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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2009. március

Idén is a Bartók Béla Álta-
lános Iskola adott otthont a 
körzeti „Szép Magyar Beszéd” 
versenynek

8. oldal

Szomszédolás
Március 3-án, az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtárban  
Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő, Gyál alpolgármestere nyitotta 
meg a tárlatot. Köszöntötte a művé-
szeket és a művészetpártoló közönsé-
get Gyimesi István polgármester is.  

11. oldal

Bemutatjuk az új aljegyzőt
Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete március 1-jei hatály-
lyal dr. Bukucs Balázst nevezte ki 
aljegyzővé. Az igazgatásszervező 
és jogi diplomával rendelkező szak-
embert munkába állása után néhány 
nappal kerestük fel.

5. oldal

Kevesebb pénzből gazdálkodnak az intézmények

Elkészült a város idei költségvetése
Városunk képviselő-testülete 
március elején fogadta el Gyál 
2009-es költségvetését. Pápai 
Mihály, gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármester lapunk 
kérdéseire adott válaszaiból ki-
derül, hogy az önkormányzat az 
egyre nehezebb gazdasági hely-
zet ellenére is fontosnak tartja 
a fejlesztéseket, beruházásokat, 
az itt élők életkörülményeinek 
további javítását.

Az idén más fejlesztések mel-
lett befejeződik az útstabilizá-
ciós program, az év második 
felére minden gyáli utca szilárd 
burkolatot kap. (Képünkön.)

Interjú a 3. oldalon.

Gyálon él az egykori főiskolai  
világbajnok

Ihászné Magyar Kornélia 
válogatott kerékpár- és 
gyorskorcsolya verseny-
ző, országos bajnok volt 
az 50-es évek elejétől 
1972-ig. Ma már nyug-
díjas, 2001 óta él Gyálon 
férjével, Ihász Sándor-
ral, több civil szervezet, 
a Gyáli Kertbarát Kör, a 
Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub, a Ko-
vács István Pál Dalkör 
tevékeny alapító tagja-
ként. Kornélia asszony 
sportolói múltjáról még 
az ismerőseik közül is 
csak kevesen tudnak…

Interjú a 7. oldalon.

A FEGY naplójából
134 lopott biciklit találtak a gyáli 
rendőrök és polgárőrök egy feltéte-
lezett orgazdánál.

13. oldal
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjaLapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Védőoltás önkormányzati 
támogatással

Gyál Város Ön-
kormányzatának 
Képviselő-testü-
lete március 5-
én egyhangúlag 
határozott a 
HPV védőoltás 
program beindí-
tásának támoga-
tásáról. A részle-
tekről Zabánné 
Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, 
a városi képviselő-testület Egészségügyi, 
Szociális és Családvédelmi Bizottságának 
elnöke tájékoztatta lapunkat.

Létezik olyan három oltásból álló oltás-
sorozat, ami védettséget biztosít a méh-
nyakrákot okozó HPV vírussal szemben. 
Elhatároztuk, hogy a város önkormányzata 
is támogatást ad az oltóanyag beszerzésé-
hez, aminek ára mintegy 78.000 Ft.

A város a 13 éves lányok oltási költsé-
geinek egyharmad részét vállalja át, erre 
különítettünk el a határozatban több mint 
hárommillió forintot. Annak, hogy miért 
éppen ezt a korosztályt választottuk ki, or-
voszakmai okai vannak. 

A forgalmazó Glaxo Smidt Kline Kft. is 
egyharmad résznyi költséget vállal át, így a 
78.000 Ft helyett csak mintegy 26.000 Ft-ot 
kell az oltásért fizetni.

Az érintett korosztályt a fent említett kft. 
szakemberei a közeljövőben megkeresik, 
szülői értekezleteken és más formában is 
felveszik velük a kapcsolatot. A kampány 
során az érintettek pontos és részletes in-
formációkat kapnak majd arról, hogy mi-
lyen módon lehet élni ezzel a lehetőséggel.

A magam részéről nagyon örülök annak, 
hogy az önkormányzat – lehetőségeihez 
mérten – segíthetett a gyermekek egészsé-
gének megóvásában.

Menetrendi változások a Gyáli Kistérségben
Tisztelt Lakosság, Kedves Utasok!
- Kérdése, észrevétele van az elmúlt időszakban bevezetett menetrendi módosításokkal kapcsolatban?
- Kellemetlenül, vagy akár előnyösen érintik Önt a változások, vagy éppen a változatlanság?
- Kérése, módosítási javaslata, kielégítetlen utazási igénye van?

Kérjük, hogy észrevételeit juttassa el a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedés-
szervezési Irodához: 1119, Thán Károly utca 3-5., e-mail: kapusy.kata@kti.hu, telefon:  
06-1-371-5897.

Irodánk szakértője 2009. március 11-én (szerdán) 14-18 óráig  a Kistérségi Fejlesztési 
Központban (2360, Gyál, Kőrösi út 54.) fogadóórát tart. Ez idő alatt személyesen is megte-
hetik észrevételeiket. Számítunk megjelenésükre.

Városunk idei költségvetésének főbb számai
Gyál Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 
5.339.028 e Ft.
A bevételi oldalon várható jelentősebb tételek: (e Ft)
- normatív támogatások: 873.209
- helyi adó bevételek: 898.698
- beruházások finanszírozása 2008. évi pénzmaradványból 490.306
- átengedett központi adók: (szja helyben maradó része, és normatívan elosztott része): 523.090
- felhalmozási bevételek (telekeladásokból): 264.437
- címzett támogatás (Ady Iskola bővítés, korsz.) 1.197
- polg. hiv működési bevétele: (igazgatási bevételek, bírságok, bérleti díjak,
 A.S.A kompenzációs jutalék, kamatbevétel, áfa): 404.164
- felhalmozásra átvett pénzeszköz (közérdekű kötelezettség vállalásokból): 153.732
- felhalmozásra átvett pénzeszköz (pályázat): 1.598.839
- intézményi bevételek (bérleti díj, étkezés): 96.953
- működésre átvett pénzeszköz (OEP támogatás, kisebbség): 35.600
A kiadási oldalon jelentkező jelentősebb tételek: (e Ft)
- intézmények működési kiadásai (bér, járulék, dologi): 1.498.164
- polgármesteri hivatal műk kiadás (bér, járulék, dologi): 966.536
- felhalmozási kiadások: 2.293.183
(ezen belül jelentősebb: Ady 1.392; Gyűjtőutak építése 562.169; Kisfaludy u. útfelújítás: 26.247; Árpád téri 
játszótér 18.656; Némediszőlő csatorna építés 70.000; IVS és városközpont funkcióbővítés 1.585.757 )
- intézményeknek fizetendő végkielégítése, jubileumi jutalmak: 35.488
- segélyezési kiadások: 42.600
- BKV buszjáratok támogatására: 58.289
- KHT működési és felhalmozási kiadásainak támogatása: 56.505
- kistérség részére tagdíj fiz. és normatív támogatás: 53.223
- sportpálya üzemeltetésére: 9.500
- városi rendezvények, egészségmegőrző programok: 12.000
- sport, civil szervezetek támogatása: 10.000

Diera Éva irodavezető 
Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda
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Kevesebb pénzből gazdálkodnak az intézmények

Elkészült a város idei költségvetése
Városunk képviselő-testülete március elején fogadta el Gyál 2009-
es költségvetését. Pápai Mihály, gazdasági ügyekért felelős alpol-
gármester lapunk kérdéseire adott válaszaiból kiderül, hogy az 
önkormányzat az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére is fon-
tosnak tartja a fejlesztéseket, beruházásokat, az itt élők életkörül-
ményeinek további javítását.

– Milyen a város 2009-es 
költségvetése?

– Egyik intézményveze-
tőnk mondta a tavalyi, 2008-
as költségvetés tárgyalása-
kor, egy évvel ezelőtt, hogy a 
2008-as költségvetés közepes 
lesz. Rosszabb, mint a 2007-
es, de jobb, mint a 2009-es. 
Akkor még nevettünk rajta, 
ám azóta tudjuk, hogy sajnos 
igaza lett. 

A recesszióról, gazdasági 
válságról nap, mint nap sokat 
hallani mostanában. Tény, 
hogy ezt nagyrészt külső té-
nyezők okozzák, tény viszont 
az is, hogy jelenlegi gazdasá-
gi problémáinkat nem csak 
a válság okozza. Egy önkor-
mányzat költségvetésében 
hatalmas részt tesz ki az in-
tézmények működtetése. Ezt 
állami támogatásból, az úgy-
nevezett normatívából és saját 
költségvetésünkből finanszí-
rozzuk. Az állami normatíva 
folyamatosan csökken, míg 
néhány évvel ezelőtt a költségek 65-70 
százalékát fedezte, mára ez az arány csak 
40-45 százalék. Megtettünk mindent, 
amit lehet, csökkentettük a költségeket, 
racionalizáltunk, nem terveztünk jutal-
mat a közalkalmazottaknak, a központi 
elvonás miatt nem tervezhettünk 13. havi 
fizetést. A gyáli intézmények összkölt-
ségvetése mintegy 100 millió forinttal 
kevesebb a tavalyinál, mégis, a költségek 
több mint 50 százalékát kell saját költség-
vetésünkből biztosítanunk ahhoz, hogy 
például az óvodák, iskolák működjenek. 
Az állam az utóbbi években fokozatosan 
kivonul az intézmények működtetéséből, 
magára hagyja az önkormányzatokat.

Elsősorban a csökkenő állami támoga-
tás miatt van az, hogy a költségvetés be-

vételi oldalán jelentkező adóbevételeket 
(iparűzési, gépjármű- és építményadó) 
is kénytelenek vagyunk működésre for-
dítani. 

A város vezetésének határozott szán-
déka szerint az intézmények működőké-
pességének megőrzése mindezek ellenére 
is fő szempont maradt. Prioritás a köz-
szolgáltatások (közművek, tömegközle-
kedés, stb.) biztosítása is.

Itt köszönöm meg a város lakosságá-
nak, s külön is a közintézményekben dol-
gozóknak, a köztisztviselőknek és közal-
kalmazottaknak az áldozatos munkáját.

– Ha mindent felemészt a működés, mi-
ből lehet fejleszteni?

– Fejleszteni, beruházni csak hitelből, 
illetve pályázati források igénybevételé-

vel tudunk. Büszkék lehetünk arra, hogy 
az egyre romló gazdasági helyzet ellené-
re is nagyszabású fejlesztéseket sikerült 
megvalósítanunk az elmúlt években, s ez 
ebben az évben is folytatódik. A tervek 
szerint zajlik az útstabilizáció, aminek 

eredményeképpen az év második felére 
nem lesz földút a városban. Ezt a fejlesz-
tést kizárólag saját költségvetésünkből, 
kötvénykibocsátással finanszírozzuk. Az 
idén uniós forrásból és az erre biztosított 
önkormányzati önrész felhasználásával 
kerül sor a Brassói, Gárdonyi, Bartók, 
Szélső és a Bajcsy utca aszfaltozására.

A városközpont kialakítására szintén 
uniós forrásból fordíthatunk 700 millió 
forintot. Ennek részleteiről a lap egy má-
sik írásában adunk tájékoztatást az olva-
sóknak.

Mi itt Gyálon az egyre romló gazdasági 
helyzet ellenére is inkább élénkíteni, nem 
pedig visszafogni igyekszünk a beruhá-
zásokat. Meggyőződésem szerint ezt kel-
lene tenni országos szinten is.          -i kis-
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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 szerve-
zeteknek, illetve meghatározott tevékenységet végző intézményeknek ajánl-
hatják fel adóbevallásuk benyújtásakor. Ezek a felajánlások nagy segítséget 
jelentenek a közösségeknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójá-
nak 1 százaléka összesen több tízmillió forintot tesz ki! 

Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő tevé-
kenységet végző szervezetek listáját adjuk közre azzal a szándékkal, hogy a 

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
Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 

Adószám: 18687673-1-13
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 Közgazda-
sági 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

Telekértékesítés
Gyál Város Önkormányzata az alábbi ingatlanjait kívánja értékesíteni:
Beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok:
- Gyál, Kis szélső utca 20. szám alatti   5114/11 hrsz-ú 658 m2 területű ingatlant  bruttó 10.264.800.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 18. szám alatti  5114/12 hrsz-ú 678 m2 területű ingatlant  bruttó 10.576.800.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 25. szám alatti  5114/18 hrsz-ú 690 m2 területű ingatlant bruttó 9.936.000.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 23. szám alatti  5114/19 hrsz-ú 718 m2 területű ingatlant  bruttó 10.339.200.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 21. szám alatti  5114/20 hrsz-ú 716 m2 területű ingatlant  bruttó 10.310.400.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 19. szám alatti  5114/21 hrsz-ú 727 m2 területű ingatlant  bruttó 10.468.800.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 17. szám alatti  5114/23 hrsz-ú 711 m2 területű ingatlant  bruttó 10.238.400.-Ft
- Gyál, Kis szélső u. 15. szám alatti  5114/24 hrsz-ú 705 m2 területű ingatlant  bruttó 10.152.000.-Ft
- Gyál, Wass Albert u. 7. szám alatti  5113/20 hrsz-ú 505 m2 területű ingatlant bruttó 10.302.000.-Ft
- Gyál, Wass Albert u. 14. szám alatti  5113/ 7 hrsz-ú 520 m2 területű ingatlant  bruttó 9.360.000.-Ft
- Gyál, Wass Albert u. 12. szám alatti  5113/ 8 hrsz-ú 520 m2 területű ingatlant  bruttó 9.360.000.-Ft
- Gyál, Wass Albert u. 15. szám alatti  5113/34 hrsz-ú 669 m2 területű ingatlant  bruttó 12.042.000.-Ft

Az építési telkek vételára tartalmazza 1 lakóegységre szólóan a közműfejlesztési hoz-
zájárulást, de nem tartalmazza az ingatlanok közműcsatlakozásának költségét. A vételár 
összegét az adás-vételi szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni.

Az ingatlanok a Szabályozási Terv Övezeti tervlapjának megfelelően KEL-GY/3 jelű 
kertvárosi lakóövezetben találhatók, amelyekre a HÉSZ előírásai alapján legfeljebb kétla-
kásos lakóház építhető.

Az ingatlanok vételárának meghatározásánál Gyál Város Önkormányzatának az Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2000. 
(IV.3.) Ök. számú rendelet 18. §. (1) bekezdése alapján „a tulajdoni jogot gyakorló 

a.) a nélkülözhetetlen szakember foglalkoztatása, valamint 
b.) a Gyálon hosszabb ideje lakóhellyel rendelkező igénylő esetén kivételes méltányossá-

got gyakorolhat.”
Értékesíteni kívánja továbbá:
– Gyál, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 93. szám alatti 
5548 hrsz-ú 584 m2 nagyságú nagyságú beépített ingatlant 23.500.000.- Ft-os vételáron
(lakóház  114 m2, pince +51 m2, garázs +tárolók 67 m2)
Bővebb felvilágosítás: Gyál Polgármesteri Hivatal I.em.17. szoba: Szabóné Kovács Anikó 

főelőadónál. Telefon: 06-29/ 540-958.

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

felajánlásokhoz ötleteket adjunk. Maradjon a személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának minél nagyobb része Gyálon, segítse az itt működő szervezeteket, 
szolgálja a gyáliakat!

A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek általunk 
ismert listáját lapunk előző számában egyszer már megjelentettük. Mivel a 
városban működő, Gyálhoz kötődő, gyáliakat szolgáló közösségek tevékeny-
ségének támogatását nagyon fontosnak tartjuk, ismét közreadjuk a listát.  

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



�009. március

�

Kölcsönös tisztelet, szolgálat és szakmaiság

Gyál új aljegyzőjénél jártunk

Mint lapunkban is hírül adtuk, Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete már-
cius 1-jei hatállyal dr. Bukucs Balázst nevezte 
ki aljegyzővé. Az igazgatásszervező és jogi 
diplomával rendelkező szakembert munkába 
állása után néhány nappal kerestük fel.

– Milyen út vezetett a gyáli aljegyzői szék-
ig?

– 1998-ban végeztem az Államigazgatási 
Főiskolán, igazgatásszervező szakon, majd 
2002-ben jogi diplomát szereztem a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetemen. Köz-
tisztviselőként dolgozom 1994 óta. Az elmúlt 
15 évben Csepelen az önkormányzatiság szá-
mos területén szereztem tapasztalatokat az 
ügyfélszolgálati munkától a rendeletalkotá-
son át a minőségbiztosításig. Voltam előadó, 
vezető helyettes és vezető, belekóstolhattam 
a polgármesteri hivatali tevékenység szinte 
minden aspektusába. 

Az ember időről időre szakmai kihívásokat 
keres. Mivel Csepelen élek, a Budapest környé-
ki települések, közöttük Gyál is szóba jöhettek. 
A pályázat benyújtása előtt természetesen igye-
keztem megismerni a város múltját és jelenét.

– Pályázott, ebből arra következtetek, hogy 
pozitív kép rajzolódott ki önben…

– Az általam elérhető dokumentumokból 
egy dinamikusan fejlődő város képe bonta-
kozott ki. Többször voltam itt személyesen 
is, s a Gyálon szerzett benyomásaim csak 
erősítették ezt a képet. Amit láttam arról ta-
núskodik, hogy a város vezetése komolyan 
gondolja a fejlesztést. Hogy csak a legfrissebb 
eredményt említsem, nagy lehetőség a város-
központ fejlesztésére nyert 700 milliós pályá-
zati forrás. 

– A hivatalról is van már kialakult képe?

– Néhány itt töltött munka-
nap után felelőtlenség lenne 
bármiféle értékelést adnom. 
Túl vagyok az ismerkedés első 
fázisán, bekapcsolódtam a napi 
munkába, de átfogó képet csak 
a szervezeti egységek, munka-
társak részletesebb megismeré-
se után alakítok ki. Az viszont 
már most látszik, hogy jól kép-
zett szakemberek dolgoznak a 
hivatalban. 

– Milyen hivatalban, milyen 
hivatalért szeretne dolgozni?

– A fő irányok kijelölése a mindenkori 
jegyző kompetenciája. Soósné dr. Gáspár 
Gabriella jegyző asszonnyal dolgoztam már 

együtt, s megtisztelőnek érzem, hogy ismét a 
munkatársa lehetek. 

Az optimálisan működő hivatal számomra 
egy a vonatkozó jogszabályok, határidők ma-
radéktalan betartásával működő, ügyfélba-
rát, szolgáltató szervezetet jelent. Ezzel nem 
azt mondom, hogy a város polgármesteri 
hivatala jelenleg nem rendelkezik ezekkel az 
ismérvekkel, hanem általános elvárásaimat 
fogalmaztam meg.

Kulcsszónak tartom még a csapatmunkát, 
de az összteljesítmény mellett az egyéni tel-
jesítmények is nagyon fontosak. Az önkor-
mányzati tevékenység közszolgálat, a köz, a 
közösség kölcsönös tiszteleten alapuló szol-
gálata. Több mint munka, hivatás, sőt, élethi-
vatás!                                                               gi

Hétszázmilliós pályázati támogatás a városközpont fejlesztéséhez

Mire elég, mire nem?
Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozásával és a városközpont fejlesztésére benyújtott pá-
lyázattal az Új Gyáli Újság hasábjain is többször foglalkoztunk. Megszületett a döntés: a Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács uniós forrásból 700 millió forinttal támogatja a gyáli 
városközpont kialakítását.  

Az egyik szemem sír, a másik nevet. Nagy öröm, hogy pályázatunk több sikertelen próbálkozás után 
végre támogatást kapott, üröm az örömben viszont az, hogy a megítélt 700 millió forint a pályázott ös-
szegnek csak mintegy felét teszi ki – kommentálja a döntést Pápai Mihály, városunk gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármestere.

Mint a városvezető lapunk kérdésére elmondta, a benyújtott tervdokumentáció a lakosság, civil 
szervezetek, intézmények, gazdasági szervezetek stb. bevonásával, véleményük, javaslataik figyelembe-
vételével összeállított integrált városfejlesztési stratégiával összhangban készült, s mintegy 1,4 milliárd 
forintos pályázati forrással számol. Köszönöm mindenkinek, aki munkájával, ötleteivel hozzájárult az 
IVS elkészítéséhez.

Szerepel a tervek között a Kőrösi út Táncsics Mihály utcától a Kisfaludy utcáig tartó szakasza nyom-
vonalának áthelyezése a vasúthoz közelebb, korszerű és biztonságos gyalogos vasúti átjárók építése is. 
A város főútjának jelenlegi nyomvonalán az említett szakaszon szervizút, parkolók kialakítása, sétáló-
utca, díszburkolat készítése is szerepelt az eredeti tervekben, valamint a kulturált ügyfélfogadás, ügy-
intézés feltételeinek javítása érdekében a városközpontban található polgármesteri hivatal épületének 
teljes átépítése, kistérségi központ kialakítása. 

Mindez természetesen nem készülhet el a reméltnél kisebb támogatással. Le kell ülnünk, s át kell 
gondolnunk, mi az, ami a kevesebb pénzből is megvalósítható. A város vezetése csak olyan beruházáso-
kat indít el, amelyeket száz százalékos valószínűséggel be is tud fejezni – hangsúlyozta Pápai Mihály. 

Most szakemberek dolgoznak a tervek átalakításán. Nagy valószínűséggel a tervezettnél kisebb alap-
területtel rendelkező városháza, a zöldségpiac korszerűsítése és más, járulékos beruházások férnek bele 
a költségvetésbe. 2000 négyzetméteres sportcsarnok, vagy éppen vasúti megálló létesítése a megjelent 
hírekkel ellentétben még az eredeti tervekben sem szerepelt, így értelemszerűen a csökkentett tartalom 
szerinti megvalósításnak sem lesz része – tájékoztatott Gyál gazdasági ügyekért felelős alpolgármes-
tere. 

(Az Új Gyáli Újság a jövőben is rendszeresen beszámol majd a városközpont kialakításával kapcsolatos fejleményekről.)
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„…Azt a ragyogóját!”
A Kovács István Pál Dalkör februári műsorán  - „In memoriam 
Pataki István” -  emlékeztünk a neves ének- és citeraművészre. 
Vendégként felléptek pályatársai: Pásztorka Sándor, a Budapest Te-
levízió jól ismert műsorvezető-énekese és Farkas Rozika, aki szép 
hangjával és kedves szavaival nyerte meg a közönséget. Fellépett 
a Gyál Városi Népdalkör, melynek elődkórusát Pataki István ala-
pította, énekelt az ez alkalomra újra összeverbuvált egykori fér-
fikórus, és játszottak a citeraművész egykori tanítványai: Szlama 
László és Csomor Tamás. Felvételről láttuk a Pataki Pista vendég-
szereplésein és nótaműsorunkon készült bejátszásokat, a közös elő-
adást Törőcsik Mártával. A szólóénekesek – akik közül többen is 
énekeltek együtt a kórusalapítóval  – most emlékezés dalait szólal-
tatták meg feledhetetlenül. A kedvelt nóták felidézésébe a közönség 
is bekapcsolódott.  A megható méltatást Gazdik István, a közös-
ségi ház igazgatója mondta el a népművelési feladatokat is ellátó 
énekesről. A fellobbanó 55 gyertyaláng már csak „in memoriam” 
ünnepelt születésnapot…             

Március 22-én, vasárnap 15 órakor következő műsorunkban Ba-
rabás Sándor TV-énekes lesz a vendégünk, aki már szerepelt soro-
zatunkban. Kellemes hangja és szép dalai vonzzák a közönséget. A 
zenét Dudicsné Gerely Erika és Falusi Ferenc szolgáltatják.

Április 19-én, vasárnap 17 órakor a nótaműsor elindításának 4. 
évfordulóján és a dalkör első születésnapján jubileumi emlékmű-
sort tartunk. Vendégünk lesz Madarász Katalin (Ugye nem kell 
bemutatnom?) és Rezsnák Miklós, a neves énekes-műsorvezető. A 
fellépőket cigányzenekar kíséri. Meglepetés-vendégként néhány is-
merőst is meghívunk a „régi szép időkből”.  

Májustól augusztusig csatlakozunk a közösségi ház díszudvará-
ban szombatonként rendezendő zenei programokhoz. A mi műso-
raink szombaton 17 órakor kezdődnek, utána tánczene marasztal 
szórakozásra, táncra. 

Minden műsorhoz cigányzenekar szolgáltatja a kíséretet. Előadá-
sainkra 10 előadásra szóló bérlet váltható a pénztárban (4000.- Ft). 
Az alkalmankénti belépők ára áprilistól 600.- Ft lesz, a cigányzene-
kart csak így tudjuk biztosítani. Érdemesebb tehát bérletet váltani, 
ami a nyári „…Azt a ragyogóját!” műsorokra is érvényes.   

Műsorainkat május 16-án, június 13-án, július 11-én, augusztus 
15-én szombaton 17 órakor tartjuk.  

Várható vendégek: Gránát Zsuzsa, Bokor János, Zsuzsa Mihály, B. 
Tóth Magda, Szentendrei Klára, Bányai Márton, Vígh Levente és mások.

Szeretettel várjuk minden műsorunkra kedves közönségünket! A 
dalkör tagjai: Kerekes Róbert művészeti vezető-énekes, Henk Marika, 
Petik Erzsébet, Tolnai Marika, Tarsoly Ilona, Törőcsik Márta, Hentesné 

Julika, Marsi Marika, Torrent Sándor (reméljük, mielőbb felgyógyul és 
újra énekel), Hajnal Kálmán, Szűcs Sándor, Homoki Tibor, Pék László 
énekesek, a zenészek: Dudicsné Gerely Erika a zongoránál és Falusi Fe-
renc a cimbalomnál, valamint Ihász Sándor titkár, Kerekes Róbertné 
vezetőségi tag és - szponzorok, pártoló-tagok jelentkezését is várva –

Kovács Istvánné
elnök 

Óvodásokat láttak vendégül a 
Zrínyi Miklós Általános Iskolában

Második alkalommal érkeztek 
hozzánk a város óvodáiból ap-
rócska vendégeink, hogy össze-
mérjék ügyességüket. 

Intézményünk munkatervében 
igen kedves és szeretetreméltó 
feladat ennek a sportversenynek a 
megrendezése. 

Testnevelő tanáraink: Mészá-
ros Gáborné, Mészáros Gábor és 
Brunovszky Dávid időben elké-
szítették a feladatsorokat, időben 
elküldtük az óvodákba, hogy gyakorolhassanak. 

Külön gratulálok a kicsiken kívül az óvónőknek is, hiszen szinte 
iskolai nehézségű váltóversenyen teljesítettek tanítványaik minden 
nehézség nélkül. 

Dicséretet érdemelnek valamennyien. Köszönjük, hogy ilyen fe-
lejthetetlen, vidám délelőttöt varázsoltak intézményünkben! 

Az alábbi eredmények születtek: 
 I. helyezett Tátika Óvoda 
 II. helyezett Tulipán Óvoda 
 III. helyezett Liliom Óvoda 
 IV. helyezett Jancsi és Juliska Óvoda
Gratulálunk a kis versenyzőknek!
A megérdemelt „munka” után megérdemelt jutalom következett. 

Érmekkel a nyakukban, az iskola ebédlőjében egy kis tízóraival 
vendégeltük meg őket. 

Jövőre is szeretettel várjuk a nagycsoportosokat, nevelőikkel és 
szurkoló ovis társaikkal együtt! 

Külön köszönet az intézményvezetők segítségéért!           Juhász Ida 
                                                                       igazgató



�009. március

�

Gyálon él az egykori főiskolai világbajnok
Ihászné Magyar Kornélia válogatott kerékpár- és 
gyorskorcsolya versenyző, országos bajnok volt 
az 50-es évek elejétől 1972-ig. Ma már nyugdíjas, 
2001 óta él Gyálon férjével, Ihász Sándorral, több 
civil szervezet, a Gyáli Kertbarát Kör, a Nyugdíjas 
Alapítványért Nyugdíjas Klub, a Kovács István 
Pál Dalkör tevékeny alapító tagjaként. Kornélia 
asszony sportolói múltjáról még az ismerőseik 
közül is csak kevesen tudnak…

– Honnan a biciklizés szeretete?
– Pestújhelyen nőttem fel, kertvárosi részen. 

Már gyermekként is vonzottak a fiús játékok, 
rengeteg időt töltöttem a környékbeli srácokkal. 
Legkedveltebb időtöltésünk a kerékpározás volt. 
Az utcán versenyeztünk, bravúroskodtunk. Min-
dig egyenrangúnak éreztem magam a srácokkal, 
sohasem adtam fel, igyekeztem, hogy egyikük 
se győzhessen le.  Aztán amikor egyik barátunk 
versenyszerűen kezdett kerékpározni, én is meg-
ismerkedtem ezzel a sporttal és hamar elhatároz-
tam, hogy szeretnék versenyezni.

– Hogyan fogadták női jelentkezőként ebben a 
férfias sportágban?

– Ekkoriban még nem nagyon volt női ver-
senyző Magyarországon, így engem sem fogad-
tak tárt karokkal. A Ganz-Mávagnál kezdtem el 
kerékpározni, de hamar átpártoltam a Budapesti 
Honvédhoz. Itt aztán abszolút nem akartak velem 
foglalkozni, ugyanis én voltam az egyetlen nő a 
százfős kerékpár szakosztályban. A férfi ifjúsági-
ak között versenyeztem, és bizony nem volt ritka 
hogy az 50 kilométeres versenyen lehagytam az 
egész fiúmezőnyt.

– Nem sokáig kellett a férfiak között versenyez-
nie, hiszen létrejött a magyar női kerékpársport. 
1951 és 56 között a Budapesti Honvéd színeiben 
női egyéni kerékpározásban hatszor országos baj-
nok, 1954-ben a Budapesten rendezett Főiskolai 
Világbajnokságon kerékpár versenyszámban vi-
lágbajnok lett.

– Az ötvenes évek közepére már 45-50 kerék-
páros versenyzőnőt tartottak nyilván az ország-
ban. A hazai hivatalos női kerékpározás azon-
ban nem tartott sokáig, megalakulása után nem 
sokkal, anyagi okok miatt a 60-as évekre meg is 
szűnt, engem egyedüli női versenyzőként meg-
tartottak ugyan, de megint a férfiak között kellett 
versenyeznem.

– 1957-től a Budapesti Építők színeiben három-
szor nyert országos bajnokságot egyéniben.

1960-ban rendeztek először felnőtt női kerék-
pár-világbajnokságot, amin természetesen Kor-
nélia is indult. Első magyar nőként húzhatta fel a 
válogatott mezt a sachsenringi pályán.

– Nagyon jól mentem, a hangszórók a nevemet 

harsogták állandóan, csodálatos volt. Egészen 
addig, amíg a technika ördöge közbe nem szólt… 
Kísérőautó hiányában elmaradt a segítség, ami-
kor egy váratlan defekt után kerékcserére lett 
volna szükségem. Így csak a 13.  helyen értem 
célba. A verseny után a régi nagy nevek, a profi 
férfi világbajnokok tőlem kértek autogramot. Ezt 
az élményt sosem lehet elfelejteni.

– Ezután be is fejeződött kerékpáros pályafutá-
sa.

– Akkori edzőm, Pásztor István tanácsára át-
nyergeltem a gyorskorcsolyázásra.

Mivel gyerekkoromban nem tanultam kor-
csolyázni, fogalmam sem volt, hogy létezik ilyen 
sport. 1960-ban, 21 évesen húztam először kor-
csolyát a lábamra, de egy év múlva már megnyer-
tem a magyar bajnokságot. 

– Több nemzetközi versenyen is részt vett, világ-
bajnokságon négyszer is.

– 1962-ben voltam kint először világbajnok-
ságon, Helsinkiben. Az utazás vonattal történt, 
itthonról elindultunk csütörtökön, szombaton 
reggel 6 órakor megérkeztünk Helsinkibe és 10 
órakor már rajthoz kellett állni. Ezek a körül-
mények jellemezték szinte az összes nemzetközi 
versenyre való utazásunkat, de ennek ellenére 
általában a legjobb formámat tudtam hozni a ver-
senyeken és mindig hoztam 
az újabbnál-újabb egyéni és 
magyar rekordokat. Körül-
belül 100-120 magyar rekor-
dot állítottam fel korcsolyázó 
pályafutásom alatt. 

– 1964-ben Innsbruckban 
rendezték a téli olimpiát. A 
magyar versenyzők közül 
Kornélia érte el egyedül az 
olimpiai szintet, így kijutott a 
versenyre. 

– Az utazás a megszo-
kott rossz körülmények 
között zajlott. Majdnem 
két napot vonatoztunk és 
a versenyt megelőző este 
érkeztünk meg Innsb-
ruckba. Az első napon két 
távot kellett teljesíteni a 
versenyzőknek, az első 500 
méteres versenyen még 
nem is volt gond, azonban 
mire a második távot elin-
dították, a jég olyan rossz 
minőségűre olvadt, hogy le 
kellett volna állítani a ver-
senyt. Ezt viszont csak az 

után tették meg, hogy végigmentem a „bokáig 
érő” jégen. 

A versenyt felfüggesztették és csak a késő dél-
utáni órákban folytatták, ekkor már jó minőségű 
tükörjégen, amin természetesen sorra születtek 
a jobbnál jobb eredmények. Mivel az én időmet, 
amit a silány minőségű jégen kellett futnom nem 
törölték, elég rossz eredménnyel zártam a napot, 
bár hozzáteszem, még így is megjavítottam a ma-
gyar rekordot, sőt a másnap rendezett két távon is 
új rekordot állítottam fel. De az első nap kudarca 
rányomta bélyegét az egész olimpiai szereplésem-
re. Bár összetettben a mezőny első felében végez-
tem, csalódottan jöttem haza. Nem mondom, 
hogy megnyertem volna az olimpiát, de biztos 
vagyok benne, hogy jobb eredményt értem volna 
el, ha a rendezők előbb leállítják a versenyt és én 
is jó minőségű jégen mehetek.

– 1966 és 69 között a Budapesti Vörös Meteor 
(MTK) versenyzőjeként országos bajnok, csúcstar-
tó, „Év Sportolója” volt. Korcsolyázóként négyszer 
vett részt világbajnokságon és szerepelt az először 
megrendezett női Európa-bajnokságon is. 1972-
ben még megnyerte a magyar bajnokságot, de 
73-tól visszavonult és a Volán S.E. korcsolyaedző-
jeként dolgozott tovább.

Sportolói pályafutása befejezésekor, 1972-ben a 
Magyar Népköztársaság Ér-
demes Sportolója lett. A Vo-
lán elnöke, Grosics Gyula (a 
fekete párduc) vezetése alatt 
sok tehetséges korcsolyázót 
nevelt. A legkiemelkedőbb 
tehetség a később osztrák 
színekben világ- és olimpiai 
bajnok Hunyadi Emese volt. 
Magyar Kornélia 1961 és 72 
között minden évben magyar 
bajnok, országos csúcstartó, 
veretlen versenyző volt, aki 
két sportágban is kiemelkedő 
pályafutással rendelkezett. A 
mai napig szeret biciklizni, 
így akár a gyáli utcákon is 
találkozhatunk vele.

– A férjemmel már alig 
várjuk, hogy jobb idő le-
gyen. Mindkettőnknek van 
három-három biciklink, az 
egyikkel csak szép időben 
megyünk, a másikkal esős 
időben, a harmadikkal pedig 
a boltba, vásárolni – mondja 
nevetve a Gyálon élő egykori 
élsportoló.                           VS
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Megyei „Szép Magyar Beszéd” verseny
a Bartók Béla Általános Iskolában
Évek óta a Bartók Béla Általános Iskola ad otthont a körzeti „Szép Magyar Beszéd” ver-
senynek. Megtisztelő feladat házigazdája lenni egy ilyen rangos eseménynek.

Az ebben az évben is meghirdetett versenyre 11 iskola legjobb diákjai neveztek be és 
mérték össze tudásukat két (5-6. és 7-8. osztályos) korcsoportban.

Két próbatételben kellett bizonyítaniuk tudásukat a versenyzőknek: egy 20-21. századi 
írótól származó leíró jellegű, otthon előkészített szöveg, majd egy ismeretlen szöveg szép 
felolvasásával.

7-8. osztályos korcsoport első helyezettje képviseli megyénket (körzetünket) az országos 
megmérettetésen.

A zsűri tagjai szintén kedves 
visszatérő vendégei iskolánknak: 
tagjai közt köszönthettük Far-
kas Éva színművésznőt, Gazdik 
Istvánt, a gyáli Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatóját, Méhész Árpádnét, 
Csősz Tamásnét, a város könyv-
tárosait és iskolánk egykori ked-
ves és nagy tapasztalatú tanárait: 
Nagy Józsefnét és Makkay László-
nét, akik kiváló szakmai tudással 
és elkötelezettséggel értékelték a 

versenyzők teljesítményét és látták el őket hasznos tanáccsal.
A verseny eredményei, díjai, jutalmazzák, tükrözik a tehetséget és a szorgalmas alapos 

felkészülést, a felkészítő tanárok és a diákok közös munkáját dicsérik!
5–6. osztályos korcsoport:
 I. helyezett Hámori Gizella, Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium 
 II. helyezett Dombi Nikolett, Inárcs, Tolnai Lajos Általános Iskola
 III. helyezett Balog Brigitta, Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium 
 IV. helyezett Horváth Viktória, Gyál, Zrínyi Miklós Általános Iskola
7–8. osztályos korcsoport:
 I. helyezett       Schenk Máté,        Hernád-Pusztavacs Ált. Iskola
 II. helyezett Durucz Dorina, Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
 II. helyezett Pongó Gabriella, Gyál, Ady Endre Általános Iskola
 III. helyezett Andrássy Culmann Eszter, Gyál, Ady Endre Általános Iskola
 IV. helyezett Lang Helga, Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium
A házigazda Bartók Béla Általános Iskola és a szervezők remélik, hogy az itt eltöltött 

délután kellemes emlékként marad meg minden versenyzőben és reméljük, hogy az elért 
helyezések, a zsűri tagjaival folytatott szakmai beszélgetések, tanácsok a szép magyar be-

szédre nevelés ügyét szol-
gálják.

Szeretettel várjuk vissza 
a jövő évben is versenyző-
inket, felkészítő tanáraikat 
és a munkájukat értékelő 
zsűri tagjait.

Külön köszönetünket 
fejezzük ki a Timi Virág-
üzletnek a verseny lebo-
nyolításban nyújtott fel-
ajánlásáért.

Nagy József Elek
munkaközösség vezető

Városi helyesírási verseny
2009. február 21-én délután Gyál város álta-
lános iskolás tanulói a Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskolában vettek részt helyesírási ver-
senyen. Az alábbi eredmények születtek: 

2. évfolyam: 
1. Korcsok Dávid Bartók 
2. Szabó Mónika Bartók 
3. Sári Zsolt Zrínyi
4. Tamás Zoltán Ady 
5. Perci Tamás Eötvös
6. Atalai Lilla Petra Eötvös 

3. évfolyam: 
1. Menkó Eszter Bartók 
2. Juhász László Zrínyi 
3. Stephanik Szimonetta Ady 
4. Juhász Anna Zrínyi 
5. Balla Zsófia Ady                     
6. Szigyártó Edina Bartók 

4. évfolyam: 
1. Kristóf Kamilla Ady 
2. Gyura Fanni Ady 
3. Parlag Karolina Bartók 
4. Bosnyák Alexandra Zrínyi 
5. Hásás Zsolt Zrínyi 
6. Szőke Nikolett Zrínyi 

5. évfolyam: 
1. Lakatos Friderika Eötvös 
2. Stefán Piroska Bartók 
3. Csorba Zsanett Bartók 
4. Deák Dorina Ady 
5. Butor Nikolett Zrínyi 
6. Kristyák Rebeka Ady 

6. évfolyam: 
1. Bugja Tímea Ady 
2. Hertelendy Gábor Eötvös 
3. Herczeg Annamária Eötvös 
4. Mihály Dóra Ady
5. Revóczi Orsolya Ady 

7. évfolyam: 
1. Mráz Nikolett Bartók 
2. Pongó Gabriella Ady 
3. Rapcsok Dóra Bartók 
4. Kiss Gertrúd Ady 
5. Gyarmati Dzsenifer Bartók 
6. Nádasdi Tímea Ady 

8. évfolyam:
1. Both Levente Ady 
2. Hubert Zsófia Ady 
3. Kristóf Cintia Eötvös 
4. Lőrincz Nikolett Zrínyi 
5. Zsigmond Júlia Bartók    
5. Durucz Dorina Bartók 
6. Gyurin Natália Ady 
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő ta-
náraiknak!
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Zajlik az élet a Liliom Óvodában

Tananyag a szamba az Adyban?

Hagyományosan még hamvazó szerda előtt, 
február 21-én rendeztük az Ady Endre Álta-
lános Iskolában a farsangi mulatságot. Gyere-
kek, szülők, tanárok készültek már hetek óta 
erre a napra: nálunk nemcsak ötletes egyéni 
jelmezesek felvonulása zajlik, hanem minden 
osztály közös jelmezes bemutatóval, rövid 
műsorral készül a megmérettetésre. 

Hetekig törtük a fejünket a tréfásabbnál 
tréfásabb, meghökkentő produkciókon, szü-
lők segítségével készültek a jelmezek. Zenéket 
válogattunk, a diákok koreográfiát készítet-
tek, táncot tanultak. Anyukák, nagymamák 
sütötték a „szerencsefánkokat”, apukák, nagy-

papák faragták, festették a díszle-
teket. Szombaton kora délután 
még a piactéri parkolót is meg 
kellett nyitni az érkező tömegek 
előtt. Alsó tagozatos osztályaink 
kezdték a jelmezes felvonulást, a 
szintén jelmezbe öltözött tanító 
nénikkel az élen. Remek ötletek, 

vidám zenék, pompás jelmezek, vastaps a 
tornateremben! Retro tánciskola, cirkuszi fel-
vonulás, afrikai bennszülöttek, Ludas Matyi 
egész falujával, Kalózok és Hétvezérek – szí-
nes volt az idei paletta! Az egyéni jelmezekkel 
bemutathatta a tanuló ifjúság, hogy idén mi 
a „trendi” a jelmezviseletben. Természetesen 
nem maradhattak ki a hagyományos jelmezek 
sem, Királylányok és Katonák, Zorrók és Pók-
emberek, Tavasztündérek és Katicák vonultak 
a zsúfolásig megtelt tornatermi nézőtér sorai 
előtt. A jutalom finom torta, a büfében szend-
vics és fánk, tombola, tánc: kell-e ennél több 
egy vidám délutánhoz?! 

Még szinte magunkhoz sem tértünk az al-
sós forgatag kábulatából, máris rafiaszoknyás 
lányok, és kakaóbarna bőrű – kakaó illatú 
szintén rafiaszoknyás – fiúk csapatai lepték 
el a folyosókat. 180 centisre nőtt óvodások 
húzták maguk után a kisvonatot, a csattogós 
lepkét, meseszereplők és ismert celebek töl-
tötték meg a zsibongókat. Kezdődött a felső-
sök mulatsága! 

A csúcspont az eltévedt riói szambatánco-
sok bemutatója volt a csillogó, színes, tollas 
revütáncosnőkkel, Hawaii inges, napszem-
üveges zenészekkel! Olyan fergeteges volt a 
tánc, mintha ezt tanulták volna hetek óta, 
igazi karneváli hangulatot teremtettek az 
ötödikesek! Estig folytatódott a mulatság, 
az idő idén is kevésnek bizonyult. Remekül 
szórakoztunk, jól éreztük magunkat, kö-
szönjük minden résztvevőnek a felkészü-
lést!

Csinosné Tóvizi Ágnes
  igazgatóhelyettes

Végre itt a február, mely kicsiknek és nagyoknak egyaránt a báli 
szezon kezdetét, a mulatozást, szórakozást, állatalakoskodást je-
lenti.

A Liliom Óvoda Csibe és Napsugár csoportjának szórakozása 
február 10-én vette kezdetét a Budapesti Bábszínház társulatának 
előadásában megtekintett „A gyáva kistigris” c. előadással. Óvo-
dásaink várakozással telt izgalommal érkeztek a bábszínházba. 
Többségük most először járt ott. Esetükben ez az élmény megala-
pozhatja a színházhoz fűződő későbbi kapcsolatukat. A gyermekek 
rendelkeznek azzal a képességgel, hogy beleéljék magukat a látott, 
hallott mesébe, helyzetekbe, azonosulva ez által egy-egy szereplő-
vel. Ez esetben a kistigrissel, akit édesapja megfosztott csíkjaitól 
gyávasága miatt, de várandós édesanyja megmentéséért legyőzi 
legnagyobb ellenfelét „Önmagát”. Végül természetesen jutalmul 
visszakapja csíkjait. Nos, nem erről szól egy óvodás élete? De, és 
egy-egy előadás alatt a szituációk megélésében a teljes személyiség 
részt vesz, fejlődik. Mindez segít a későbbiekben a társadalmi élet 
interakcióinak értelmezésében.

A mulatozás itt nem ért véget, hisz február 23-án óvodánkban 
együtt farsangoltak hercegnők, erdei állatok, s egyéb mesebeli lé-
nyek. A rendre sok-sok Pókember vigyázott. Dajka néniket egy vic-
ces tündér Jancsi bohóccá változtatta.

Mit csináltak e közben az óvónénik? Meséltek Kacor királyról, 
Holle anyóról, A kis kakas gyémánt félkrajcárjáról. Táncra hívták a 
jelmezbe öltözötteket, csokievő, kukoricaevő, szörpivó, seprű tán-
coltató stb. versenyre biztatták az egybegyűlteket. Persze nincs bál 
finom falatok nélkül, melyből jutott bőven mindenkinek. S végül, 
hogy felejthetetlen legyen mindenkinek ez a nap, apró ajándékot 

kaptak a maska-
rások, a kíváncsi 
szülők pedig sok-
sok fotót, hogy ki 
ne maradjanak a 
vigadalomból. 

A következő 
napon a Gézen-
gúz Együttes zenés farsangi műsorával folytattuk a télkergető mu-
latozást. 

Ízelítő további programjainkból:
- Húsvét: A csúfolódós nyúl c. bábelőadást tekinthetik meg óvo-

dásaink, illetve érkezik hozzánk a „Kölyökidő Alapítvány” húsvéti 
nyuszija.

- Föld napján (április 22-én)-„Egy gyermek egy palánta” címmel 
óvodaszépítő napot tartunk.

- „Liliomos nap” (április 25-én 1500 órától) keretében leendő 
óvodásaink megismerkedhetnek óvodánkkal, óvodapedagógusok-
kal, dajkákkal, dolgozókkal. Óvodásaink pedig szórakoztató, érde-
kes programokon, játékokon vehetnek részt.

- „Liliomos rajzkiállítás” a madarak, fák napja (május 10.-én) al-
kalmából középső-, nagycsoportos óvodásaink alkotásaiból. .

- Anyák napján óvodásaink egyénileg köszöntik édesanyjukat
- Csoportjaink az elkövetkező hónapokban kirándulásokon, il-

letve színházlátogatásokon vesznek részt
További programjainkat megtekinthetik www.liliomovi-gyal.

extra.hu honlapon.                                                  Czibere Annamária
óvodapedagógus
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Ki a legjobb 
atlétapalánta Gyálon?
A kérdés február 6-án, a Bartók Béla Általános Iskolában ren-
dezett II. Városi Bartók Terematlétikai Versenyen dőlt el.  Al-
sóban 15 méteres, felsőben 20 méteres futás, helyből távolug-
rás, súlypontemelkedés, medicinlabda-dobás versenyszámok 
voltak négy korcsoportban. A délelőtt folyamán az alsó tago-
zatos gyerekek mérték össze erejüket, ügyességüket, majd 13 
órától jött a „nagyok” versenye. 

Melyik iskola nyerte el a tavalyi, Ady iskola által elhódított 
kupákat?  Nagy küzdelemben és kitűnő, sportszerű verseny-
zéssel a fiúk kupáját a Bartókosok nyerték meg, míg a lányok 
közül a legsikeresebb eredményekért a Zrínyi iskola lányai vi-
hették haza és őrizhetik a trófeát egy évig. 

Köszönjük a szervezőknek, Béky Arinak és Kulhavi Gábor-
nak a verseny színvonalas lebonyolítását, és a gyáli testnevelők 
felkészítő munkáját! 

Jövőre új megmérettetésre várjuk Gyál ifjú atlétáit! 
Addig is jó felkészülést kívánunk!

Baloghné B. Mária

Gyáli zeneiskolások sikere
2009. február 11-én Pomázon rendezték meg a VI. Országos Fuvo-
laverseny Fejér-Nógrád-Pest megyei válogatóját. A nemes versen-
gésen a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskolát a III. korcsoportban Vura 
Emese 4. osztályos, a VI. korcsoportban Tóth Zsanett 9. osztályos 
tanuló képviselte. Harminc település művészeti iskoláiból 92 ver-
senyző nevezett a versenyre, és mérte össze tudását, tehetségét, 
felkészültségét. A verseny anyaga kötelező és szabadon választott 
művekből állt. Előírás volt, hogy a versenyműsort kotta nélkül kell 
előadni. A produkciókat háromtagú zsűri értékelte igen szigorúan.

A zsűri elnöke Prof. Dr. Csetényi Gyula fuvolaművész, tagjai 
pedig Herczeg Mária és Vargáné Korhma Fruzsina fuvolatanárok 
voltak.

A III. korcsoportban az 1995. június 1. és 1996. május 31. kö-
zött született tanulók szerepelhettek. Kötelező mű Köhler: a-moll 
(68. számú) etűd volt. Vura Emese szabadon választott műként Te-
lemann: F-dúr Szonáta II. és I. tételét adta elő. Nagyszerű előadá-
sával korcsoportjában a 3. helyezést érte el három megye legjobb 
fuvolásai között.

A helyezett tanulók pontszámai a III. korcsoportban:
1. helyezett Bolyki Zsófia   47
2. helyezett Szvetkó Cecília  46
3. helyezett Vura Emese  44
A VI. korcsoportban az 1986. június 1. és 1992. május 31. között 

született tanulók mérték össze tudásukat. Kötelező mű Köhler: B-
dúr etűd Op. 33. No.1. Tóth Zsanett szabadon választott műként 
Händel: e-moll szonáta I. és II. tételét játszotta. Muzikális, pontos 
előadásával megosztva 1. helyezést ért el.

A helyezett tanulók pontszámai a VI. korcsoportban:
1. helyezett  Ábrahám Brigitta  43
  Tóth Zsanett  43
2. helyezett Kulcsár Rita  42
3. helyezett Seres Júlia   32

Gratulálunk Tóth Zsanett és Vura Emese fuvola szakos tanulók-
nak, hogy színvonalas előadásukkal újabb jelentős elismerést sze-
reztek zeneiskolánknak!

Az elismerés hangján kell szólnom a kiemelkedő eredményt el-
érő tanulók felkészítő pedagógusáról, Koltavári-Tokár Hajnalka 
fuvolatanárról. Két növendéket indított a területi válogatón, és 
mindkét gyáli fuvolista helyezést ért el. E szép eredményben tükrö-

ződik a tanárnő 
kimagasló hang-
szertudása és re-
mek pedagógiai 
érzéke. A felké-
szítés során és a 
verseny helyszí-
nén is bátorította 
tanítványait, ter-
mészetesen mindenkor a realitás talaján maradva.

A siker méltó részese Várhelyi Péter zongoratanár. A kíséretében 
megszólaltatott előadási darabok a verseny legegységesebb előadá-
sai között szerepeltek. Szívből köszönjük a lelkiismeretes munkát 
és a gyönyörű élményt!

Tóth István
igazgató
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Szomszédolás Gyálon

A helyi kultúra értékeit megőrizve, a helyi közművelő-
dést egyre inkább felváltja a kistérségi közművelődés. 
Nagyon fontosak a térségi értékeket bemutató alkal-
mak, hiszen egymás alkotásainak megismerésével, a 
művészek és a közművelődési szakemberek közötti pár-
beszéd erősítésével szorosabbá fűzhetik a kapcsolatot 
települések között.

A Szomszédolás elnevezésű kiállításcsere 2004-
ben indult útjára, akkor még csak két település kultúr-
házai és képzőművészei között. Gyál és Vecsés közmű-
velődési szakemberei és művészei úgy gondolták, hogy 
a szomszéd várban is megmutatják alkotásaikat.

A következő évben, 2005-ben Felsőpakony, 2006-
ban Üllő 2008-ban pedig Alsónémedi is csatlakozott a 
kezdeményezéshez.

Az idei képzőművészeti kiállítás-sorozat 2008. 
február 20-án indult útjára Felsőpakonyról a Szabó 
Magda Könyvtár és Közösségi Házból, majd városunk-
ba érkezett az anyag. Március 3-án, az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, Gyál alpolgármestere nyitotta 
meg a tárlatot, s köszöntötte a művészeket és a mű-
vészetpártoló közönséget Gyimesi István polgármester 
is.  

A vándorkiállítás Vecsésen, majd Üllőn folytatódik, 
végső állomása pedig Alsónémedi lesz. 
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Kedves nyugdíjasok!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közzétette a 2009. évi 
EZÜST NYÁR ÜDÜLÉSI CSEKK-re jogosultak körét és az 
igénylés feltételeit. 

2009-ben csak azok a belföldi illetőségű személyek része-
sülhetnek támogatásban, akik 2008 évben nem vették igénybe 
az üdülési támogatást, 62 évesek, valamint nyugdíjuk 70.000 
Ft alatt van, más jövedelmük nincs.

Kedves Nyugdíjasok!
„PÁLYÁZATI ADATLAP 2009” elnevezésű nyomtatványt 

kell kitölteni, mellékelni a nyugdíj idei összegét megállapító 
(NYUFIG) okmány másolatát, feladni postán kell.

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: 40.000 Ft érté-
kű névre szóló üdülési csekk. 

Az idei évben 15.000 Ft lesz az önrész.  
A Pályázati adatlap megfelel még az ESÉLY A PIHENÉSRE 

és a SZOLIDARITÁS pályázat benyújtására is. 
Adatlap a Nyugdíjas Klubok vezetőinél és az Ibolya u. 4. sz. 

alatt is kérhető.
Benyújtási határidő: 2009. április 15.
Cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Bp. 1590. Pf.: 55.
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NYKE

Tisztelt Olvasóink!

Mindig nagy örömmel adunk közre lakossági észrevételeket, ol-
vasói leveleket. Megtiszteltetés, ha olvasóink az Új Gyáli Újságot 
tartják megfelelő fórumnak arra, hogy problémáikat a város nyil-
vánossága elé tárják, ügyes-bajos dolgaikban segítséget kérjenek. 
Még nagyobb az örömünk, ha pozitív tartalmakat oszthatunk meg 
önökkel. Kedves olvasónk, Vasadi Barnabásné írása is ilyen, való-
ban példaértékű történetet mesél el. Köszönjük!

Ezt láttam ma az orvosi  
rendelőben
Szokásos havi ellenőrzésre kellett mennem a laboratóriumba, 
koleszterinvizsgálatra. Várakozás közben feltűnt a mögöttem ülő 
sorból egy kellemes női hang, amely előbb magyarul, majd angolul 
hangzott. Hátrafordultam és egy ötven év körüli tanítónénit és két 
tizenegy-tizenkét év körüli kisdiákot láttam. A tanítónéni kérde-
zett, a gyerekek válaszoltak. A beszédből kiderült, hogy angol fel-
mérőre készülnek. Menet közben a kisfiú édesanyja elmondta, hogy 
szegény egyedül kínlódik. Ebből arra következtettem, hogy a szülők 
nem beszélik a nyelvet, így nem is tudnak segíteni. Tovább folyt a 
korrepetálás, és azt is kihallottam a beszédből, hogy ez a tanító-
néni már nem tanítja a gyerekeket, mások tanítják őket. Nagyon 
meglepett ez az eset. Közel húsz éve történt, hogy egyik gyermeke-
met matekból korrepetálta Pesten egy pedagógus, aki eredetileg a 
tanára volt, és egy esetben azt mondta neki: „Még mindig nem tu-
dod, pedig ingyen korrepetáltalak!” Ezt csak később, érettségi után 
mondta el, de akkor is nagyon fájt, hogy egy kilenc éves gyereknek 
ezt vágja egy pedagógus az arcába. Ráadásul, tudtommal abban 
az időben a korrepetálás szükség esetén kötelező volt, és némi bért 
kaptak érte a pedagógusok. Mintha a térítés ellenében történő 
korrepetálás hatásosabb lett volna. De az a türelem és szeretet, 
ami ebből a másik tanítónéniből sugárzott, azt juttatta eszembe, 
hogy erre is születni kell. Nem tudom a nevét, sem azt, hogy hol 
tanít, de azt igen, hogy a „helyén van”. Só és világosság ebben az 
országban és nagy szükség van sok ilyen tanítónénire. Só, mert ízt 

adott annak a kislánynak és 
kisfiúnak az életébe, akik-
nek a rendelőben szeretettel, 
szelídséggel magyarázott. És 
világosság, mert fényt áraszt 
maga körül, illetve kollégái 
és a társadalom körében. Kí-
vánom ismeretlenül is, hogy 
sok ilyen tanító legyen ebben 
az országban és városban, 
hogy az én már megszületett, 
és majd még ezután születen-
dő unokáim is részesüljenek 
ilyen meleg szeretetben és 
ilyen emlékük legyen a taní-
tóikról!

Vasadi Barnabásné

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
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Ifjúsági tagozatot  
szervez a polgárőrség

Ifjúsági tagozat indítását határozta el a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó 
Egyesület. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok minél több olyan 
ismeretet szerezzenek, aminek hasznát vehetik a gyakorlatban. Cél 
a szervezet utánpótlásának biztosítása is. A rendszeres foglalkozá-
sokon játékos formában, szakemberek közreműködésével ismerked-
hetnek meg a résztvevők a tűzvédelmi, polgári védelmi, bűnmeg-
előzési, környezetvédelmi kérdésekkel, de barlangászatra, íjászatra, 
sportlövészetre is lehetőség nyílik. Mint Kurucz Árpád, az ifjúsági 
tagozat szervezője lapunknak elmondta, a foglalkozásokon nagy 
súlyt helyeznek majd a csapatmunkára, együttműködésre, szűkebb 
környezetünk, városunk szeretetére, megóvására valamint az önzet-
len, segítőkész magatartás kialakítására. Az érdeklődők a polgárőr-
ség 29/340-333-as telefonszámán kaphatnak részletes tájékoztatást 
az ifjúsági tagozatról.

A FEGY naplójából
Még február első 
napjainak egyikén 
történt, hogy Gyálon 
egy személy vélhe-
tően lakásában, ed-
dig ismeretlen okból 
az arcán súlyosan 
megsérült. Sérülését 
követően egy köze-
li italboltba tért be, 
ahol sérüléseit látva 
ellátásához mentőt kértek. A személy a súlyos sérüléseit ellátni 
akaró mentőegység tagjaira támadt, akik a rendőrségtől valamint 
a polgárőrségtől kértek segítséget. A kért segítséget a helyszínre 
érkező vegyes járőr a zavartalan ellátás érdekében a helyszínen 
megadta, a személlyel a mentőegység elindult. Néhány utcányira 
az italbolttól a személy a mentőszolgálat dolgozóit a járműben tett-
leg bántalmazta, akik sérülést szenvedtek, majd a gépjármű ajtaját 
súlyosan megrongálta. A vegyes járőr újabb, azonnali beavatkozá-
sára volt szükség. A sérült személyt a helyszínen megnyugtatták, 
őt egy másik mentőegység rendőri kísérettel szállította kórházba. 
A személy garázda magatartásával a mentőgépkocsiban több-
százezer kárt okozott, a mentő személyzete könnyebben sérült. A 
rendőrségi eljárás az eset kapcsán megindult. (A mentőgépkocsi a 
szükséges javítás miatt a szolgálatból kiesett.)

Új kezdemé-
nyezéssel állt elő a 
FEGY Polgárőrség 
és Tűzoltó Egyesü-
let vezetősége. Nő-
napon a szervezet 
vezetői keresték fel 
a tagok feleségeit, s 
virággal kedvesked-
tek a párjuk gyakori 
távollétét elviselő 
házastársaknak. 

Február 17-én napközben a Szomszédok Egymásért Mozga-
lom egyik tagja jelezte a polgárőrség ügyeletének, hogy egy fi-
atalember villanyóra-leolvasónak adta ki magát, de ez irányú 
tevékenységéről semmilyen igazolványt sem tudott felmutatni. 
A megadott személyleírás alapján megkezdődött a személy felku-
tatása. Ügyeletünk a keresés közben felhívta az áramszolgáltatót, 
akik elmondták: munkatársaik rendelkeznek arcképes igazol-
vánnyal. A személy felkutatásába bekapcsolódtak a helyi közte-
rület-felügyelet munkatársai is. Sajnos a személyt nem sikerült 
megtalálni. 

Március 20-án kora délután az orvosi ügyelet kért segítséget. 
Elmondásuk szerint a város egyik forgalmas kereszteződésében 
közúti baleset történt. Ügyeletünk értesítette a mentőszolgálatot 
valamint a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot, s riasztotta tűzol-
tóinkat és polgárőreinket. A helyszínen három személygépkocsi 
ütközött, az egyik vezetője súlyosan sérült. Ellátását a kiérkező 
mentőegység már a helyszínen megkezdte, majd az ügyeletes kór-

házba szállította. Tűzol-
tóink a sérült gépjármű-
veket áramtalanították, 
a kifolyt üzemanyagot 
homokkal felitatták, 
polgárőreink a helyszínt 
biztosították, forgalom-
terelést végeztek. A kár-
eset felszámolása alatt az 
erre közlekedő buszjára-
tot is el kellett terelni.

Március 5-én, a 
délutáni órákban 
az egyik kocsma 
előtt valaki meg-
látta az előző nap 
ellopott biciklijét, 
s szóváltásba keve-
redett az „új tulaj-
donossal”. A vere-
kedőket a kiérkező 

polgárőrök szétválasztották, s rendőröket kértek a helyszínre. A ve-
rekedés kezdeményezőjét előállították, de ezzel még nem ért véget a 
történet. A rendőrök forró nyomon elindulva házkutatást tartottak 
a lopott kerékpárral érkezőnél. A házkutatás nem várt eredményt 
hozott, 134 biciklit találtak a feltételezett orgazdánál, 30 darabot 
ép állapotban, a többit darabokra szedve. Az eljárás megindult, a 
közelmúltban ellopott kerékpárok tulajdonosai a rendőrségen ér-
deklődhetnek.

Március 7-ről 8-ra virradó éjjel lakástűzhöz vonult a polgárőr-
ség tűzoltóraja. A jelezett helyen egy családi ház égett teljes terje-
delmében, s már a szomszéd ház teteje is lángra kapott. A gyáli 
önkénteseknek köszönhetően sikerült megakadályozni a tűz to-
vábbterjedését. A lángokat a Budapestről nagy erőkkel érkező rajok 
oltották el.

forrás: OMSZ Pesterzsébet (www.erzsebetmento.hu) foto: S. Szabó



ÚjságGyáli
Új

1�

A kertésznaptár márciusi cikkében a szobanövények körüli kora 
tavaszi teendőkről írok.

A kert márciusban még csak ébredezik, ezzel szemben a lakásban 
díszítő növények a kora tavaszi napsütés hatására gyorsan fejlő-
désnek indulnak. Itt van az ideje, hogy szobanövényeinket, a levél-
dísznövényeket, valamint a már levirágzott cserepeseket átnézzük, 
megtisztítsuk, és ha szükséges, átültessük őket. 

Az átültetést nem igénylő növényeinket zuhanyozzuk le, mossuk 
le róla a lakás téli porát, kaparóvillával lazítsuk fel a talajt, és he-
lyezzünk el a cserépben lassan bomló műtrágya-táprudakat, me-
lyek hat-nyolc hónapra biztosítják a növény számára a szükséges 
tápanyagot. Az elszáradt leveleket, hajtásokat vágjuk vissza.

Az átültetésre szoruló szobai dísznövényeket készítsük elő az 
ültetéshez. Ültetőanyagként előre kevert virágföldkeverékeket 
használjunk. Igen jók erre a célra a Florasca típusföldek, melyek-
ből háromfélét különböztetünk meg: az A jelű földbe a savanyú 
kémhatást igénylő növényeket ültessük át (broméliák, páfrányok, 
azáleák), a B jelű földkeverékbe kerüljenek a semleges kémhatást 
kedvelők (kaktuszok, pozsgások), míg a C jelű virágföldbe a lúgos 
kémhatást kedvelő növényeket (nagyméretű pálmák, calatheák) 
ültessük.

Fontos az átültetésénél a cserép nagysága. A növényeket mindig 
eggyel nagyobb számozású cserépbe ültessük át, pl. 12-es nagy-
ságút 14-esbe ültessünk.

Az átültetés folyamata:
A növényt fejjel lefelé fordítva, a cserepet kissé megkocogtatva 

kiemeljük a cserépből. A régi földlabdáról óvatosan lemorzsolva 
leszedjük a talajt. Az új edénybe 2-3 cm vastagságban kavicsréteget 
terítünk, ez a drén. Erre 1-2 cm vastagságban friss talajkeveréket 
terítünk, majd a növényt a gyökérnyakig a cserépbe állítjuk. Ezt 
követően folyamatosan feltöltjük a cserepet úgy, hogy a gyökerek 
körül a talajt óvatosan megtömörítjük. 

Átültetés után a növényt alaposan öntözzük, iszapoljuk be, majd 
1-2 hétig reggelente a leveleket kézi permetezővel permetezzük 
meg, ezzel is emelve a páratartalmat. Kb. két hét elteltével a növény 
új hajtásokat, leveleket fejleszt, és teljes erővel növekedésnek indul. 
Ápolását az eddigiek szerint végezzük. 

Leggyakoribb levéldísznövények, melyek kora tavasszal átültet-
hetők: 

- Aglonema (rákvirág)
- Dieffenbachia (buzogányvirág)
- Slorophytum (zöldike)
- Scindapsus (tarka kúszóka)
- páfrányfélék
- pálmafélék
- Ficusok
- Philodendronok
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is 

szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc

kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

A veszettség elleni védőoltás 
új szabályairól
2009. január 1-től új rendelet szabályozza az állatok veszettség el-
leni védőoltását. A téma közegészségügyi jelentősége miatt szeret-
ném ennek lényegét összefoglalni.

Az ebek veszettség elleni védőoltása továbbra is kötelező: a kö-
lyökkutyákat a 3 hónapos kor betöltése után 30 napon belül, majd 
fél éven belül ismét oltani kell.  A felnőtt  kutyák oltását egy éven 
belül kell ismételni. Az ún. összevezetéses tömegoltás városunkban 
már 2 éve megszűnt, mivel nem lehetett biztosítani a közegészség-
ügyi és állatorvosi szakmai szabályok maradéktalan betartását. A 
tulajdonosok a város állatorvosi rendelőiben, rendelési időben vagy 
az állat tartási helyén oltathatják be ebeiket.

A jövőben az oltás esedékességét a tulajdonos köteles nyomon kö-
vetni, ugyanis amennyiben nem oltatja megfelelő időben kutyáját, 
szabálysértést követ el és bírságra számíthat. Különösen kellemet-
len helyzet adódhat abból, ha valakit megharap az eb és akkor de-
rül ki, hogy nem kapta meg az esedékes oltását. Ilyenkor a sérültet 
sorozatoltásban kell részesíteni, mivel a veszettség ember esetében 
is halálos betegség. (Érdemes tudni, hogy ilyenkor minden anyagi 
és a sérülésből származó egyéb kárért az állattartó felel!) A kutyát 
két hétig kötelezően, a tulajdonos költségére megfigyelés alá kell 
vonni, ennek során lehet megbizonyosodni arról, hogy az állat nem 
mutat-e a veszettségre utaló tüneteket. 

Amennyiben az állat udvaron kívül, közterületen vagy más tel-
kén okoz sérülést embernek vagy állatnak, gyepmesteri telepen, 
zártan történik a megfigyelés. Ha az eset ismétlődik, a jegyző a 
hatályos jogszabályok alapján veszélyessé nyilváníthatja az ebet és 
elrendelheti az állat végleges elaltatását.

Az emberre is veszélyes, gyógyíthatatlan veszettség terjesz-
tésében hazánkban főként a rókák, de nem ritkán az udvarból ki-
járó macskák játszanak szerepet. Ezért ajánlott a macskák, vala-
mint a vadászgörények védőoltása is. Különösen fontos ez akkor, 
ha gyermek is van a társállatok közelében, mivel játék közben elő-
fordulhat harapásos sérülés. Ilyenkor is, ha az állat egy éven belül 
nem kapott veszettség elleni oltást, a sérültet kell sorozatoltásban 
részesíteni, megelőzendő a betegség kialakulását. 

Az ebek évenként egyszeri, szakszerű féregtelenítése is kötelező, az 
oltással egyidejűleg. Ennek az az oka, hogy Magyarországon az egyik 
legelterjedtebb állatról emberre terjedő fertőzést a bélférgek okozzák. 
A fertőzött kutyák és macskák ürülékéből a bélféreg petéi az állatok 
szőrére jutnak. Simogatásuk után (a kézmosás elmulasztása esetén) 
szájon át történő fertőzéssel veszélyes betegség alakulhat ki. Mivel 
hosszú távú védelem nem alakítható ki, a társállatok 3-4 havonkén-
ti gyógyszeres kezelése javasolt. Ebben tanácsos állatorvos segítségét 
kérni, hiszen ő rendelkezik e téren megfelelő ismeretekkel: nem min-
den féregirtó hat az összes féregfajra és az adagolást a súlynak megfe-
lelően kell kiszámolni.                                           Dr. Molnár M. Zoltán 

 állatorvos

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA
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Tavaszi lomtalanítás: 
2009. április 9. és május 15. között
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatékonyabb munkaszervezés ér-
dekében Gyálon is hétköznapokon fogjuk elvégezni a lomtalaní-
tást. Ez a rendszer más településeken már bevált, reméljük, hogy 
Gyálon is hatékonyan fog működni.

Ennek megfelelően a tavaszi lomtalanítás a 2009. április 9. és 
május 15. közötti időszakban végezzük a lomtalanításra vonatkozó 
járatterv szerint.

Kérjük, keressék ki utcájukat az utcalistából, és utcájuk elhelyez-
kedését figyelembe véve a lomokat a megadott napon reggel 6 órá-
ig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai 
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán. A későn kirakott 
hulladékért kollégáink sajnos nem tudnak visszamenni.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulla-
dékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, ele-
meket), vashulladékot (balesetveszély miatt), autógumikat, építési 
törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot.

Köszönjük együttműködését.
.A.S.A. Magyarország Kft.

Gyál város
lomtalanítási terve

2009. 04. 22.
Csontos J. u.,Táncsics M. u., Széchenyi I. u., Rákóczi F. u., Szent 
István u., Szent István tér

2009. 04. 23.
Zrínyi M. u., Árpád u., Árpád vezér tér, Bercsényi M. u., Bocs-
kai I. u.,

2009. 04. 24.
Damjanics J. u., Petőfi S. u., Móra F. u., Apáczai Cs J u., Karin-
thy F u., Madách I. u., Stromfeld A. u., Heltai Jenő u., Vörös-
marty M. u., Kölcsey F. u.

2009. 04. 27.
Kőrösi út, Szondi u., Vasút u. (Kisfaludy u. és a Madách I. 
u.között), Vecsési út, Bánki Donát u., Bánki Donát köz, Lehel 
út, Munkás u., 

2009. 04. 28.
Szövetkezet u., Dózsa major, Patak u., Mikszáth K. u., Gábor Á. 
u., Akácfa u., Rádióleadó u., Dankó P. u., Liszt F. u., Mária u., 
Budai Nagy A. u., Dózsa Gy. u., Magyar u., Tóth Á. u.

2009. 04. 29.
Bem J. út, Gyál-Némediszőlő, Bartók B. u. (Puskás u. és a Bem J. 
u. között), Kisfaludy u., Kisfaludy köz., Erdőalja u.

2009. 04. 30.
Fácános dűlő, Móricz Zs. u., Nagy L. u., Krúdy Gy. u., Krúdy 
köz, Benedek Elek u., Berzsenyi D. u., Puskás u., Szélső u. (Pus-
kás u. és a Kisfaludy u. között), Kosztolányi D. u., Babits M. u., 
Váci M. köz, Tompa M. u.

2009. 05. 04.
Könyves K. u., Juhász Gy. u., Juhász Gy. köz, Kodály Z. u., Gor-
kij u., Báthory I. u. (Kisfaludi u. és a Bacsó B. között), Báthory 
köz.

2009. 05. 05.
Bajcsy-Zs. u., Kálvin tér, Temesvári u., Pozsonyi u., Komáromi 
u., Váradi u.,

2009. 05. 06.
Kiskomáromi u., Bacsó B. u. (Kiskomáromi u. és a Vasút u. 
között), Brassói u. (Kiskomáromi u. és a Bajcsy-Zs. u. között), 
Gesztenye u. (Kiskomáromi u. és a Kőrösi út között), Báthory I. 
u. (Bacsó B. u. és a Gesztenye u. között), Bartók B. u. (Puskás u. 
és a Gesztenye u. között), Bartók B. köz

2009. 05. 07.
Iglói u., Munkácsy M. u., Vasút u. (Temesvári u. és a Kisfaludy 
u. között), Kassai u., Kolozsvári u., Aradi u., 

2009. 05. 08.
Hunyadi J. u. , Déryné u., Erkel F. u., Toldi M. u., Klapka Gy u.

2009. 05. 13. 
Bacsó B. u. (Batók B. u. és a Kiskomáromi u. között),  
Erdősor u.

2009. 05. 14. 
Gesztenye u. (Kis Szélső u. és a Kiskomáromi u. között),  
Kis-szélső u., Szélső u. (Brassói u. és a Puskás u. között)

2009. 05. 15.
Wass A u., Brassói u. (Kis-szélső u. és a Kiskomáromi u. kö 
zött), Beszterce u., Brassói köz, Mikes K. u., Kinizsi P. u. Te-
mesvári. u. (Bartók B. u. és a Kiskomári u. között)

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

� Védőoltások
� Belgyógyászati,
   sebészeti és szülészeti
   alapellátás
� Műtétek,
   ivartalanítás
� Labor
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

ÚJ RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:  9.00 – 12.00  vasárnap: ZÁRVA

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Márciu
sban minden kulla

ncsírtó
 szer10%-kal 

olcsóbb!

Kőrösi út
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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!
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fa x: 29 - 342-207, Mobil :  20 - 935 - 9937
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdőszo-
babútorok. Kedvező árakkal, rövid 
határidővel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megvalósítását 
is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-
20-244-5315-ös telefonszámon.
KANGA KUCKÓ Gyermekmegőrzés 
2 éves kortól, OVIS NÉMET akár fél 
áron, táborozás, kirándulás. 06 70 
286-4528, XVIII. József Attila utca 
55., http://ertekforras.shp.hu
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bon-
tás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli 
és kívüli szennyvíz, csapadékelveze-
tőrendszer tisztítása. Házakban, la-
kásokban, 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
Művelődési házban fogyasztóvé-
delem: hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 
11.30-15.30-ig. E-mail: ofe-gyal@
gmx.net

Lakatosmunkák! Kerítések, korlá-
tok, ajtó- ablakrácsok készítése és 
javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy 
utca 73. Tel.: 06-70/233-30-47
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. Délutá-
nos műszakba autóval rendelkező 
áru-összekészítőket, éjszakás mű-
szakba autóval rendelkező targon-
cásokat keresünk. Érdeklődni: 06-
20-367-44-50
Korrepetálás és érettségire felkészí-
tés matematikából, magyarból, tör-
ténelemből, német, spanyol, orosz 
nyelvből Gyálon. 06-20/527-77-01
Keresek eladó házat, vagy telket. 
Tel.: 06-70/267-38-44
Vállaljuk otthona építését, felújítását, 
teljes körű kivitelezését, alaptól te-
tőig. Léger Gyula Tel.: 06-20-586-
09-59
Konfekció ruházat méret utáni készí-
tését vállalja, női-férfi szabó. Faragó 
Judit  Tel.:06-20/586-09-79

Vállalunk kertgondozást, faápolást, 
fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást, 
gallyazást, nyiladékozást, valamint 
építés- és felújítás utáni nagytaka-
rítást, magánlakások, irodák nagy-
takarítását, gyermekfelügyeletet, 
egyéni vállalkozók elektronikus 
könyvelését. Eladó könyveink van-
nak (több féle műfajban), illetve eladó 
1db Fs400 Stihl-típusú benzines fű-
kasza, 1db gáztűzhely, 2db pb gáz-
palack. Érdeklődni: Mountain Bt., 
Koós Károlyné 06-20/375-2742
Munkatársat keres a Peremvárosi 
Horgásztó és Pihenőpark gondnok 
és büfés munkakörbe szezonális 
foglalkoztatásra. Bérezés megegye-

zés szerint, ajánlás az előző mun-
kahelyről, valamint kereskedelmi 
végzettség és eü .könyv szükséges. 
Jelentkezés  E-mail-en a  phe@t-on-
line .hu -n.
Parkettás vállal hagyományos és 
szalagparketta lerakást, csiszolást, 
lakkozást, laminált és hajópadló le-
rakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése.  06-70-505-11-77

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



Cincogó 
- zene 1-4 éves gyerekeknek - 

Vidám, mozgalmas program, mely tánccal, dalos játékokkal, 
mondókákkal és hangszerekkel vezet be a zene  

varázslatos világába.
Időpont: péntek 10.00-11.00, Részvételi díj: 500 Ft/alkalom
Érdeklődni Csányi Andrea tanfolyamvezetőnél lehet a 06-

20/394-7428-as telefonszámon, vagy az andicsanyi@gmail.com 
e-mail címen.

Március 20. péntek 19 óra
Nemzeti Kamara Színház: Kocsonya Mihály házassága

Március 22. vasárnap 15 óra
„Azt a ragyogóját...” dal- és nótadélután

2009. április 3. péntek 18 óra
Az I. Gyáli Tavaszi Tárlat megnyitója

2009. április 9. 9-14 óra
Véradás

ELMŰ ügyfélszolgálat
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban

minden csütörtökön 12-20 óráig, április 1-től keddenként 
8-16 óráig is.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

Jegyelővétel, információ:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Gyál, Kőrösi út 118-120., 06-29/541-644

Még szélesebb palettán 
kínálunk jegyeket!
A közösségi ház március második felétől a legnagyobb 
jegyértékesítő hálózatok mindegyikével kapcsolatban áll, 
így látogatóink még több helyre, még több programra, 
többek között a Madách Színház, Fővárosi Operett Szín-
ház és a Papp László Sportaréna rendezvényeire vásárol-
hatnak jegyeket kezelési költség nélkül helyben, az infor-
mációs pultunknál. 

Társastánc és salsa tanfolyam indul 
április elejétől Gyálon, az Arany  

János Közösségi Ház  
és Városi Könyvtárban!

Nagy kedvezményekkel, vidám  
hangulattal és jó bulikkal vár  
minden párost és páratlant a  

Goldance Tánciskola.

További információ: 30-283-1811  
és a goldance.hu weboldalon.

Tegye meg velünk az első lépést!


