a XVIII. Gyáli Téli Tárlat
önkormányzati díjazott alkotóinak kiállításán folytatódott.
Írásunk a 3. oldalon.
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Tisztelt Lakosság!

Új aljegyzőt választottak
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete januári ülésén Dr. Bukucs Balázst választotta meg aljegyzővé. A jogász végzettségű szakember március 1-jén áll
munkába.

Átfogó forgalomszabályozási
intézkedések
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete januári ülésén határozatban szabályozta a település keleti részének forgalmát.
A változtatást több tényező is indokolta. A Mátyás király utca
kiépítésével a város észak-keleti negyedének közúti forgalma
jelentősen átrendeződött. Megnőtt az átmenő forgalom, annak ellenére, hogy súly-, és sebességkorlátozás van érvényben.
A korlátozást azonban a járművezetők nem tartják be. A Mátyás király utcai rendszeres ellenőrzések hatására a forgalom
egy része áttevődött más utcákra is. A sajtóban és különböző
fórumokon elhangzottak hatására a környék lakosai részéről a
közmeghallgatáson felmerült az igény, hogy a hasonló forgalmú,
de keskenyebb Tulipán utca, és más lakóövezeti utcák védelmére is hozzon az önkormányzat megfelelő forgalomszabályozási
intézkedéseket. Ezekre az igényekre is figyelemmel a képviselők
2009. március 1-jei hatállyal kitiltották a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárműveket a keleti városnegyed útjairól.
A 3,5 t korlátozású zóna a volt tsz. helyén lévő ipari terület
kivételével a belterületnek a Kőrösi úttól keletre eső részét jelenti. Az ipari terület megközelítésére a Patak utca, valamint a
Szent István utca, Szövetkezet utca, és Bánki D. utca jelenleg is
súlykorlátozástól mentes szakasza szolgál.
A tilalom a határoló utcákra is vonatkozik, vagyis a Wesselényi utca, a Határ út a Wesselényi utcától a Mátyás király utcáig
(a Mátyás király utca - Bp. XVIII. ker. közötti szakasz Budapest
területe, és a burkolatot is kiépítették) és a Kőrösi útnak az országos közúthálózat részét nem képező szakasza.
A Pesti útnak, a Budapest XVIII. ker. – Gyál közigazgatási határ és Muskátli utca közötti szakaszán 40 km/h sebességkorlátozást és az útpadkára is vonatkozó megállási tilalmat vezettek be.
A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtását tiltó forgalomszabályozási intézkedés alól behajtási engedély kiadásával felmentést csak indokolt esetben, alapos mérlegelés alapján ad az önkormányzat.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997.
évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak
megállapításáról szóló 1/2004.(II.4.) Ök. számú rendelet módosítására az
alábbi rendeletet alkotta 2008. március 01. hatállyal:
a) bölcsődei ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- 4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
199.-Ft + áfa/nap;
b) óvodai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
235.-Ft + áfa/nap;
c) általános iskolai ellátás (gyermekétkeztetés) esetén
- 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
- 7-10 év
292.- Ft + áfa/nap,
- 11-14 év
334.- Ft + áfa/nap;
- 1-szeri étkezés (ebéd)
- 7-10 év
188.- Ft + áfa/nap,
- 11-14 év
214.- Ft + áfa/nap;
d) középiskolai ellátás esetén
- 1-szeri étkezés (ebéd)
223.-Ft + áfa/nap;
e) felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év)
- l-szeri étkezés (ebéd)
405.-Ft + áfa/nap;
f) időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett)
- l-szeri étkezés (ebéd)
395.-Ft + áfa/nap;
g) házi segítségnyújtás esetén
270.-Ft/ óra
A részletezett tájékoztatás az adott intézményben kapható (pl. mentességek, kedvezmények).
2./ A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezésről szóló többször módosított
8/2000.(IV.3.) Ök. számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja 2009. február 01. hatállyal.
Temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke:
a) 2 személyes sírkő állítás esetén
10.000.-Ft+ÁFA/db
b) 1 személyes sírkő állítás esetén
6.000.-Ft+ÁFA/db
c) urnasírkő állítás esetén
3.500.-Ft+ÁFA/db
d) napi jegy (bontás, tisztítás, visszaállítás esetén) 3.500.-Ft+ÁFA/db
A fenti tetemőfenntartási hozzájárulási díjak a temetőkben munkát
végző vállalkozókat terhelik.
Soósné dr. Gáspár Gabriella sk.
Tisztelettel:
jegyző
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Fotók: Vincze Zsolt



Szerkesztőség:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon:
06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: Havonta 7000 példányban

Ünnepi műsorral és képzőművészeti eseménnyel tisztelegtünk

A magyar kultúra napján a közösségi házban
Kölcsey Ferenc a kézirat tanúsága szerint
1823. január 22-én tisztázta Csekén nemzeti
imádságunk, a Himnusz kéziratát.
Erre emlékezve 1989
óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Emlékezünk
múltunkra, hagyományainkra, fejet hajtunk
elődeink teljesítménye
előtt, s büszkén tekintünk mindazokra az
értékekre, amelyek a
Ká r pát-medencében
vagy akár szerte a világon népünk szorgalma, munkája, tehetsége
nyomán jöttek létre. Büszkén tekintünk a magyarok művészetekben,
tudományokban, találmányokban, sportban, általában a világ ember
alkotta részének fejlődésében elért eredményeire. A magyar kultúrára.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban január 22én tartott ünnepségen ebből a sokszínűségében csodálatos kultúrából
villantottunk fel gyöngyszemeket Gyálon élő, illetve városunkhoz kötődő fiatal tehetségek tolmácsolásában.
A műsor első részében egy 22 éves, ám már nemzetközi hírnévnek
örvendő dzsesszzenész produkcióját hallottuk, aki nem városunkban
él ugyan, de a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola tanáraként gyáli gyerekeket tanít zenélni. A Művészetek Palotája, s neves külföldi koncerttermek után Oláh Dezső a ház színpadán adta elő Úton hazafelé című
saját szerzeményét.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester ünnepi beszédében kultúránk, nyelvünk értékeit méltatta, majd Arany János:
Hídavatás című balladája hangzott el Lőrincz Levente színésztől, a
Gyálon működő Nemzeti Kamara Színház tagjától.
Kodály Zoltán dalokat és egy Erkel Ferenc áriát adott elő Töreky
Katalin, a Magyar Állami Operaház Gyálon élő énekművésze, a közösségi ház külsős munkatársa.
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus című versének részletét Schmidt
Gréta, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanulója,
több szavalóverseny nyertese, a 2008-as olasz nyelvi országos verseny
vers kategóriájának 2. helyezettje tolmácsolásában hallottuk.
Az ünnepi műsor befejezéseként Lőrincz Levente Bródy János-Szörényi Levente: István, a király! című rockoperájából énekelt részletet.
A program a közösségi ház kamaratermében a XVIII. Gyáli Téli
Tárlat önkormányzati díjazott alkotóinak kiállításán folytatódott.
Lőrincz Irén, Karizs János és ifj. Makai Ferenc csoportos tárlatát Görög Béla, a Periferiart Képzőművészeti Stúdió vezetője, a Kisgalériák
Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg, pohárköszöntőt Pápai
Mihály alpolgármester mondott.
-i kis-
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Pályázati felhívások
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kodály
Zoltán Zeneiskola vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében és a 18.
§ (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
Bérezés: Kjt szerint
Megbízás ideje: 2009. augusztus 16-ától 2019. augusztus 15-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60
napon belül.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket /vezetési program/,
-erkölcsi bizonyítványt,

-végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/ait, és
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik.
A pályázatot „Kodály Zoltán Zeneiskola vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál,
Kőrösi út 54.).
Gyimesi István s.k.
Soósné dr. Gáspár Gabriella s.k.
polgármester
jegyző

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében és a 18.
§ (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
Bérezés: a Kjt szerint
Megbízás ideje: 2009. augusztus 16-ától 2014. augusztus 15-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60
napon belül.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket /vezetési program/,
- erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/ait, és
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázatot „Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és
Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).
Gyimesi István s.k.
Soósné dr. Gáspár Gabriella s.k.
polgármester
jegyző

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ady
Endre Általános Iskola vezetői állás betöltésére.
Megbízás feltételei:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdésében és a
18. § (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
továbbá pedagógus szakvizsga,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
Bérezés: a Kjt szerint
Megbízás ideje: 2009. augusztus 16-ától 2019. augusztus 15-ig.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60
napon belül.
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
-szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket /vezetési program/,
- erkölcsi bizonyítványt,
- végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek közjegyző által hitelesített fénymásolati példányát/ait, és
-nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A pályázatot „Ady Endre Általános Iskola vezetői pályázat” jeligével zárt
borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodáján (2360
Gyál, Kőrösi út 54.).
Gyimesi István s.k.
Soósné dr. Gáspár Gabriella s.k.
polgármester
jegyző



Iskolai beiratkozás, óvodai jelentkezés
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai beiratkozás időpontját 2009. március 18.
8.00 – 18.00 óra, 2009. március 19. 8.00 – 16.00 óra közötti
időpontban, az óvodai jelentkezések időpontját 2009. március 16-20. (hétfőtől - péntekig) naponta 8.00 órától – 16.00
óráig határozza meg.
Gyimesi István s.k.
polgármester

Soósné dr. Gáspár Gabriella s.k.
jegyző

2009. február

Bemutatkozik a nevelési tanácsadó

Önkéntesség és együttműködés
Városunk fél emberöltő alatt vált alvó faluból
kistérségi központtá. Fejlődésében a teljes
közműhálózat kiépülése, út- és járdaépítés
mellett a helyben igénybe vehető szolgáltatások folyamatos bővülése is jellemző.
Mára alig maradtak olyan hivatalos ügyek,
amelyek miatt utaznunk kell, sőt, egyre inkább az a tendencia, hogy a Gyálon működő
intézményhálózat az itt élők mellett más települések lakosságát is szolgálja. A „Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Szakszolgálata is több települést
– Gyál, Felsőpakony, Ócsa, Alsónémedi és
Bugyi – lát el. A pedagógiai szakszolgálatok
rendszerébe tartozó kistérségi intézmény feladata a 3-18 éves korosztályba tartozó gyermekek, fiatalok és családjaik komplex ellátása, megsegítése.

Tábit Sarolta igazgatóval a nevelési tanácsadó tevékenységéről beszélgettünk.
- Milyen tevékenységeket takar a komplex
ellátás, segítségadás?
- Munkánk három fő terület köré szerveződik. Az elsőhöz a pszichológiai vizsgálatok és
a pszichoterápia tartoznak. Magyarországon
ingyenes gyermek pszichoterápiát csak a nevelési tanácsadók biztosítanak. Fontos része
munkánknak a logopédiai szűrés és terápia
valamint a gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai vizsgálatok, egyéni és csoportos fejlesztések is.
- Milyen úton kerülnek önökhöz a gyerekek,
fiatalok?
- Az öt településen élő vagy tanuló gyerekeket általában az iskolák, óvodák küldik
hozzánk a szülővel való egyeztetés után, pedagógiai vélemény kíséretében, de szolgáltatásainkat az oktatási-nevelési intézményektől
függetlenül, anonim módon is igénybe vehetik a családok.
- Milyen problémák megoldásában kérik a
nevelési tanácsadó segítségét?

- Személyiségproblémákkal, szorongásos,
depressziós tünetekkel, teljesítményproblémákkal találkozunk, egyre több beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő
gyermek kerül hozzánk, emelkedik a részképesség-zavarok előfordulási aránya, kisgyermekkorban a logopédiai esetek számának
drámai növekedését tapasztaljuk. Ezen problémák becslések szerint az adott korosztályok
akár 35-40 százalékát is érinthetik, de sajnos
a segítségre szorulóknak csak töredéke jut el a
nevelési tanácsadóba.
- Beszéljünk az okokról!
- Az említett problémák mögött mély társadalmi okok húzódnak meg. Átalakult a
klasszikus családmodell. A gyerekeket a család helyett egyre inkább a média szocializálja,
azaz a közös játék, meseolvasás, közös családi
programok egyre ritkábbak, a szülő
túlterhelt, a gyerek a tévé, internet, videojátékok előtt nő fel, szegényes lesz
a szókincse, nem fejlődik egészségesen
az önkontrollja, kialakulatlan marad a
szabálytudata, feladattudata.
- A szülők gyakran az oktatási-nevelési intézményektől várják a megoldást…
- Látnunk kell, hogy azt, amit a
család, a szülő elmulasztott, az óvoda,
iskola minden erőfeszítése ellenére sem képes
pótolni.
- Mit tehetnek a nevelési tanácsadó szakemberei?
- Vizsgálatokat végzünk, s az eredmények
birtokában egyénre szabott fejlesztési tervet
dogozunk ki, s olyan terápiákat ajánlunk fel,
amelyek segítik a zavarok megszüntetését.

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Szakszolgálat,
Gyál
Elérhetőségek:
2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
29/340-345
gyalnevtan@monornet.hu
Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig: 8-18 óra között
pénteken 8-14
Bejelentkezés az intézmény elérhetőségein, vagy személyesen 8-15 óra között.

Tábit Sarolta 2008 augusztusa óta vezeti a gyáli nevelési tanácsadót. Tíz
évvel ezelőtt végzett az ELTE pszicho
lógia szakán. Tanári képesítéssel is
rendelkezik, 2004-ben klinikai szakpszichológus vizsgát tett. Az elmúlt
évtizedben Budapesten, a XVIII. kerületi nevelési tanácsadóban dolgozott,
három évig mint intézményvezető-helyettes. Szakmai érdeklődési területe
a serdülőkori személyiségproblémák.
Terapeutaként relaxációs technikákat
és hipnózist is alkalmaz.

Igyekszünk szorosabbra fűzni kapcsolatunkat az iskolákkal, óvodákkal. Népszerűek
például a negyedévente meghirdetett szakmai napok, egyre több pedagógus vesz rész
rajtuk.
Mivel a környező településekről nem egyszerű Gyálra bejárni, mi megyünk, és helyben
tartunk foglalkozásokat a gyerekeknek.
Munkánk alapja az önkéntesség és az
együttműködés. Akkor tudunk hathatós
segítséget adni, ha sikerül bevonnunk, magunk mellé állítanunk a szülőt is. Szerencsére egyre jellemzőbb az együttműködő szülői
hozzáállás.
- Mire támaszkodhatnak? Rendelkezésre
állnak a tárgyi és személyi feltételek a színvonalas munkához?
- Igen, rendelkezésre állnak. Az elmúlt év
őszén új helyre költöztünk, elhelyezésünk
színvonalas körülményeket biztosít az egyéni
és kiscsoportos terápiás foglalkozásokhoz is.
Összesen tizenöten dolgozunk itt, kollégáim
magas szintű szakmai képzettséggel rendelkeznek, pszichológus, gyógypedagógus,
logopédus, családgondozó áll a szolgáltatásainkat igénybe vevők rendelkezésére. A gyáli
nevelési tanácsadó ugyanolyan szintű ellátást
biztosít, mint a fővárosi társintézmények!
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„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját,...”

Pálos rendi szerzetesek előadássorozata
„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, tekints Remete Szent
Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg, hogy az országnak is rosszul áll a szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell,
hogy az ország is felemelkedőben van.”
E szavak Pázmány Pétertől származnak.
2009. február 23-án (hétfőn) este 6 órakor kezdődik a pálos rend
szerzeteseinek előadássorozata Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, a József Attila baráti Kör szervezésében. Az első előadás a lelkiségről fog szólni, ahova minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
A pálosok történetéből:
Az egyetlen magyar alapítású rendet, a pálos
rendet a XIII. században
esztergomi Boldog Özséb
alapította. A pálosok
imádkoztak és dolgoztak
(tanítottak,
gyógynövényt termesztettek, vasüvegkohászattal, aranyolvasztással, kódexírással,
-díszítéssel foglalkoztak).
Nagy Lajos király, Mátyás
király és több más uralkodó is szerette a pálos szerzeteseket, kolostoraikban
több időt eltöltöttek. A
Corvinák gondozásában is részt vettek a pálosok, illetve budaszentlőrinci kolostoruk könyvtárát Mátyás királyunk nagymértékben segítette. Virág Benedek pálos rendi költőt a magyar irodalom
nagy alakjai, mint Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Szemere Pál,
Kisfaludy Károly, Bajza József, Toldy Ferenc, Vörösmarty Mihály és
mások, rendszeresen felkeresték. De pálos rendi költő volt Ányos
Pál és Verseghy Ferenc is.
S hogy a tengeren túlra is elrepüljünk, ott vannak a portugáliai
pálosok, akik Amerika felfedezése után, 1495 körül mentek DélAmerikába, ahol a latin-amerikai spanyol gyarmatokon éltek. Argentínában és Paraguayban alapított pálos kolostorok más szerzetesek birtokában még ma is megvannak.
A török magyarországi kivonulása után talpra állt a pálos rend.
1786-ban azonban, mintegy százévi tevékenység után, II. József betiltotta a Rendet, de Boldog Özséb lángjai tovább éghettek Lengyelországban. Többszöri próbálkozás után, 1934-ben térhetett ismét
vissza szülőföldjére, Magyarországra. A II. világháború után a Gellért hegyi sziklatemplomban kb. 200 ezer ember hallgatta Mindszenty bíborost. 1951-ben ártatlanul bebörtönözték a pálos szerzeteseket, egyeseket ki is végeztek. 4,5 év után kiengedték őket a
börtönökből, ezt követően elindult titokban a Pálos Rend újjászervezése. Természetesen ez sem ment könnyen, hiszen házkutatások,
letartóztatások között kellett megőrizni az oly sokszor kihalóban
lévő lángot. Ma a világon összesen kb. 500 pálos rendi szerzetes él.


Január 15-e Remete Szent Pál ünnepnapja, január 20-án emlékezünk meg Boldog Özsébről.
A tervek szerint márciusban, áprilisban, májusban majd ősszel is
havonta egy alkalommal tart majd Gyálon előadást a pálos rend.
„Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek,
Míg üres; és ha megért, földre konyítja fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az iskolagyermek,
Míg a teljes eszű bölcs megalázza magát.”
(Verseghy Ferenc)
„Születtem. Szerettem hazámat s dolgoztam érte. Ez az én életem
története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így
teszik, akkor Magyarország boldog lesz.”
(Virág Benedek sírfelirata)

Keresem a Gyálon élő
evangélikusokat
Fél éve vagyok Vecsés, Gyál és Üllő városok evangélikus
gyülekezeteinek lelkésze. Fél év arra elég, hogy kicsit otthonosabban mozogjak mindhárom városban. Öröm számomra
hogy már nem minden esetben szükséges elővennem a térképet, ha valamelyik városba látogatok. Fél év elég volt arra is,
hogy megtapasztaljam, hogy kedves emberek vesznek körül,
és mindhárom városban egy-egy szeretetteljes jó kis közösség
alkotja a gyülekezetet. Jó itt lelkésznek lenni, jó itt dolgozni.
Fél év azonban nem elég arra, hogy mindenkihez személyesen eljussak. Nem is beszélve arról a tényről, hogy névsorunk
sokkal kevesebb evangélikusról készült, mint ahányan evangélikusnak vallották magukat 2001-ben Gyálon. Ez a szám akkor 231 volt. Reménységem szerint ennél több evangélikus él
ebben a városban. Szeretettel kérem az evangélikusokat, hogy
könnyítsék meg munkámat. Szükségem van önökre. Kérem,
találkozzunk március 1. vasárnapján, március 1-jén, vasárnap
fél háromkor az evangélikus istentiszteleten a református gyülekezeti teremben. Istentisztelet Gyálon minden hónap első és
harmadik vasárnapján fél háromkor van. Bibliaórát keddenként három órakor tartunk ugyanott. Tudom, nem könnyű
útra kelni és eljönni ismeretlen emberek közé. Hadd bátorítsam önöket! Higgyék el, egy melegszívű, befogadó közösséggel
fognak találkozni. Ha valaki nem tud eljönni közénk, kérem
bármilyen módon, telefonon, e-mailen, személyesen keressen
meg. Várom jelentkezésüket.
Elérhetőségeim:
Heinemann Ildikó 2220 Vecsés, Károly u. 24. tel: 06 20 7700442, e-mail: ildiko.heinemann@lutheran.hu
Heinemann Ildikó evangélikus lelkész

2009. február

Bibliatörténeti vándorkiállítás, vetélkedők, pályázatok, tanfolyamok a könyvtárban

Állománygyarapítás és változatos programok
A 2008-as év sikeres volt a könyvtár
számára. A sikert egyrészt a könyvállomány bővülése jelenti, másrészt az,
hogy a könyvkölcsönzésen kívül változatos programokat is szervezhettünk.
A könyvtárak életében legfontosabb
a könyvállomány folyamatos fejlesztése. Ez biztosítja, hogy megfelelő nagyságú és összetételű könyvállomány álljon a lakosság rendelkezésére.
Állományunk 2008-ban 1.720 db
könyvtári dokumentummal gyarapodott, így jelenlegi állományunk nagysága 44.727 db. Dokumentumállományunk a könyveken kívül cd-kkel
is bővült. 2004 óta gyűjtünk hangos
könyveket is, ezt az állományrészt a
2007-es állapothoz képest tavaly sikerült megdupláznunk.
Három - könyvtárak részére kiírt pályázaton is sikeresen vettünk részt,
érdekeltségnövelő, felzárkóztató és a közkönyvtárak uniós programjának támogatása című pályázatokon összesen 820.000,Ft-ot nyertünk.
Jelentős pályázati önrésszel, egymillió forinttal támogatta a könyvtárat a fenntartó,
Gyál Város Önkormányzata a jóváhagyott
könyvvásárlási kereten felül.
Ezen kívül
200.000,- Ft-tal segítette
könyvtárunkat az A.S.A. Magyarország
Kft, ebből az összegből a gyermekkönyvtári
állományt fejlesztettük. 2008-ban is nagyobb összegű könyvajándékot kaptunk a
gyáli református egyházközségtől.

A könyvtári alapfeladatunkon kívül kiegészítő szolgáltatásunk a lakossági internethasználat biztosítása. 2008 márciusa
óta 5 számítógép áll az internetezni vágyók
rendelkezésére.
Ez a szolgáltatásunk 2008 őszén kiegészült webkamera, mikrofon és fejhallgató
használatával is.
Alapfokú internethasználati tanfolyamainkat januártól 52 fő végezte el, elsősorban
idősebbek, de a fiatalabb korosztályt is szeretettel várjuk, hiszen idén is havonta indítjuk a tanfolyamot.
Könyvtári rendezvényeink az irodalom,
a könyv és a könyvtár népszerűsítését szolgálják.
Évente viszszatérő
rend e z vé nye i n k
az író - olvasó
találkozók.
2008-ban
vendégünk volt
Sohonyai Edit
és Nógrádi Gábor, mindketten az ifjúsági
irodalom jeles
képviselői.
Versíró pá
lyázatunkat
2004 óta minden
évben

meghirdetjük. A tavalyi pályázatra 130 verset küldtek be a pályázók.
Rendeztünk még bibliatörténeti kiállítást, kétnapos Internet Fiestát általános
iskolások számára, Szent Iván-éji összejövetelt, nyáron 1 hetes reneszánsz olvasótábort.
Szeptemberben a népmese napján nagycsoportos óvodásokat hívtunk bábozásra és
mesehallgatásra.
A gyáli iskolák tanulói számára Európai
Uniós előadássorozatot szerveztünk, ahol a
meghívott előadók általános tájékoztatást
adtak az Európai Unióról. A résztvevők
TOTÓ kitöltése után értékes könyveket
nyerhettek. Ezt a programunkat a Külügyminisztérium pályázatán nyert összegből
finanszíroztuk.
Októberben névadónkra emlékeztünk,
városi Arany János vetélkedőt rendeztünk
az általános iskola 7. osztályos tanulói számára.
Ez történt 2008-ban röviden, remélem a
2009-es év is hasonló lesz, vagy ennél még
eredményesebb.
Könyvtáros munkatársaimmal az olvasói igények kielégítése mellett igyekszünk
olyan programokat szervezni, amelyek a
könyvekhez, az olvasáshoz kapcsolódva bővítik a résztvevők ismereteit, egyben szórakoztatásukat is szolgálják.
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Tisztelt Lakosság!
A 2009. január 1-jétől hatályos, BKV Zrt. által alkalmazott viteldíjak mértékéről az alábbi tájékoztatást adjuk:
Környéki jegyek és bérletek
2009. évi ár
Környéki vonaljegy (5 km)
125 Ft
Környéki vonaljegy (10 km)
200 Ft
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel (5 km)
65 Ft
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel (10 km)
100 Ft
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel (5 km)
15 Ft
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel (10 km)
20 Ft
Környéki bérlet (5 km)
5 000 Ft
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel (5 km)
500 Ft
Környéki bérlet (10 km)
8 000 Ft
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel (10 km)
800 Ft
Környéki helyi bérlet
4 400 Ft
Környéki helyi bérlet tanulóknak
2 200 Ft
Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak
2 200 Ft
Jegyek
2009. évi ár
Vonaljegy
290 Ft
Helyszínen váltott vonaljegy
400 Ft
10 db-os gyűjtőjegy
2 600 Ft
Napijegy
1 500 Ft
Turistajegy
3 700 Ft
Hetijegy
4 400 Ft
Családi jegy
2 100 Ft
Metrószakaszjegy
240 Ft
Átszállójegy
450 Ft
Kedvezményes csoportos tanulójegy (10-40 fő +2 kísérő) 300Ft/fő
Havi típusú bérletek
Kétheti Budapest-bérlet
5 950 Ft
Havi Budapest-bérlet
9 000 Ft
Havi Budapest-bérlet tanulóknak
3 550 Ft
Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
3 550 Ft

Havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak
8 000 Ft
Havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek
3 550 Ft
Negyedéves Budapest-bérlet
27 000 Ft
Negyedéves Budapest-bérlet tanulóknak
10 650 Ft
Negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
10 650 Ft
Éves típusú bérletek
Éves Budapest-bérlet
9 000Ft/hó 108 000 Ft
Éves Budapest-bérlet tanulóknak
3550 Ft/hó 42 600 Ft
Éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
3550 Ft/hó 42 600 Ft
Kedvezményes éves Budapest-bérlet
99 000 Ft
január 20-áig
94 000 Ft
Kedvezményes éves Budapest-bérlet tanulóknak
39 050 Ft
január 20-áig
37 000 Ft
Kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
39 050 Ft
január 20-áig
37 000 Ft

Sebészeti szakrendelés
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyáli József Attila utcai szakorvosi rendelőintézetben beindult az általános sebészeti szakrendelés Dr. Mézes Gábor sebész főorvos személyében. A főorvos minden
kedden és pénteken 08-12 óráig áll a betegek rendelkezésére.
A sebészeti rendeléseken az általános sebészeti teendőkön kívül
daganatmegelőző, rákszűrő vizsgálatok végzésére is sor kerül, mert
a korán felismert felfedezett rosszindulatú daganatok többsége
maradandó egészségkárosodás nélkül gyógyítható! Ezért javasolt
minden 30 év feletti beteg tapintással történő ellenőrzése valamint
szakvizsgálata.
Ezek a vizsgálatok nem kötelezőek, csak ajánlottak.
Mézes doktor készséggel megvizsgál mindenkit, panasz esetén
természetesen 30 éves kor alatt is.
A sebészeti szakrendelés beutaló nélkül is várja betegeit.
Városi Egészségügyi Központ

Korcsolyapálya háromszáz négyzetméteren
A január eleji kemény fagy beköszöntét senki sem várta jobban,
mint Kulhavi Gábor tanár úr és az iskola két karbantartója, akik
éjjel-nappal lelkesen dagasztották a 10-30 centi vastag, 300 m2-es
jeget a Bartók Béla Általános Iskola kosárlabda pályáján. Testnevelés szakos kollégánk immár második éve szerzi meg a korcsolyázás
és csúszkálás örömét gyerekeinknek.
Az alsós udvaron lévő jégpálya délelőttönként a testnevelés órák
vidám helyszíne lett. A karácsonyra kapott koriknak sem kellett
már várakozniuk a szekrény alján. Előkerültek a szülők, nagytesók,
kinőtt csúszkái is.



Délutánonként és hétvégeken nemcsak iskolánk gyerekei, hanem a környéken lakó ifjabb és idősebb bátor korcsolyaakrobaták is kipróbálhatták ügyességüket. Szombaton és vasárnap kb.
100 fő élvezte ezt a különleges, könnyű állapotot. Aki nem merte
lábára venni a korcsolyát, a megosztott pályán használhatta a
csúszkákat, vagy tesztelhette nadrágja szakíthatóságát.
A főpróba nagyon jól sikerült, a jókedvnek és a további korizási
lehetőségnek a felmelegedő idő és az eső vetett véget.
Zsigmondné Dörfler Judit

2009. február

A József Attila Baráti Kör 2009. február 27-én pénteken este 6 órakor megkezdi idei rendezvénysorozatát az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban. Ezen a napon József Attila szerelmeiről, szerelmes verseiről lesz előadás, előadó: Karizs Krisztina.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ecset Klub
a közösségi házban

-festés-ragasztás-gyurmázás2-4 éves korig
6-8 fős kiscsoportokban
600 Ft/fő

Előzetes jelentkezés szükséges!

06-30/60-65-485
Február 25-től szerdánként:
9.30-tól és 10.30-tól

PEST MEGYEI „KI MIT TUD?” – 2009

Keressük a Pest megyében élŋ tehetségeket!
Jelentkezz Te is tehetségkutató versenyünkre, ha szeretnéd megyei

„…AZT A
RAGYOGÓJÁT!”

szinten, szakértŋ zsťri elŋtt megmérettetni magad!
Gyáli selejtezŋ: 2009. április 17-18., Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kŋrösi út 118-120.)
Jelentkezési határidŋ: 2009. március 6.
A továbbjutók a monori döntŋn vesznek részt, élŋ televíziós adás keretében.
A kategóriák gyŋztesei balatoni nyaralást nyernek, valamint lehetŋséget kapnak a
gödöllŋi Millenniumi PEST MEGYEI „KI MIT TUD?” Gálán való részvételre.
Jelentkezni általános- és középiskolásoknak, a következŋ kategóriákban lehet:
népdal, népzene, néptánc, modern tánc, könnyťzene,
komolyzene, vers és próza, egyéb.

A részletes felhívást keressétek a www.gyal.hu/k-haz, vagy a
www.pestmegye.hu honlapokon!

A Kovács István Pál Dalkör
március 22-én
15 órakor
tartja következő műsorát az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Fellép Barabás Sándor vendégművész és
a dalkör tagjai.

Mindenkit szeretettel várunk!

Pest Megye Önkormányzata
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Egyesületünk ebben az évben egy 12
éves halmozottan sérült kislánynak
utalja át a kapott 1%-ot. Kérjük a segítségüket, hogy segíthessünk. Köszönjük!
Adószámunk:
18695247-1-13
Nevünk:
Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
Regéczi Béláné
egyesületi vezető

Felhívás
A Cukorbetegek Egyesülete Gyál – közhasznú szervezet – nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben lehetőségük van rá, támogassák egyesületünket személyi
jövedelemadójuk 1%-ával.
Célunk:
- elősegíteni a cukorbetegek érdekvédelmét, megismertetni jogait, a különböző törvények által biztosított lehetőségeit,
- feladatunknak tekintjük, hogy a cukorbetegek megismerjék állapotuk karbantartásának módszereit, az új gyógyszerek, segédeszközök alkalmazását és azok beszerzésének lehetőségeit, külön figyelmet szentelve a 2-es típusú cukorbetegeknek vércukorszintmérőjük
beszerzésére, - amit a TB nem támogat,
- mi szeretnénk segítséget nyújtani a cukorbeteg gyerekeknek, akiknek nagyobb odafigyelésre van szükségük a betegség karbantartásának elsajátításához.
Számlaszám: 64400044-10415993, Adószám: 18667163-1-13
Perei Mihály
CBE elnök

Baba- és gyermekruha börze
Kinőtt ruhák, megunt játékok, babakocsik, biztonsági ülések, baba és gyermek
bútorok és egyéb tárgyak vására.

2009. március 7-én, szombaton 8.30-12.30-ig
Helyszín:
Ady Endre Általános Iskola
Helyfoglalás: szombaton 8 órától
Árusítók jelentkezését Pető Bálintné, Zsuzsi várja. Tel.: 06-20-249-2670
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját családjukon belüli gyermekek ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére
nem biztosítunk helyet.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
A programot szervezi:
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Továbbra is várjuk adójának 1%-át, Esze Barbara
részére, aki - mint azt már
korábbi lapszámunkban
írtuk - közel 6 éve fekszik
éber kómában egy rossz
szériából kapott védőoltás
sajnálatos következményeként. Orvosai úgy vélik,
őssejt beültetéssel meg lehetne őt gyógyítani, ehhez
kérnénk az Önök segítségét!
Barbi az
1 8764325-1-14
adószámon várja a felajánlásokat az S.O.S. Szolgálat
Alapítvány nevére.
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Sokmillió forint maradhatna a helyi szervezeteknél

A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, illetve meghatározott tevékenységet végző intézményeknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor. Ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a közösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki!
Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő tevékenységet végző
szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk. Maradjon a személyi jövedelemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő szervezeteket, szolgálja a gyáliakat!
(A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek bizonyára többen vannak az itt közölteknél, de mi csak azokat a közösségeket szerepeltethetjük, akikről tudomásunk, információnk van. Kérjük a felsorolásban nem szereplő, szja 1 százalékának fogadására jogosult szervezetek jelentkezését, hogy lapunk következő számában már róluk is hírt
adhassunk!)

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686500-1-13
Uszoda Alapítvány
Adószám: 19184427-1-13
Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
Adószám: 18695247-1-13
Gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub Egyesület
Adószám: 18687745-1-13
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló
Egyesülete
Adószám: 18683703-1-13
Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13
Poszeidon Víz Alatti és Felszíni
Mentőegyesület
Adószám: 18707850-1-13
Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13
Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13
Gyál Városi Népdalkör
Adószám:18682537-1-13

Fiatalok az Európai Unióért
Közhasznú Egyesület
Adószám: 18700743-1-13
Városi Gyermekgondozónők a
Bölcsődéért Egyesület
Adószám: 18718276-1-13
Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13
Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
Adószám: 18672538-1-13
(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány
Adószám: 18665855-1-13
(Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola alapítványa)
Eötvös József Alapítvány a gyermekekért
Adószám: 18701854-1-13

(Bartók Béla Általános Iskola alapítványa)
Bartók Alapítvány
Adószám: 18678314-1-13
(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola
alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány
Adószám: 18692440-1-13
(Zrínyi Miklós Általános Iskola
alapítványa)
Rodostó Alapítvány
Adószám: 18671544-1-13
(Jancsi és Juliska Magánóvoda alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány
Adószám: 18704338-1-13
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyál
Városi Szervezete
Adószám: 19012470-1-41
Dh. Giraffe Kerékpár Club Sport Egyesület
Adószám: 18686218-1-13
Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13
Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-13
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár
Adószám: 16936562-2-13
Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány
Adószám: 18663444-1-13
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány
Adószám: 18664658-1-13
Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13
FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Adószám: 19177517-2-13
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Adószám: 18717048-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány
Adószám: 18687673-1-13
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Neves énekművészek előadásában

János vitéz kicsiknek
A Tulipán Óvoda a 2008-2009-es nevelési évben nagy megtiszteltetésben részesült, szeptemberben elindult a zene-ovi,
a különösen tehetséges gyerekek számára. A neves művész,
Töreky Katalin – az Operaház tagja – vállalta, hogy havonta
megosztja tudását, tehetségét óvodánk gyermekeivel.
Foglalkozásaiban tükröződik a nagyon magas szakmai
tudás és a mélységes gyermekszeretet, gyermek közelien
és élményszerűen adja át a zenei ismereteket kis hallgatói
számára.
A zene-ovi egyik különleges alkalma volt Kacsóh Pongrác: János vitéz c. daljátékának jelmezes előadása, amelyet
az alábbi művészek előadásában tekintettük meg:
Farkas András - János vitéz
Bakó Antal - Bagó
Németh Mónika -Iluska
Kozári András - Boszorkány
Töreky Katalin - Francia királylány
Töreky Árpád - Francia király
Ezt az örömteli eseményt kívántuk megosztani a Liliom és Tátika óvodával, akiket szeretettel hívtunk erre a rendezvényre.
A Tulipán Óvoda ezúton is szeretné megköszönni a lehetőséget,
hogy óvodásaink nem mindennapi élményhez juthattak. Köszönjük, hogy előadásmódjukkal, hangjukkal elvarázsolták óvodásainkat és vendégeinket, valamint hozzájárultak a gyerekek sokoldalú
zenei fejlesztéséhez.
Szintén köszönetet szeretnénk mondani az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárnak, hogy otthont adott az előadásnak.

Gyermekszáj
„Nekem a királylány ruhája tetszett a legjobban és Iluska is,
amikor Tündérországban volt.”
Petra
„A boszorkány nagyon vicces volt, mikor Jancsi elkergette.”
Laura
„János vitéz nagyon szép volt a piros ruhájában, de akkor is az
volt, amikor még az elején még nagyon szegény volt.” Dávid
Nagyon szépen énekeltek! Mi meg sokat tapsoltunk.” Amira
12

Köszönetet szeretnénk mondani a Katica csoport nevében,
hogy lehetőségünk volt eltölteni egy kellemes délelőttöt az
Operaház művészeinek társaságában.
Meghívást kaptunk a János vitéz c. előadásra. A gyerekek
örömmel készültek erre az alkalomra, hiszen mindig szívesen
vesznek részt színi előadásokon. Mindig ámulattal nézik e varázslatos világ csodáit. Ez most sem volt másként. Az előadók
csodálatosan kiművelt hangja magával ragadott és várakozásaikon felüli élményt nyújtott kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
A varázslatról, mely belengte a termet, mit is mondhatnék?
Minden pillanatban a gyerekek át- és megélték a történéseket.
Nevettek a gonosz mostohán, mikor Jancsi püfölte. Szerették
Iluskát és végtelen szomorúsággal töltötte el lelküket a hír,
hogy a lány meghalt.
Most is látom szemükben a fájdalmat, sőt egyik gyermekünk
érzelmei túlcsordultak és szeméből csöndesen könnycseppek
gördültek le. Természetesen a népmesére jellemző módon a
feszültség feloldódott és örömteli végkifejlethez érkeztünk, s
„még ma is élnek ha meg nem haltak”.
Bennünk pedig még mindig élnek azok az euforikus érzések, melyeket felkeltettek bennünk ezek a percek.
Köszönettel:
A Tátika Óvoda Katica csoportos gyermekei
A Liliom Óvoda Bambi csoportját érte az a megtiszteltetés,
hogy részt vehetett a János vitéz c. zenés előadáson.
A meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget, mivel a gyerekek különösen kedvelik a zenés-mesés feldolgozásokat. A
szép jelmezek és a darabban elhangzó dalok és zenei részletek
teljesen elbűvölték a gyermekeket. Nagy figyelemmel és beleéléssel nézték János vitéz rövid történetét.
Az előadás végén tetszésüket kifejezve hatalmas tapssal jutalmazták a szereplőket. Hogy mennyire jól érezték magukat, azt mi
sem bizonyítja jobban, minthogy napokon keresztül mesélték:
kinek melyik szereplő, a mese melyik részlete tetszett legjobban. Nem csak a gyerekeknek, de nekünk felnőtteknek is
maradandó élményt jelentett a darab megtekintése, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni.
A Liliom Óvoda Bambi csoportja

2009. február

„Szeretünk játszani és örülünk, hogy ezzel másoknak is örömet szerzünk!”

Úton a gyáli műkedvelők vidám csapata
Vasárnap este 6 óra van, a buszon sötét. Van, aki alszik, mások zenét hallgatnak, csak keveseknek maradt ereje dalolászni. Egy gyönyörű vidékről, Ipolytölgyesről tart hazafelé a kis színjátszó csapat Gyálra.
A fellépés sikeres volt. Még az sem akasztotta meg túl-

„ A társulat tagjai szorgalmasan, jókedvűen próbáltak és már az utazásnál jól érezték magukat!
Ez a jó érzés csak fokozódott, hisz mind a három
helyen olyan kedvesen, olyan szeretettel fogadtak, a nézők olyan szívből nevettek és tapsoltak,
hogy kétségük sem lehetett, mindnyájan nyertesei vagyunk a vasárnap délutáni játékoknak!”
Farkas Éva

„Még jobban összekovácsolódtunk, a barátságok tovább erősödtek az utazások közben.”
Nagy Enikő

zottan a darabot, mikor a magnó indítógombja leugrott a helyéről.
A fellépés olyannyira sikeres volt, hogy a csapat lehetőséget kapott
egy nyári szakmai táborra az Ipoly mentén, és meghívást a 2009.
március 28-i Ipoly térségi színjátszó találkozóra.
Nemcsak kilométerekben, hanem időben is hosszú út vezetett
idáig. Hetedik éve működik az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban a társulat. Több vidám előadást láthattak már a
nézők, tapsolhattak az örömből játszó tehetséges tinédzsereknek,
fiatal felnőtteknek.

„Boldogító érzés volt ismeretlen közönség előtt játszani, más
színpadon is lenni és látni, hogy nem csak a rokonoknak tetszik az alakításunk.”
Dobó Ivett

Egy évvel ezelőtt a közösségi ház pályázatot nyújtott be a Gyáli
Műkedvelő Színjátszó Társulat előadásainak tájoltatására a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázat sikeres volt. Az intézmény a
„Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás
megbízásából felvállalta, hogy hátrányos helyzetű településeken
díjtalanul szerepelteti városunk színjátszó társulatát. A csapat
buszra pattan és elviszi az előadásait olyan kis pénzzel gazdálkodó
településekre, ahol kevés jut a kultúrára.

„Tetszett, hogy szeretettel vártak minket, és fincsi volt a pogácsa, a süti amivel mindhárom helyen megvendégeltek.”
Csőszi Alexandra

A program keretében eljutottak Jászkarajenőre, Kocsérra és
Ipolytölgyesre. Hátra van még Mikebuda, ahová március végén látogatnak el Vásári komédia című darabjukkal.

„Szeretünk játszani, táncolni, színpadon lenni és örülünk,
hogy ezzel másoknak is örömet szerzünk!”
Szalai Zsuzsi

Kistelepülésekről van szó, mégis mindhárom helyszínen nagyszámú érdeklődőt vonzott a gyáliak produkciója.
A társulat tagjai hétről-hétre készültek ezekre az alkalmakra.
Büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük a színjátszóknak, s külön is
Farkas Éva színművésznek, a társulat vezetőjének, hogy nemcsak
nekünk, hanem más településeken élőknek is örömet szereznek, s
jó hírünket viszik más vidékekre!
Megellai Anikó

„Jó poén, az biztos.”

Kékesi Ati és Kékesi Tibi
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Közérdekű tájékoztatás Gyál város lakossága részére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzatának 6/2000. (IV.3.) Ök. sz. rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről az alábbiakat írja elő:
„1.§(1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni
védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel
határos ingatlanok tulajdonosai, használói (a továbbiakban tulajdonos) parkok, terek, egyéb közterületek tekintetében az önkormányzat köteles gondoskodni.
5.§.(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő terület) tisztántartásáról, hulladékeltávolításáról.
Ez a kötelezettség a bekerített, a be nem kerített üres, illetve használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed.
9.§. Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő
anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények
esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről a
tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tartalma tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.
(2) Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok
közvetlen környékén tilos.

(3) Az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – naponta reggel 07,00 óráig a hótól és a jégtől meg kell
tisztítani.
(4) A havat a járda úttest felöli részén kell összerakni, úgy, hogy a
gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles terület maradjon.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és
közérdekű létesítményre, ill. ezek köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény, stb.),
b) útkereszteződésben, úttorkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében,
(6) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.
16.§(1) Aki a rendelet előírásait megszegi – és a cselekmény nem
minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körben 10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság is kiszabható.”
Felhívjuk figyelmüket, hogy fentiek be nem tartása polgárjogi
felelősségre vonást eredményezhet.
Gyál Város Önkormányzata

A Gyáli Szomszédok Egymásért Mozgalom hírlevele
Miről is van itt szó? Tulajdonképpen nagyon
egyszerű dolog. Szinte mindenki részt vehet
benne, tudtán kívül is, amikor kinéz az ablakon, vagy mondjuk, a kertet rendezve megkérdez valakit, akit még nem látott arra járni,
hogy mit vagy kit keres.
A Szomszédok Egymásért Mozgalom
olyan lakossági bűnmegelőzési program,
amelynek célja a lakóközösségben előforduló
bűncselekmények megelőzése, korlátozása.
Rólunk van szó – Gyál város jellegéből adódóan kevesebb emberrel ugyan, de többször
találkozunk, mint például Budapest vagy más
nagyobb város polgáraival. Ezen ismeretséget
kell kihasználnunk – más fegyverrel nem rendelkezve – a bűnelkövetők visszaszorítására.
De milyen jól esik, ha az embernek a jószomszédi viszony által csak azt a kérdést
teszik fel, hogy jól vagytok-e? Vagy éppen baj
esetén ő az, aki elsőnek hív mentőt, rendőrt,
polgárőrt vagy tűzoltót.
Az elmúlt öt év tapasztalatai alapján jól
látható, hogy a társadalmi bűnmegelőzés
területén is eljött a továbblépés ideje. A legveszélyeztetettebb csoportok a nők, az idősek
és a gyerekek. A lakóterület védelmét csupán
rendőrségi és polgárőr járőrözéssel nem lehet hatékonyan ellátni. A bűnmegelőzés sa14

ját magatartásunkkal kezdődik. Az egymás
közelében lakók veszik a fáradságot és szóba
állnak a szomszédokkal a cél érdekében.
Mi a cél? A cél az, hogy figyeljünk egymásra, a szokatlan dolgokra, hogy cseréljünk
telefonszámot, mert ha ismeretlenek ólálkodnak körülöttünk, tudjuk figyelmeztetni
egymást és ne menjünk el mellette, mondván: az ő dolga. Adott esetben a szomszédok
sötétben felkapcsolódó lámpái egy utcarészben megakadályozhatnak nagy értékű lopást,
betörést is. Természetesen magunknak is jó
szomszéddá kell válnunk úgy, hogy lépéseket
teszünk személyünk és vagyonunk védelmére és körültekintőek vagyunk környezetünkkel szemben is.
A bűnmegelőzési erőfeszítések csak akkor
lehetnek sikeresek, ha másokra is gondolunk. Valószínű, hogy fogunk találni olyan
szomszédokat, akik éppen annyira érdekeltek ebben, mint mi magunk, és akik hajlandóak velünk együttműködni abban, hogy
biztonságosabb közösséget alakítsunk ki. A
jószomszédi viszony az első lépés a bűnmegelőzés terén. Az állandó jelenlét elriasztja a
bűnözőket.
Ezért választottuk a Szomszédok Egymásért elnevezést.

„Az én házam, az én váram” – tartja a közmondás, viszont nem a fal védi meg az embert, hanem az ember védi meg a falat. Egyszemélyes várvédelem nincs!
Ennek szellemében kérjük a Tisztelt Gyáli
Lakosokat, csatlakozzanak 2002-óta működő
mozgalmunkhoz, ezzel is elősegítve lakókörnyezetünk védelmét, biztonságosabbá tételét.
A jól működő csoportokat egyszerű eszközeinkkel, tájékoztató anyagokkal, szórólapokkal, matricákkal is támogatni fogjuk. Apró
dolgok ezek, melyeket nem nehéz megtenni
egymásért és önönmagunkért. Akik úgy
gondolják, hogy valamilyen szinten együttműködnek, azokat kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a polgárőrség éjjel-nappal hívható
gyeletével a 340-333-as telefonszámon vagy
a választókörzetükben lévő csoportvezetővel.
További információt a mozgalom vezetőjétől
a szem-gyal@freemail.hu internetes elérhetőségen lehet kérni.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Kalmár Róbert
Fegy Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnöke
Mészáros József
Szomszédok Egymásért Mozgalom

2009. február

Megyei, országos szinten is kiemelkedő munkát végeznek

Közgyűlést tartottak a polgárőrök
Január 27-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartotta éves közgyűlését a gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület. A szervezet elismertségét jelzi, hogy részt vett az összejövetelen Gyimesi István, városunk polgármestere, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, habil. Dr. Cziva Oszkár tű. ezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási Főosztályának vezetője, Gáspár József
nyugállományú mk. pv. ezredes, a Pest Megyei Polgári Védelmi

Elismerések
Tíz éve tartó aktív
munkájáért aranymedált kapott Bagdi Gyula, Cseszkó
Csaba, Fábián Ferenc, Herke Imre, ifj.
Hovanyecz István,
Kovács Róbert, ifj. Kőszegi Béla, Locskai Mátyás és Prandóczky
Sándor.
Ezüst kitűzővel ismerték el azoknak a polgárőröknek a
helytállását, akik a legtöbb esemény, veszélyhelyzet felszámolásában vettek részt. Hajdú Sándor, Szabó István, Romfa
Mihály és Rülich Zsolt száz, Locskai Mátyás, Vörös Gábor és
Jakucs János kétszáz, Cseszkó Tibor, Kalmár Róbert és Szatmári László pedig négyszáz alkalommal bizonyította önfeláldozását, rátermettségét.
A 2008-ban végzett kiemelkedő munkáért adományozott
emléklapot Fodor Bertold, Vörös Gábor, Locskai Mátyás, Kovács Róbert, Romfa Mihály, Jakucs János, Dobos Mátyás, Prandóczky Sándor, Szőke János és Kovács Tamás vehette át.
Névre szóló, hímzéssel ellátott tűzoltókámzsát kaptak az
egyesület káresetek felszámolásában kiemelkedő munkát végző tűzoltói: Borhi Csaba, Cseszkó Tibor, Fodor Bertold, Hajdú
Sándor, Jakucs János, Kalmár Róbert, Kálvin Krisztián, Kiss
István, Kovács Róbert, Kurucz Árpád, Locskai Mátyás, Romfa
Mihály, Szabó István, Széchényi István, Tar Nándor, Turcsán
Attila és Vörös Gábor.

Szövetség ügyvezető elnöke, dr. Farkas László r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője, Velikóvszki Zoltán tű. főhadnagy, a
Dabasi Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Stupek István r. alezredes,
a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka és számos más rendvédelmi, katasztrófavédelmi szakember is.
A közgyűlésen az elnökség beszámolt a 2008-ban végzett munkáról, majd a meghívott önkormányzati és szakmai vezetők méltatták a gyáli fegyesek kiemelkedő tevékenységét. Gyimesi István
Kalmár Róberttel, az egyesület elnökével elismeréseket adott át a
legjobb munkát végző polgárőröknek. Az éves közgyűlést a szakcsoportok és az egyesület vezetőségének megválasztása zárta.

Beszédes számok

A Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület vezetősége

Polgárőreinkre 2008-ban is számíthattunk, ott voltak és segítettek, ha szükség
volt rájuk. A szolgálati napló bejegyzései
is egy hatékony szervezet képét mutatják.
Események száma 2008-ban:
1950
Ebből nappal:
1091
éjszaka:
859
Rendőrséggel közös akció:
371
Környezetvédelemmel összefüggő
esemény:
42
Orvosi ügyelet segítése:
30
Baleset:
67
SZEM-tagok bejelentése alapján:
173
Garázdaság, rendbontás:
56
Tűzoltási tevékenység Gyálon
és környékén:
126

Kalmár Róbert
elnök

Szatmári László
alelnök

Fábián Ferenc

Szabó István

felügyelőbizottsági
elnök

nyá. tű. százados, a FEGY
tűzoltóparancsnoka

Kovács Tamás
felügyelőbizottsági
tag

Tar Nándor
alelnök

Hajdú Sándor
felügyelőbizottsági
tag
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A kullancsok által
terjesztett betegségekről
A tél végével ismét aktivizálódnak a kullancsok; valóságos kullancsinvázió várható az enyhe, fagymentes időjárás beköszöntével.
Évek óta megfigyelhető, hogy a tavasz még el sem jött, de ahogy a
hőmérséklet 5-10 fokra emelkedik, a kullancsok már támadnak.
Elterjedésükről elmondható, hogy nemcsak a hegyekben, erdőkben, hanem a városszéli zöldövezetben is nagy számban előfordulnak, vagyis ahol van fű, fa, bokor és ahol van gazdaállat, amelyen
vért tudnak szívni (erdei vadak, tehéncsorda, birkanyáj, valamint
kutya és macska). Manapság gyakori a megjelenésük kertvárosi
területeken – akár a gondozott díszkertekben, udvarokon belül is.
Ezt bizonyítja, hogy egyre több olyan kullancstól fertőződött kutyával találkozunk, amelyik el sem hagyta az udvart.
A kullancsok fő veszélye, hogy vérszívásuk során különböző
kórokozókat juttathatnak a gazdaállat vagy az ember szervezetébe.
Embernél a vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladás, illetve a Lymeborrelliosis, kutyánál ez utóbbi mellett a babesiosis az elterjedt hazánkban. A babesiosis ritkábban előfordulhat lónál és kérődzőknél
is. Az első két betegséget azok a kullancsfajok terjesztik, melyek
élőhelye a bükkös, tölgyes erdei növénytársulás (Pl. Budai-hegység,
Börzsöny, Mecsek). A babesiosist terjesztő kullancsok főleg a nádas, dús növényzetű vízmelléki területeken (Balaton part) voltak
honosak, de mára elterjedtek az egész országban, főként a városok
kertes övezeteiben, parkjaiban. Városunk is különösen fertőzöttnek mondható, különösen a szélső területek, ahol nagyobb összefüggő zöldterület található.
A babesiosis a kullancs vérszívása után néhány nappal lázzal, levertséggel kezdődik, az állat nem eszik, fáradékony, szédeleg. Majd
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véres vizelet (narancssárgától barnáig terjedő színnel), hányás,
szapora légzés jelentkezhet. Kezelés nélkül a betegség pár nap alatt
a kutya halálát okozhatja. Ezért fontos, hogy ha kullancsot látnak
az állaton, vagy a tünetek jelentkezésekor mielőbb forduljanak állatorvoshoz, ugyanis a kezdeti szakaszban sokkal nagyobb eséllyel
gyógyítható a betegség.
A Lyme-kór tünetei kevésbé jellegzetesek: láz, ízületi fájdalmak,
keringési zavarok, bénulásos jelenségek. Ezek a kullancs vérszívása
után néhány héten belül jelenkezhetnek. Laborvizsgálattal diagnosztizálható, de szintén csak a korai szakaszban megkezdett terápiától várható gyógyulás.
Hogyan védekezhetünk? Védőoltás kutyák számára csak a Lymekór ellen létezik, viszont a babesiosis jóval gyakoribb. Legcélszerűbb a kullancsriasztó szerek alkalmazása. Ezek közül kiemelném
a modern „spot on” készítményeket, melyek az állat bőrére cseppentve nyújtanak többhetes védelmet. A vegyszeres nyakörvek közül csak a korszerűbbek és sajnos drágábbak biztosítanak megfelelő
védettséget, a pár száz forintért kaphatók viszont hatástalanok. A
spray-k csak kistestű kutyára, illetve macskára javasolhatók.
Ha mégis befúródott kullancsot találnak, ne kenjék be semmivel,
mert ilyenkor a kullancs fulladozás közben öklendezve fertőzhet.
Az erre a célra kialakított csipesz, illetve a kullancs kiszedő kanál
alkalmas a vérszívó veszélytelen eltávolítására. Ezek emberi használatra is ajánlottak, így patikai forgalomban, de állatorvosoknál
is elérhetők.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

2009. február

A kertésznaptár februári cikkében a metszésről szeretnék írni,
mely hamarosan aktuálissá válik kertjeinkben.

Metszést fás szárú növényeinknél, díszfáknál, díszcserjéknél, rózsáknál, gyümölcsfáknál és szőlőnél végzünk. A metszés célja dísznövények esetében a bő virágzás és a díszítő érték fenntartása, míg
gyümölcsnél, szőlőnél cél a bőséges termés, tehát ez utóbbiaknál
termőre metszést végzünk.
Díszfáknál, díszcserjéknél a metszés első lépése, hogy a száraz,
beteg vesszőket, ágakat eltávolítjuk, az egészséges vesszőket pedig
felére vágjuk vissza. Így kb. 8-10 db egészséges rügy marad az ágakon. Tea- és bokorrózsáknál 3-4 rügyre vágjuk vissza a vesszőket,
futórózsáknál 6-8 rügyet hagyjunk. A tavasszal
virágzó cserjéknél a metszést mindig a virágzás
után végezzük el. Ilyenek pl. az aranyvessző,
díszmogyoró, kecskefűz, japán birs. A nyáron
virágzókat már február közepétől metszhetjük,
pl. a nyári orgonát, a somféléket, a bangitát. A
sokak által kedvelt májusi orgonát augusztusban metsszük és ritkítsuk, mert akkor véletlenül
sem vágjuk le az indukálódó virágrügyeket.
Gyümölcsfák esetében a metszést február végétől megkezdhetjük a dió kivételével. Ez utóbbit augusztusban szabad csak megmetszeni. Itt
is első lépés a beteg, száraz ágak, termővesszők
eltávolítása. Ezt követően tőből távolítsuk el a
koronába befelé növő ágakat. A koronából kifelé törő ágakat és a felfelé irányuló vázágakat
kb. a felére-harmadára vágjuk vissza úgy, hogy
a termőrügyek arányosan helyezkedjenek el.
A szőlő metszésének szintén február közepétől
van itt az ideje. Ezt
többféle módon lehet végezni. Ismert
az ún. rövidcsapos
metszés 1-2 rügyre,

hosszúcsapos metszés 3-5 rügyre, félszálvesszőre történő metszés
6-8 rügyre és a szálvesszőre történő metszés 10-15 rügyre. A házikertben termesztettt csemegeszőlő fajtákat lugas- és kordonművelés esetén általában rövid csapra metsszük. Néhány fajtát, pl. a
Boglárkát hosszú csapra metsszük meg, mert így ennek a fajtának
erőteljesebb a fejlődése. A szálvesszős, félszálvesszős metszésmódot
csak az ún. gyalogművelésű házikerti, elsősorban borszőlőknél alkalmazzuk. Ez utóbbi metszésmódok alkalmazhatók még a korszerű magasművelésű támrendszereknél, pl. Moser-művelés.
Fontos a metszés után, hogy a gyümölcsfák, díszfák 4-5 cm-t
meghaladó sebfelületeit sebkezelő tapasszal azonnal lekenjük. A
lemetszett gallyakat, vesszőket dobjuk ki, égessük el, semmiképpen
ne komposztáljuk, hiszen kártevőktől fertőzöttek lehetnek.

A metszést mindig jó minőségű és éles
pengéjű metszőollóval, gallyazóollóval (hernyózóolló), valamint ágfűrészekkel végezzük
el. Metszés előtt ezek karbantartásáról is gondoskodjunk, helyes használatukkal minimális
roncsolást végezhetünk növényeinken.
Ha kertünkben élő növényeink metszésében
és kora tavaszi ápolásában nem vagyunk biztosak,
mindenképpen kérjük ki szakember tanácsát, így
biztosíthatjuk hosszú távon dísznövényeink fenntarthatóságát és a gazdag gyümölcsszüretet.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen:
szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Házhoz menő szelektív Az .A.S.A. támogatja a
gyűjtés rendje Gyálon fiatalok oktatását
Hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni a szelektív hulladékgyűjtésbe, újra szeretnénk megosztani a
gyűjtéssel kapcsolatos tudnivalókat.
A házhoz menő zsákos szelektív gyűjtést Gyál Város
Képviselőtestületének döntése alapján ideiglenesen,
próba jelleggel 2009. január 1-jétől az egész város területére kiterjesztettük.
Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi szelektív szigeteken lévő konténerek műszaki állapotuk miatt nagyobb
karbantartásra szorulnak, ezért ezeket a javítások elvégzése céljából telephelyünkre beszállítjuk. Hogy a
lakosság mégse maradjon a szelektív gyűjtés lehetősége nélkül, a Képviselőtestület a város egész területére érvényes ideiglenes próbaüzem bevezetése mellett
döntött. Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésének
változása nem érinti a háztartási hulladékok begyűjtésének rendjét.
Kollégáimmal együtt én is remélem, minél több lakos használja ki a lehetőséget, hogy ezzel a kényelmes
és korszerű módszerrel szállíttassa el a háztartásában
keletkező újrahasznosítható hulladékokat. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a lenti információkkal.
Gyűjthető anyagok:
- papír, azaz papír csomagolóanyagok, karton, fóliázatlan színes vagy fekete-fehér újságok, reklámújságok
- műanyag italos palackok (más műanyag nem!)
- fém italos dobozok (más fém, konzervdoboz
nem!)
A kihelyezés módja:
- átlátszó műanyag zsákban, bekötve,
- papírt, fémdobozt, műanyag palackokat egy zsákban vegyesen,
- a zsákokat az ingatlanok elé kell kihelyezni a gyűjtés napján reggel 6 óráig.
Fontos:
- A dobozokat, palackokat a gazdaságos tárolás és
szállítás érdekében szíveskedjenek összelapítani, hogy
ne a bennük rekedt levegő töltse meg a zsákokat.
- A háromféle anyagot egy zsákban kell kihelyezni,
mivel munkatársaink feldolgozás előtt fajtánként szétválogatják azokat.
Az átlátszó zsákok mérete, formája nincs megszabva, használhatják a kereskedelmi forgalomban kapható
zsákokat vagy megüresedett csomagolásból származó
zsákot (pl. műszaki termékek, matracok csomagolására használt átlátszó zsák), amelyekről azonban Önöknek kell gondoskodni.
- Soha ne tegyenek háztartási szemetet, lomot az újrahasznosítható hulladékok közé, mert ez megnehezíti, sőt lehetetlenné is teheti az anyagok felhasználását.
A gyűjtés ideje: a gyűjtési naptár szerint.
RT
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Egyetértünk Önökkel. Mi is fontosnak tartjuk a fiatalok minőségi oktatását,
hiszen tudjuk, a mai egyetemistákból, főiskolásokból és középiskolásokból hamarosan a jelen szakemberei lesznek.
Az .A.S.A. magyarországi érdekeltségébe tartozó vállalatok a korábbi évekhez hasonlóan idén is jelentős összeggel támogatják a kiválasztott szakképző
intézményeket. A támogathatók körét a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó
törvény határozza meg. Ezen belül az intézmények kiválasztásánál elsősorban
a környezetvédelmi szakemberek utánpótlását biztosító egyetemeket és főiskolákat részesítjük előnyben, ugyanakkor igyekszünk a helyi közösség életéhez is
pozitívan hozzájárulni a helyi szakképző központok támogatásával.
Az .A.S.A. magyarországi cégcsoportja a 2008-as gazdasági év alapján a támogatást az alábbi intézményeknek nyújtja:
- Károly Róbert Főiskola Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszék;
- Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar;
- Szent István Egyetem Mezőgazdaság-és Környezettudományi Kar és
- Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Kht., amelyhez a
gyáli Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola is tartozik, így közvetetten ezt a gyáli középiskolát is segíteni tudjuk.
Kívánunk az intézményeknek sok sikert, a fiataloknak eredményes felkészülést a vizsgákra és az azt követő munkavégzésre egyaránt.

Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20
403 5524
Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
díszítő munkák, gipszkarton, álmennyezet és válaszfal építések stb. Érdeklődni:
06-30-386-4456
Parkettás vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. 06-70-50511-77
Művelődési házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.3015.30-ig. E-mail: ofe-gyal@gmx.net

Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁNÓVODA Családias légkör, játékos
foglalkoztatás, differenciált bánásmód.
Mese, zene, bábjáték, tánc, úszás, kirándulások. 1188 Bp., Zrínyi utca 41/b. Tel.:
06-1-294-5161, 06-20-217-6771
Munkalehetőség GYÁLON. Délutános
műszakba autóval rendelkező áru-összekészítőket, éjszakás műszakba autóval
rendelkező targoncásokat keresünk. Érdeklődni: 06-20-367-44-50
Pestszentlőrinc központjában (tömegközlekedés, SZTK, posta, városháza,
iskolák, óvodák közvetlen közelében),
1. emeleti, francia erkélyes 32,5 m2-es,
déli fekvésű lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Érdeklődni: 06-70/457-21-55
Korrepetálás és érettségire felkészítés
matematikából, magyarból, történelemből, német, spanyol, orosz nyelvből Gyálon. 06-20/527-77-01
Keresek eladó házat, vagy telket. Tel.:
06-70/267-38-44
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik mély fájdalmamban osztozva, párom, Csík Lajos
búcsúztatásán és az azt követő
szentmisén részt vettek.
Gácsi Kiss Dezsőné

2009. február
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Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3000 Ft,
manikűr: 1500 Ft,
pedikűr: 1500 Ft,
töltés: 3000 Ft.

Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-70/646-0845
06-30/683-8961
A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.

WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362
Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu
Plus 29 magazin a UPC képújság csatornáján látható
csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
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Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Az Új Gyáli Újságban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kulturális, művészeti programok szervezésére, a Gyálon működő civil szervezetek segítésére fordítja.
Továbbra is készséggel állunk Tisztelt Hirdető Partnereink rendelkezésére. Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
Hirdetésekkel kapcsolatos információ:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu

Kábel TV Családi csomag havi

3390 Ft
T-Home telefon- és
internet- előfizetés mellett,
1 éves hűségidővel

Év eleji kábel TV akció!
Fizess elő kábel TV szolgáltatásunkra és add át magad a széles csatornaválasztékunk kínálta élményeknek most kedvezményes havidíjért, belépési díj nélkül!
Együtt még kedvezőbb!
Alap csomag előfizetése 1 990 Ft/hó, Családi csomag előfizetése 3 390 Ft/hó T-Home internet- és
telefon-előfizetés mellett, 1 éves hűségnyilatkozat vállalása esetén!
Hívd a 1412-t, vagy látogass el valamelyik T-Pontba!

Együtt. Veled
Az ajánlatot a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. Akciós ajánlatunk 2009. január 15-től visszavonásig érvényes, a T-Kábel Magyarország Kft. által lefedett területeken. Csak kábel TV szolgáltatás megrendelése esetén, az akciós havidíjak a következők: Alap
csomag előfizetése 2 990 Ft/hó, Családi csomag előfizetése 4 890 Ft/hó 1 éves hűségidő vállalásával. A tájékoztatás nem
teljeskörű, további részletek és szerződési feltételek: 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámon, a www.t-home.hu honlapon illetve
a T-Pont és T-Partner üzletekben.
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás!
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/ Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Dr. Molnár M. Zoltán

ÚJ RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia
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06/30 996 2633

23

Március 3., kedd 18 óra

Szomszédolás

Gyáli, vecsési, üllői, alsónémedi és
felsőpakonyi képzőművészek
vándorkiállításának gyáli megnyitója

Március 6., péntek 11 óra

Andersen:
A császár új ruhája
(zenés mesejáték)
A Nemzeti Kamara Színház
bemutató előadása

Március 27., péntek 19 óra

Karády-est

Farkas Éva színművész közreműködésével
(belépő: 1.000 Ft)

Jegyelővétel, információ:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120., 06-29/541-644

Programok százai közül válogathat!

Jegyértékesítés a közösségi házban
Megnézné az Operettben a Szentivánéji álom című musicalt vagy
a Nemzetiben a Lear királyt? Scorpions koncertre menne a Syma
csarnokba? Esetleg könnyed szórakozásra vágyik, mondjuk a Madáchban a Jövőre veled ugyanitt 2. címen játszott vígjáték érdekli?
Nem kell utaznia, helyben válthat jegyet több száz kulturális eseményre, köztük ezekre a programokra is!
Rocktól az operettig, drámától a musicalig, vígjátéktól a komolyzenei hangversenyig, népzenei produkciótól a balettig az előadóművészetek teljes palettáján kínál jegyeket az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egyre népszerűbb szolgáltatása.
Az intézmény a közelmúltban kapcsolódott be a Ticket Portál
országos jegyértékesítő hálózatba, így lehetővé vált, hogy az érdeklődők helyben, a közösségi ház információs pultjánál vásároljanak jegyet budapesti és vidéki színházak előadásaira, koncertekre, fesztiválokra, vagy akár külföldi kulturális eseményekre is.
Látogasson el hozzánk, a közösségi házba, ahol kollégáink részletes tájékoztatást adnak, és segítenek kiválasztani az önt érdeklő
programokat! Váltson jegyet helyben!
A szolgáltatás ingyenes, önnek csak a jegy árát kell kifizetnie.
Jegyértékesítés az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár információs pultjánál hétfőtől péntekig, 9.00-18.00 óra között.
Önt is várjuk!
Gazdik István
igazgató

