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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2009. április

Diákolimpiai ezüst
Március 20-21-én rendezték a sza-
badfogású birkózó diákolimpiát. Ke-
mény Dávid, a gyáli 12 esztendős 
ifjú sportoló második helyezett lett a 
35 kg-osok súlycsoportjában. 

10. oldal

Játszóterekkel szépül a város

3. oldal

Légzőkészülékeket kaptak
Az elmúlt időszak tűz- és kárese-
teinél végzett munkájuk elismeré-
seként légzőkészülékeket kaptak a 
gyáli polgárőrök Budapest tűzoltó-
parancsnokától.

14. oldal

Gyálon ünnepelt a megye

Pest Megye Önkormányzata március 15-én városunkban emlékezett az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulójára.

Beszámoló a 11. oldalon.

MAGOSZ-bolt nyílt Gyálon!
Március 18-án több budapesti és 
vidéki üzlet példáját követve, egy 
gyáli bolt is csatlakozott a MAGOSZ 
szociálisbolt-hálózatához.

9. oldal

VÁROSI GYERMEKNAP
Gyál Város Önkormányzata, az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár és a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület sok szeretettel várja a gyer-
mekeket, családokat 

május 23-án szombaton, a sportpályára
a városi gyermeknap rendezvényeire!

Játszóházak, mutatványosok, színpadi programok, vetélkedők, bemutatók, 
koncertek délelőtt 10 órától!

18 órakor
100 Folk Celsius

koncert!
A belépés ingyenes.
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Könyvtár igazgatója
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Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt, Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán

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 7500 példányban

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

„Hol sírjaink domborulnak”

Meghívó
A II. világháború 1945. május 8-án véget ért.

Erről a napról az egész világon megemlékeznek.

Jöjjön el Ön is 2009 május 8-án 18 órakor a gyáli 
Milleniumi Parkba egy szál virággal és rója le kegye-

letét a polgári és katonai áldozatok emléke előtt.

Tisztelettel várunk mindenkit:
Kertvárosi Polgári Kör

Fa Zsuzsanna
„S kell hogy az Úr áldja, védje
aki azt énekli: Béke.”

Felhívás
a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lappal (NYENYI) 
kapcsolatos, 2009-ben esedékes adatszolgáltatás teljesítésére

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, illetve a 
biztosított őstermelők figyelmét, hogy a nyugellátások megállapítá-
sa érdekében szükséges, a 2008. évre vonatkozó nyugdíjbiztosítási 
(NYENYI) adatszolgáltatást továbbra is 2009. április 30-ig kell tel-
jesíteni az ONYF nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveinél.

2007. óta lehetőség van a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó 
Lappal kapcsolatos adatszolgáltatás elektronikus úton történő tel-
jesítésére is – a hagyományos kartonos és floppy-lemezen történő 
adatszolgáltatás mellett.

Az e-NYENYI adatszolgáltatás lehetővé teszi a foglalkoztató 
számára az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést. A nyilvántartásra 
kötelezett saját maga, vagy Ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkező 
meghatalmazottja, illetve képviselője útján is eleget tehet a köte-
lezettségének.

A szolgáltatás a www.magyarorszag.hu, illetve a www.onyf.hu 
honlapon az „e-NYENYI adatszolgáltatás” címszó alatt érhető el.

Az elektronikus adatszolgáltatással mentesül a postaköltségtől, 
illetve a személyes adatszolgáltatás során esetenként tapasztalható 
hosszadalmas várakozási időtől. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy jogszabály-módosítás (2008. 
évi LXXXII. tv. 31. § (10) bek.) következtében a 2009-re vonatkozó 
éves adatszolgáltatást is a nyugdíjbiztosítási szerveknek kell majd 
teljesíteni – legkésőbb 2010. április 30-ig!

Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatban a www.onyf.
hu honlapunkon, az Ügyintézési tájékoztatók között, illetve az 
E-NYENYI ikonra kattintva talál részletes tájékoztatót. Az adat-
szolgáltatással és egyéb nyilvántartási ügyekkel kapcsolatban köz-
vetlenül telefonon is keresheti a Közép-magyarországi Regionális 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyilvántartási Főosztályát. 

Ügyfélfogadási helyszínek:
1081 Budapest,. Fiumei út 19/A;
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.;
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás: hétfőn 8-18 óráig, keddtől csütörtökig 8-15 órá-
ig, pénteken 8-13 óráig:
Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: 
Telefon: 323-6400; 323-6460
Telefax: 323-6112
Postacím: 1430. Budapest, Pf. 38.
E-levél: onyf_budapest@onyf.hu 

KMRNYI

Tisztelt Adózóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyál Város  www.gyal.hu honlapjára, 
2009. április 7. napján a helyi adók vonatkozásában nyomtatvány 
kitöltő programot tettünk fel. A nyomtatványkitöltő program 
használatához biztosítjuk a honlapon az ingyenesen letölthető 
Adobe Reader 7.0.5. verziót, mely lehetővé teszi a nyomtatványok  
elektronikus kitöltését. A nyomtatványkitöltő program használatá-
val a bevallások gyorsabb, pontosabb kitöltése valamint ellenőrzése 
válik lehetővé. Az így kitöltött nyomtatványok, bevallások ügyfél-
kapun keresztül történő benyújtására ugyan még nincs lehetőség, 
de azok kinyomtatva, papír alapon, ellenőrzött formában érkezhet-
nek be hivatalunkhoz. 

 A kitöltő program segítségével kitölthető nyomtatványok a követ-
kezők:
- iparűzési adó bevallás 2008. évre (hipa2008)
- iparűzési adó bevallás 2009. évre (hipa2009)
- bevallás  iparűzési adóról ideiglenes iparűzési tevékenység esetén 

(ideiglenes iparűzési adó) 
- bejelentkezés helyi iparűzési adó hatálya alá (bejelentkezés adó-

hatósághoz) 
- építményadó bevallás hasznos alapterületű adóztatás esetében 

(építményadó)
- megállapodás építményadóhoz (megállapodás)
- talajterhelési díj bevallás 2008. évre (talajterhelési díj)
- bevallás gépjárműadóról (gépjárműadó)
- bejelentés kombinált áruszállításról (kombinált áruszállítás)

Diera Éva 
irodavezető, Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda
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Megépült városunkban az Árpád vezér téri játszótér     

Civil és önkormányzati összefogással

Bővítették a játszóteret
Március 17-én is játszóteret adtak át városunkban. A 
Petőfi utcában még  2008. tavaszán épült meg az „első 
lépcső”, az önkormányzat „Mikroterek rehabilitációja” 
című pályázatának keretében. A kivitelező a Nyugdí-
jasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete volt, 
akik az önkormányzat által eszközök beszerzésére for-
dított források mellett saját munkájukkal építették fel 
a játszóteret és vállalták annak fenntartását is. 2008-
ban az egyesület további összeget nyert a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium pályázatán, továbbá Gyimesi 
István polgármester saját keretéből is támogatta a fej-
lesztést, a 2009-es költségvetésből biztosított forrás 
lehetővé tette a játszótér további játszószerekkel való 
bővítését. A szabványoknak megfelelő, korszerű és ki-
bővült játszóteret a nyugdíjasok 2009. március 17-én, 
több városvezető jelenlétében átadták a gyáli gyerekek 
részére. 

Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakossá-
got, hogy Gyálon, az Árpád vezér 
téren megépült a már Európai Uni-
ós követelményeknek megfelelő 
játszótér.

Fenti létesítmény állami támoga-
tású, ún. CÉDE pályázat keretében 
valósult meg, melynél az önrészt 
Gyál Város Önkormányzata biz-
tosította, az A.S.A. Magyarország 
Kft. pedig támogatóként szerepelt. 

Ezúton értesítjük a lakosságot, 
hogy az Árpád Vezér téri játszótér 
műszaki átadása 2009. április 27-én, 
az ünnepélyes átadása pedig

2009. május 1-jén 
11.00 órakor lesz.

Kérjük Gyál város lakosságát – to-
vábbá minden jóérzésű állampol-
gárt –, hogy óvjuk, védjük ezt a 
szép új játszóteret, hogy gyermeke-
ink szép és kulturált környezetben 
játszhassanak! 

  Gyimesi István
 polgármester

(Képeink még az építkezés befeje-
zése előtt, Pánczél Károly és Pápai 
Mihály alpolgármesterek ottjárta-
kor készültek.)
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A Jóbarátok Vendéglője a kilencvenes 
évek végén hirdette meg első alkalom-
mal erdei főzőversenyét. 

A hagyományosan pünkösdvasárnap tar-
tott rendezvény azóta nagy népszerűségre 
tett szert, családok, baráti társaságok, civil 
szervezetek mutatják be évről-évre főzési 
tudományukat a szakavatott zsűri előtt. 

Az idén, május 31-én, vasárnap sorra 
kerülő, 11. verseny szervezésébe lapunk 
és az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár is bekapcsolódott. 

A szervezők sok szeretettel, kísérő-
programokkal, s nem utolsó sorban 
finom ételekkel és italokkal várják az 
indulni szándékozó közösségeket és az 
érdeklődőket.

Pünkösdvasárnap kora délelőttől, a Kőrö-
si út folytatásában, a Jóbarátok Vendéglője 
melletti erdős területen fellép többek között 
a Gyál Városi Népdalkör, a Kovács István 
Pál Nótaklub, a Gyál Városi Fúvószenekar 
és a Forte Duó. A zsűri elnöke az idén is a 
nemzetközi elismertségnek örvendő szakte-
kintély, Zsolnay Gábor mesterszakács lesz. 

Minden feltétel adott ahhoz, hogy a 
versenyre nevező csapatok és a majális 
jellegű rendezvényre kilátogató érdeklő-
dők egy kellemes, vidám napot töltsenek 
el május 31-én.

A versennyel, nevezési feltételekkel 
kapcsolatban a Jóbarátok Vendéglője a 
29/317-492-es telefonszámon ad felvilá-
gosítást.

Csapatok jelentkezését várjuk

Pünkösdvasárnapi főzőverseny

Egyéniben és csapatban is elhozták az első helyet

Bajnokságot nyert a gyáli pókerklub
Az utóbbi időben hazánkban is sorra alakul-
nak a különféle pókerklubok, de talán kevesen 
tudják, hogy 2007 októbere óta városunkban 
is működik egy ilyen szervezet Arizona Poker 
Club néven. A kezdetben 7 klubtaggal indult 
szervezet mára 90 regisztrált taggal büszkél-
kedhet. A klub hetente négy alkalommal várja 
a játékosokat, kedden, csütörtökön, pénteken és 
vasárnap. 

A klubba - melyhez bárki csatlakozhat, aki 
elmúlt 18 éves, tud pókerezni és elfogadja a ház-
szabályzatot - jelenleg főként gyáliak járnak, de 
van budapesti és vecsési lakos is. Megalakulása 
óta több házi bajnokságot szerveztek már, mint 
például az Aranykéz Torna-1, -2, -3 vagy a Páros 
bajnokság, melyek 14-15 hetes versenyek voltak. 

Első komolyabb, országos szintű megméret-
tetésük tavaly volt, az Arizona Poker Club két-
szer 10 fővel indult a III. FHM Pókerbajnoksá-
gon, amin Burján Zsolt egyéniben 10. helyezést 
ért el a 4500 fős mezőnyből. 

Az utolsó nagyobb versenyen elsöprő siker 
született mind csapat, mind egyéni szinten.

A Póker Liga által rendezett verseny döntő-
it három helyszínen, február 21-én Gyálon az 
Arizona Poker Clubban, február 28-án Székes-
fehérváron, az Illegál Póker Clubban, illetve 
március 14-én a Pápai Aréna Póker Clubban 
tartották.

A jelentkezés előtt az Arizona Poker Club 
90 regisztrált versenyzője közül külön selejte-
ző versenyek után jelöltük ki az induló csapa-

tot, akik egyéniben és csapatban mérték össze 
tudásukat a többi klub csapataival. A döntőbe 
jutó csapatok hármas körbajnokságon mérkőz-
tek meg Gyálon, Székesfehérváron és Pápán. 

A gyáli csapat első helyezésével megnyerte 
a Póker Liga Vándor kupát, melyet évente meg 
kell védenie, illetve Burján Zsolt csapatkapi-
tány egyéniben is első helyezést ért el, ezzel 
hazavihette a Póker Liga Kupát – tudtuk meg 
Kiss Jánostól, az Arizona Poker Club alapító-
jától. 

A gyáli csapat tudását és felkészültségét mu-
tatja, hogy a második helyezett 620 pontos hát-
rányban maradt, a harmadik helyezettel szem-
ben pedig 690 pont lett az előnyünk.

Idén is indulunk az FHM Pókerbajnokságon, 
illetve nagyobb versenyekre is szeretnénk el-
jutni, ehhez azonban támogatókra lenne szük-
ségünk, ugyanis  a nemzetközi versenyeken 
általában komoly nevezési díj fejében lehet elin-
dulni – mondta el lapunk kérdésére Kiss János. 

Ha bárki szeretne az Arizona Poker Club 
tagja lenni, bővebb felvilágosítást talál a klub 
www.arizona.club.hu címen elérhető honlap-
ján.                                                                        VS

A pókerjáték megszületése máig sem tisztázott, egyes feltételezések szerint az elnevezés 
egy francia „poque” nevű játékból ered. Ugyancsak feltételezés, hogy perzsa tengerészek 
által ismerték meg a francia telepesek a „nas” nevű játékot, melynek szerkezete hasonló a 
pókeréhez. Ezen kívül hasonlóság fedezhető fel a spanyol „primero” nevű játékkal is. 

Az első póker játszmákat az 1830-as évek Amerikájában játszották, persze a szabályok 
azóta sokat változtak. A játék elterjedésének első nagy hulláma az aranyláz idejére tehe-
tő, a polgárháború idején pedig már bárki hódolhatott ennek a szenvedélynek az úgyne-
vezett saloonokban. A második nagy térhódítási hullám az online póker bevezetésével 
és a - technika fejlődésével egyre izgalmasabbá váló - televíziós közvetítések által indult 
világhódító útjára nem is olyan régen. 

Manapság a póker a világ legnépszerűbb kártyajátéka. 
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk és sok érdekes programmal várjuk 
2009. május 9-én 13-19 óráig a gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola 8. Alapítványi Napjára.

Szeretnénk, ha ez a délután emlékezetes maradna minden 
kedves vendégünknek. 

A megszokott és kedvelt programok mellett ugráló vár, 
óriáscsúszda, ügyességi játékok, sport és egyéb vetélkedők, 
gyermekek színpadi produkciói, KRESZ vetélkedő, motoros 
felvonulás, főzőverseny, új és érdekes bemutatók is lesznek. 

Első ízben tiszteli meg jelenlétével és néhány régi mester-
ség bemutatásával alapítványi napunkat a Gyáli Ipartestület. 
Egy kedves tanítványunk felajánlása révén elsősegély bemu-
tatóra kerül majd sor.

Velünk együtt tartja Családi Napját a Gyáli Nagycsaládos 
Egyesület játszóházi foglalkozással, és dance-pad program-
mal járul hozzá a nap sikeréhez. A rendezvény mindenki szá-
mára nyitott. A főzőverseny kivételével előzetes jelentkezés 
nem szükséges. A megváltott belépőjegy ellenében minden 
program és sportszer ingyenesen vehető igénybe.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget. 
Marsi Judit   

Nagycsaládos dance-pad
A Gyáli Nagycsaládos Egyesület Dance-pad Klubot alakit és mű-
ködtet 2009. május elejétől.
Az első foglalkozást, május 2-án 14-17-ig tartjuk a közösségi ház 
emeleti tánctermében. 

Ajánljuk a 10 éven felülieknek. A rendezvény ingyenes és nyitott, 
bárki által látogatható.  (Nem csak tagok, nem csak nagycsaládo-
sok, gyerekek és felnőttek is jöhetnek.) 

Május 9-én délután kihelyezett helyszínen, a Bartók iskolában az 
egyesületünk családi napján lesz.

Május 16-án 14-17-ig a közösségi házban tartjuk.
Május 23-án a városi gyereknapra kihelyezett helyszínen.
Május 30-án 14-17-ig a közösségi házban várjuk az érdeklődőket.
Gyere Te is, próbáld ki! Várunk!         

Hajdaniné Magdi
Gyáli NE elnöke

(T.: 06 29 345-659)

Kuruc nap az  Eötvösben
Március 19-én az immár ha-
gyománnyá vált többfordulós 
történelmi- műveltségi vetél-
kedő tárgya II. Rákóczi Fe-
renc és kora volt. A diákok (5. 
osztálytól a 12. osztályokig) 
első körben igényesen elkészí-
tett pályamunkákat adtak be, 
melyek elbírálása a vetélkedő 
napjára megtörtént. Reggel az 
osztályok már a produkcióra 
készültek, melyet a „kisdedek” 
azaz az első-negyedik osz-
tályosok előtt mutattak be. Ám nyolc óra előtt az osztályfőnökök 
közölték diákjaikkal a „meglepetés” feladatot, mely az idén a Sá-
rospataki vár elkészítése volt agyagból. Minden szükséges eszközt 
megkaptak a fotók mellé, és igen szép alkotások születtek a déli ha-
táridőre. Közben tíztől már a kicsik lelkesedtek egy-egy ötletes elő-

adásért: kuruc-labanc 
ütközet kartonkarddal, 
várostrom modellek-
kel, szökés a bécsújhe-
lyi börtönből, ügyes 
jelmezekkel. Tóth Imi, 
mint rekvirált tehénke 
és Radics Alex, mint 
reszketeg öregasszony 
feledhetetlen, s milyen 
jó kiállású Rákóczi volt 
Szakács Roland!!!

Gyűltek, gyűltek a 
pontszámok, délután 
már érezhető volt a fe-
szültség a versenyző 

csapatok között. Mivel minden forduló után láthatták a kivetítőn a 
pillanatnyi állást, az izgalom, a bosszúság, az öröm azonnali meg-
nyilvánulásai töltötték be az étert:  „ ezt neked kellett volna meg-
nézned”, „miért nem elég a Hesseni Amália, miért kell a Sarolta is”, 
„összekeverted Trencsént és Munkácsot a képen”, „tanárnő! Pisti 
súgott!”, stb.

A végeredmény a jól felkészülteket igazolta, nem az évfolyamot: 
a 9.a nyert, második a 10.a osztály, harmadik a 6.osztály. Örömük 
örömünkre szolgált, a lemaradottak búja nekik is tanulság volt, a 
torta ízlett, de nincs pihenés, mert pár nap, s indul a diákigazgató 
választási kampány. 

A tavasz valóban a pezsgés időszaka az Eötvösben is.
Hajdú Éva



ÚjságGyáli
Új

�

„Az élet apró örömei, avagy szösszenetek a Tulipán 
Óvoda Szülők Nevelők báljáról”
2006 szeptembere óta ez 
a harmadik év, hogy a 
gyermekek birtokba vet-
ték a Tulipán óvodát.

Büszkék vagyunk rá, 
hogy ide járhatunk, hi-
szen ez városunk leg-
újabb, és legmodernebb 
óvodája.

Ez azonban mit sem ér 
a gyermekek szempontjá-
ból, ha azok az emberek, 
akik nap, mint nap gon-
doskodnak róluk, nem 
teljes szívből, szeretettel, 
és odaadással teszik ezt. 
Minden tiszteletem és 
csodálatom az óvó néni-
ké és a dadusoké, a ki-
tartásukért, elhivatottságukért. Köszönöm 
Nekik, hogy Ők is hozzátesznek egy kicsit 
ahhoz, hogy az én lányom is olyan emberré 
válhasson, akire egykor majd nagyon büsz-
kék lehetünk!  

Sajnos ez mind nagyon kevés ahhoz, 
hogy a mai anyagi nehézségekkel küzdő 
világunkban, mindenre jusson pénz. Ezért 
az Óvodánk létrehozott egy alapítványt, 
hogy így tudjunk segíteni, pl. az új játékok 
vásárlásába. A vezetőség  2007-ben egy re-
mek ötlettel állt elő: Bált szerveztek a szü-
lők és nevelők részére. Ez a bál remekül 
sikerült, és mi szülők, de személy szerint 
én is reméltem, hogy ennek még folytatása 
lesz.  Nagy izgalommal vártam a 2008-as 
év báli szezonját, és bevallom őszintén nem 
kis csalódás ért, mikor közölték, hogy idén 
nem tartjuk meg a várva várt bált. Helyette 
viszont  a gyermekeink készülnek egy gála 
műsorral, ami szintén az alapítványunk 
számláját gyarapítja. A gála felejthetetlen 
volt, életem egyik nagy élménye. Mivel más 
alkalom nem kínálkozott, így 2008-ban 
nem tudtam felvenni a báli ruhámat…

Idő közben megtudtam, hogy 2009 lesz 
az én évem, ismét alapítványi bált szervez 
az óvoda. Na, ez már igen, gondoltam, és el-
kezdtem szervezni  a szülőket és barátokat. 
Itt az év eseménye, végre felvehetem a leg-
szebb ruhámat, és a tánccipőmet. Már csak 
a férjemet kell meggyőzni róla, hogy miért 
is olyan fontos az, hogy mi is ott legyünk. 
Ezzel egyébként nem voltam egyedül, úgy 

látszik, ez általános jelenség, legalább is az 
ismerőseim között. Nagy volt az izgalom, 
közeledett a várva várt nap, még a jegyeket 
nem vettem birtokba, gondoltam van még 
idő, és akkor megtörtént a baj… Kificamo-
dott a bokám, a bál előtt 9 nappal. Teljes 
kétségbeesés, a férjem azonnal  kimond-
ta az ítéletet:”  NINCS BÁL! Még jó, hogy 
nem vetted meg a jegyeket, ilyen bokával 
úgysem tudnál eljönni!”  Mivel járni is alig 
tudtam, és az orvos fekvőgipszet helyezett 
kilátásba, szomorúan bár, de tudomásul 
vettem, hogy  otthon kell maradnom. Szor-
galmasan pihentettem, fásliztam,  titkon 
azt remélve, hogy nincs még minden vesz-
ve, és egy pár napon belül azt vettem észre, 
hogy tudok járni.  A belépőjegyet az utolsó 
utáni napon próbáltam megszerezni, ami 
már szinte lehetetlen volt, de ekkor a sors 
megkönyörült rajtam, és az óvoda vezető-
nője előhúzott két jegyet egy borítékból…  
Így hát nem csak én, hanem  az összes fele-
ség legyőzte az elé tornyosuló akadályt, és 
férjekkel felfegyverkezve  érkeztünk meg a 
gyáli  Lakodalmas Házba, amit a tulajdo-
nos ingyen bocsájtott a rendelkezésünkre, 
így támogatva a nemes célt. 

A szórakoztatásunkról, nem csak a zene-
kar gondoskodott, különböző produkciók 
ékesítették az estét.  A  JamLand tánciskola 
növendékei, igazán színvonalas műsorral 
készültek,a legkisebbektől a fiatal felnőtte-
kig.  Jó  volt látni Őket.  Az est egyik start-
ja, az a 14 éves fiú volt, aki lenyűgözte az 

egész vendégsereget. Ő 
a Napraforgó csoport 
dadusának Hermán 
Gyulánénak a fia, Do-
minik, aki egy kész dob 
művész. A teremben ál-
landósult zaj, mint egy 
méhkas zúgása, egy pil-
lanat alatt megszűnt, és 
néma csendben figyelt 
mindenki, minden ideg-
szálával összpontosítva 
az ütemre, amit Domi-
nik diktált. Éppen aznap 
vett részt egy kimittu-
don, ahol 3. helyezést 
ért el. Ezúton is gratu-
lálunk!

 Az est fénypont-
ja azonban még csak ezután következett! 
Most jöttek az óvó nénik , és gyönyörű 
ruhákban egy Bodrogközi néptáncot ad-
tak elő. Fergeteges sikerük volt!  Olyan 
vastapsot kaptak, hogy kénytelenek voltak 
újra táncra perdülni. Minden elismerésem 
az övék, hogy ezt a nagyon nehéz táncot 
ilyen profi módon elő tudták adni. Persze 
rengeteg gyakorlás áll a háttérben, amit egy 
nap sem mulasztottak el munka után. Kö-
szönjük, hogy gondoltak ránk, és meglep-
tek minket ezzel a kis ajándékkal, ami  igaz 
csak néhány percig tartott, de a szívünkben 
tovább él még nagyon hosszú ideig.  A lé-
lek táplálékát a testé is követte, és egy na-
gyon ízletes vacsorát szolgáltak fel, amit jó  
étvággyal el is fogyasztottunk. Mikor már 
semmi nem szabott gátat a jó hangulatnak, 
ettünk, ittunk, a zenészek is rákezdtek, és 
kezdődhetett a mulatság!  Közben a tombo-
lára érkezett felajánlások két asztalt is meg-
töltöttek, és éjfélkor kezdődött a sorsolás. 
Az ebből befolyt összegeket is az óvoda já-
tékainak korszerűsítésére fordítják. A nyer-
tesek boldogok voltak, mi sajnos nem nyer-
tünk ezen az estén, a tombolán semmit, de 
én úgy érzem, mi mindannyian nyertesei 
vagyunk ennek a csodálatos éjszakának, 
mert amellett, hogy fantasztikusan éreztük 
magunkat, segíthettünk is abban, hogy a 
kis csemetéink jobb körülmények között 
éljék a hétköznapjaikat az oviban.

Wágner Victória (Őzike csoport)
édesanyja Wágnerné Horváth Tünde
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Iskolánk képviselői a finnországi Comenius találkozón

„Tapaamme Unkarissa!” „Találkozunk Magyarországon!”
Ezekkel a szavakkal váltak el március első 
hetében, a Finnországban megrendezett 
2. Comenius projekttalálkozó résztvevői 
egymástól. A rendezvénynek a klaukkalai 
Arkadian yhteislyseo iskola adott otthont. 
Az Európai Unió Comenius program-
ja által támogatott nemzetközi oktatási 
projektben öt európai ország, Németor-
szág, Finnország, Szicília, Bulgária és Ma-
gyarország iskoláinak tanárai és diákjai 
működnek együtt két éven keresztül. A 
nemzetközi projekt címe:  „A család Euró-
pában – Hagyományok és  jövő”. 

Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépis-
kola pályázatát az Unió 9000 euróval támogatja, ami lehetővé teszi 
a hosszú távú együttműködést, a projekttalálkozókon való részvé-
telt és a hazai rendezvények megvalósítását. A program célja, hogy a 
partnerországok intézményei megismerjék egymás kultúráját, okta-
tási rendszerét. Megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a család szerepét, 
múltját, jövőjét az egyes országokban. A közös munka eredményeit 
különböző projekttermékek formájában minden partner közzé teszi. 
Így valósítottunk meg egy logó, - és fotópályázatot, készítettünk közös 
Comenius naptárt, hirdettünk szövegalkotói pályázatot a fent említett 
témákban. A közös munkanyelvek a német és az angol, de valamen-
nyi ország nyelvén igyekszünk minél több szót elsajátítani. Az egész 
iskolaközösség számára nagyszerű lehetőségeket kínál a nemzetközi 
program. Nemcsak az idegen nyelv tanulásában, tanításában segít, 
de beépül más tantárgyak tananyagába is. Az iskolák közötti munka 
egyre több baráti kapcsolat létrejöttét segíti a tanulók, tanárok, csalá-
dok között, ami által a résztvevők identitástudata, más kultúrák iránti 
toleranciakészsége fejlődik.

Az októberben, Németországban meg-
rendezett találkozó után Finnországban 
egy közös Internet platform létrehozá-
sa volt a cél. Iskolánkat Molnár István, 
Olárnyik László és Bíróné Tolvaj Erzsébet 
tanárok, valamint Nagy Brigitta és Imre 
Barbara, 11. osztályos diákok képviselték. 
A közös Comenius honlap és Internet ala-
pú újság létrehozását, folyamatos fejlesz-
tésének lépéseit egy finn szakember által 
irányított tanfolyamon sajátítottuk el. A 
résztvevők saját iskolájukban bevonják a 
tanulókat, tanárokat a munkába. A közös 

platform segítségével nemcsak az információk rendszeres átadása, tájé-
koztatás történik, hanem a partneriskolák életéről szóló beszámolók is 
megjelenhetnek. Az internetes fórumokon, videó konferenciákon vir-
tuális találkozók is megvalósulhatnak. Ezáltal egyre szélesebb lesz az 
együttműködésben résztvevők köre. Az érdeklődők a következő címe-
ken látogathatnak el ezekre a honlapokra: www.ejournal.fi/fetzhunga-
ry, www.ejournal.fi/fetzbulgaria, www.ejournal.fi/fetzgermany, www.
ejournal.fi/fetzfinland, www.ejournal.fi/fetzitaly.

Látogatásunk során megismerkedtünk a finn iskola tanáraival, diák-
jaival, ellátogattunk tanítási órákra is. Találkoztunk a régió közigazga-
tásának vezetőivel, akik elsősorban a finn oktatási rendszert igyekeztek 
velünk megismertetni. Meggyőződhettünk a finnek vendégszereteté-
ről, ízelítőt kaptunk a finn természet szépségeiből, kipróbálhattuk a sí-
futást, a finn szaunát és lékfürdőzést, kirándultunk Helsinkibe, és részt 
vehettünk egy felejthetetlen tengeri hajóúton az észtországi Tallinba. 
A búcsú nem esett nehezünkre, mert hamarosan, májusban itt Gyálon 
találkozunk, ahol a mi iskolánk lesz a vendéglátó.

Bíróné T. Erzsébet

Szülők-Pedagógusok Fóruma a Liliom Óvodában
A gyermeknevelés emberpróbáló, nehéz feladat szülőnek, pedagógusnak 
egyaránt. Ezért is fontos az együttműködés, hiszen a felelősségünk közös. 
A hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő fórumunkkal (2009. 
február 26-án) ezt a közös szándékot kívánjuk megerősíteni. „Szabályok, 
a megtartó korlátok. Engedjem, vagy ne engedjem?” témában Gyimesné 
Markó Etelka pszichológus tartott érdekes, gyakorlatban hasznosítható, 
és egyben szakmailag is lenyűgöző előadást.

Íme, néhány szülői vélemény:
„Az előadás többek között rávilágított, hogy a „Már százszor meg-

mondtam, hogy…” nem működik. Viszont a mesék iránt érdeklődő gyer-
mekekben gyorsan rögzül az azokban rejlő tanítás, tanulság.

  „Érdekes előadás volt! Az ember kicsit újraértékelhette a mindennapi 
ügyes-bajos gyermeknevelési dolgait. 

A tanácsok hasznosnak bizonyultak, mert hazaérve kipróbáltam há-
rom örökmozgó fiamon, és működtek. Szünetben anyukák és nevelők 
finom pogácsa és forró tea mellett cserélték ki tapasztalataikat.”

 „Nagyon sok család, szülő vagy akár nevelő küzd olyan problémák-
kal, amiket szakember tud orvosolni. Sajnos a mai felfogás szerint „ciki”, 

ha valaki pszichológushoz jár, vagy viszi a gyermekét. Pedig pontosan a 
mai rohanó világban nincs idő egymásra, sőt nagyon sok esetben gyer-
mekeinkre sem! Ezért ilyen előadásokra sokkal, több alkalommal kellene 
lehetőséget teremteni.”

 „Nagyszerűnek találom, hogy az óvónők segítséget nyújtanak. Nyit-
nak a szülők, gyermekek felé azzal is, hogy végighallgathatjuk egy szak-
ember véleményét a problémáinkkal kapcsolatban. Véleményem szerint 
ez sok szülőt, bátorít, biztat.”

Elsősorban azt emelném ki, hogy az előadó nagyon közérthető mó-
don, gyakorlatiasan, és bárki számára egyértelműen beszélt, valamint 
közvetlen és nyílt hozzáállásával nagyon pozitív benyomást tett rám.

Úgy gondolom, hogy gyermekeink helyes úton való terelgetése szem-
pontjából fontos a megfelelő szakember által nyújtott előadások, taná-
csok meghallgatása, ezért nagyon örülnék, ha a jövőben is adódna lehe-
tőség ilyen jellegű előadásokon való részvételre.”

Köszönjük a pozitív visszajelzéseket.  Ezen felbuzdulva, terveinkben 
szerepel, hogy a jövőben minden szülőnek biztosítunk lehetőséget a fóru-
mon való részvételre.                                A Liliom Óvoda nevelőtestülete és

Szülői Szervezete



Programjainkból

Színházi bemutatónak adott otthont az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár március 13-án. Marie Jo-
nes: Kövek a zsebben című darabját két tehetséges fiatal 
művész, Lőrincz Levente és Békeffi László előadásában 
láthatta a közönség.

A szerelem hálójában című zenés színházi esten szólaltak 
meg Karády Katalin dalai Farkas Éva színművész tolmá-
csolásában március 27-én.
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MAGOSZ-bolt nyílt Gyálon!
Március 18-án több budapesti és vidéki üzlet 
példáját követve, egy gyáli bolt is csatlakozott 
a MAGOSZ szociálisbolt-hálózatához. A Kő-
rösi úti üzlet hivatalos megnyitóján jelen volt 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége (MAGOSZ) képviseletében Dr. 
Budai Gyula szövetségi igazgató, Obreczán 
Ferenc főtitkár, városunk részéről Gyimesi 
István polgármester, Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, alpolgármester, illetve ter-
mészetesen a bolt tulajdonosa, Czenke Béla 
vállalkozó is. 

A Magosz célja, hogy a magyar gazdák jó 
minőségű termékeit, főként zöldséget, gyü-
mölcsöt, vagy akár frissen fejt tehéntejet ol-
csón juttassák el a vevőkhöz. Így a kereskedel-
mi láncokat kiiktatva a magyar termelőknek 
folytonos piacot, a kiskereskedőknek jó minő-
ségű hazai árukészletet, a vásárlóknak pedig 
olcsó élelmiszereket biztosítanak.

– Dr. Budai Gyulát kérdeztem arról, hogy 
miként született meg a MAGOSZ bolthálóza-
ta. 

– Tavaly szembesültünk azzal a problémá-
val, hogy a magyar termelők súlyos értékesí-
tési gondokkal küzdenek, nem tudják - vagy 
csak nagyon nyomott áron - eladni a termé-
keiket. Ekkor kezdtünk el gondolkodni azon, 
hogy mi megszervezzük az értékesítést. 

Meghirdettük az Iskola Alma akciót, mely-
nek keretein belül a résztvevő településeken 
Szabolcsból érkezett almát osztottak szét az 
iskolákban és óvodákban. Gyál az első hat 
település egyike volt, ahol csatlakoztak az ak-
cióhoz. Ez egy nemes gesztus volt az önkor-
mányzat részéről, hiszen ezzel segíteni tud-
ták a kiszolgáltatott helyzetbe került magyar 
termelőket, a gyerekek pedig egy hónapon 
keresztül minden nap jó minőségű gyümölcs-
höz jutottak. 

Ezt követte, hogy a Ferencvárosban meg-
szerveztünk egy helyi jellegű piacot öt-hat 
termékkel, mint például alma, burgonya, 
hagyma, zöldség, méz és tej. Ekkor született 
az az ötlet, hogy létrehozzunk egy olyan bolt-
hálózatot, melyben ezeket a termékeket köz-
vetlenül a termelőtől megvásárolva, kedvező 
áron tudnánk forgalmazni. 

Gyál város neve már a hálózat kiépítésének 
tervezésekor szóba került, a már említett Is-
kola Alma akció sikerének köszönhetően. 

Az első üzletet a Ferencvárosban nyitottuk, 
2009. január 21-én és most ott tartunk, hogy 
rövid másfél hónap alatt a gyáli a 13. ilyen üz-
let, illetve további 540 bolt jelezte csatlakozási 

szándékát. Úgy 
gondolom, ez 
mindenképpen 
azt bizonyítja, 
hogy van létjo-
gosultsága en-
nek a dolognak. 

– Mit kell 
tudni a hálózat 
működési struk-
túrájáról?

– A rendszer 
nagyon egysze-
rű, közvetle-
nül a termelők 
szállítják be a 
kiskereskedel-
mi üzletbe az 
itt kapható termékeket, így kiiktatva a nagy 
kereskedelmi láncok egyéb szereplőit (nagy-
kereskedők, szállítók, stb.) garantálni tudjuk 
az alacsony árakat, illetve meghatároztuk azt 
a maximális árat, ami fölött nem kerülhet-
nek értékesítésre az egyes termékek. Ettől is 
működhet jól ez a rendszer, melynek lényege, 
hogy minimális haszonnal minél több árut 
kell eladnia a hálózathoz csatlakozott bolt-
nak. 

– Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy 
valaki csatlakozhasson a hálózathoz?

– A termelő vonatkozásában az egyetlen 
feltétel, a gazdaköri tagság, a kiskereskedő ré-
széről pedig alapvető a működő üzlet, megfe-
lelő raktári kapacitás, illetve szállítójármű. 

– Azt hiszem nem nehéz belátni, hogy az 
Önök hálózatával mindenki csak jól járhat.

– Természetesen, hiszen a gazdáknak ter-
melői biztonságot jelent, állandó biztos pia-
cot, a kereskedők is jól járnak, hiszen vásár-
lókat vonzanak az üzletbe, a vásárlók pedig 
alacsony áron juthatnak garantáltan jó minő-
ségű magyar termékekhez. 

– Egy településen hány ilyen bolt nyílhat?
– A koncepció az, hogy Budapesten ke-

rületenként 2 üzlet legyen a nagyobb kerü-
letekben akár 3 is, egy Gyál méretű városba 
viszont elég egy ilyen bolt, ami kényelmesen 
kiszolgálhatja nem csak a környékbeli kisebb 
településeket, de akár a Budapest déli részén 
fekvő kerületeket is.

– Tervezik bővíteni a jelenleg forgalmazott 
termékek listáját? 

– Az árukészletet termelői tejtermékekkel 
mindenféleképpen szeretnénk bővíteni, ezek 
a budapesti üzletekben egyébként már meg-

találhatók, illetve minden boltunkban tej-au-
tomatát szeretnénk elhelyezni, ahol házi tejet 
forgalmaznánk. Vannak olyan üzleteink, ahol 
már termelői húst is kínálunk, ilyen például 
a csepeli, de folyamatosan kapunk ajánlatokat 
magyar termelőktől és mérlegelve az ajánlato-
kat továbbítjuk ezeket a boltjaink felé.

Távlati terveink között szerepel továbbá a 
pest megyei termelők még szélesebb körben 
történő bevonása a hálózatba.

– A már csatlakozott üzletek felől milyen 
visszajelzések érkeznek?

– A visszajelzések rendkívül pozitívak mind 
a vásárlók, mind pedig a csatlakozott boltok 
felől, folyamatosan jelentkeznek kiskereske-
dők, akik szeretnének belépni a MAGOSZ 
bolthálózatba, mi pedig azon dolgozunk fo-
lyamatosan, hogy ez minél rövidebb idő alatt 
meg is valósuljon. 

– Czenke Bélát, a gyáli bolt tulajdonosát ar-
ról kérdeztem, hogy miként született az elhatá-
rozás, a csatlakozást illetően.

– Láttuk a televízióban, hogy nagy volt a 
hírverése a dolognak és gondoltuk, hogy Gyá-
lon is elkelne egy ilyen üzlet, mert itt is na-
gyon sok a rászoruló, akiknek mi is segítséget 
szeretnénk nyújtani. 

A csatlakozásnak elég szoros feltételei vol-
tak, ami talán a legfontosabb volt, hogy csak 
magyar termelőktől szerezzük be az árukész-
letet, ez azonban nem okozott nehézséget, 
ugyanis a MAGOSZ készségesen segített kap-
csolatba lépni a termelőkkel.

Szeretném hangsúlyozni, hogy döntésünk-
ben elsősorban nem a haszonszerzés volt a fő 
motivációnk, hanem a magyar termelők és a 
magyar vásárlók segítése.                              VS
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Kitüntették az edzőt
Kovács János 1988 óta a Vasas szabadfogású birkózóinak 
edzője. Több településen alapított birkózó szakosztályt, így a 
Gyál Városi Birkózó Szakosztály megalapítása is az ő nevéhez 
fűződik, melyet jelenleg is irányít. 

Több válogatott birkózó büszkeségünk kezdte az ő irányí-
tásával a karrierjét, mint például Bácsi Péter, Fodor Tamás, 
Adamecz József, vagy Tarpai Roland.

Gáspár Tamás, a Magyar Birkózó Szövetség igazgatója, 
március 21-én, a gyáli szakosztály létrejöttének 20. évfordu-
lója alkalmából a szövetség érdemrendjével tüntette ki a sike-
res edzőt. A jeles eseményen Gyimesi István polgármester és  
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester vala-
mint Vinnai Tibor, a városi képviselő-testület Ifjúsági és Sport 
Bizottságának elnöke is tiszteletét tette. 

Március 20-21-én rendez-
ték a szabadfogású birkózó 
diákolimpiát a gyöngyösi 
sportcsarnokban. Kemény 
Dávid, a gyáli 12 esztendős 
ifjú sportoló nagyon szép 
eredményt ért el, második 
helyezett lett a 35 kg-osok 
súlycsoportjában. 

Dávid a gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola 6. osztá-
lyos tanulója, 6 éve kezdett 
el birkózni, jelenleg a Va-
sas Sport Klub kihelyezett 
szakosztálya, a Gyál Városi 
Birkózó Szakosztály ver-
senyzője. Fiatal kora elle-
nére nagyon eredményes 
sportoló, háromszoros ma-
gyar bajnok, és a sportolás 
mellett az iskolapadban is kiválóan teljesít.

Edzője Kovács János, aki több nemzetközi sikereket elért él-
sportolót nevelt, Dávidban is komoly lehetőségeket lát. 

Jó adottságú, jó magaviseletű, csendes, szófogadó gyerek, 
akinek még csak most bontakozik ki igazán a tehetsége. Azt 
azonban sokéves edzői tapasztalattal a hátam mögött már 
most kijelenthetem, hogy Dávid a magyar élsport nagy re-
ménysége! A szülei hozzáállása is példaértékű, hiszen mindent 

megtesznek, hogy a 
lehető legtöbb ver-
senyen indulhasson, 
így szerezve egyre 
több tapasztalatot, 
ami a sportkarrier-
jét tekintve a jövő-
ben mindenképpen 
a javára fog válni 
– értékelte Dávid 
sportteljesítményét 
a neves edző. 

Ugyan a gyöngyösi 
diákolimpián lecsú-
szott a dobogó leg-
felső fokáról, azért az 
ezüstérem is nagyon 
szép eredmény. Dá-
vid távlati céljai kö-
zött pedig a magyar 
bajnoki cím megvé-
dése és a következő 
diákolimpia első he-
lye szerepel.

A magyar élsport nagy reménysége

Diákolimpiai ezüst



Gyálon ünnepelt a megye
Pest Megye Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata az idén vá-
rosunkban emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitö-
résének évfordulójára.

Március 15-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
színháztermében kezdődött a megyei és városi ünnepség. Oberfrank 
Pál színművész Dzsida Jenő: Psalmus Hungaricus című művét adta elő, 
majd a műsorvezető, Ókovács Szilveszter Gyimesi Istvánt, városunk pol-
gármesterét szólította a színpadra. A házigazda köszöntője után a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola tanulói adtak színvonalas műsort. 

Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnökének ünnepi beszéde 
után, a megemlékezés első részének zárásaként Kiss B. Atilla operaénekes 
Erkel Ferenc: Bánk bán című operájából énekelte Bánk második áriáját.

A nagyszámú közönséget huszárok vezették fel a Templom térti kopja-
fához, a koszorúzás helyszínére, ahol hagyományaink szerint szervezetek 
és magánszemélyek helyezték el virágaikat.
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Hadd mozogjon az a kutya!
Az utóbbi időben egyre több bejelentést kaptunk, mely szerint különböző faj-
tájú és méretű kutyák szabadon mászkálnak Gyálon és Felsőpakonyon. Úgy 
tűnik, hogy ezeknek a „kóbor” kutyáknak csak egy része a valóban kitett, 
vagy elkóborolt gazdátlan eb, többségüknek nagyon is megvan a gazdája. 
Ez adott esetben a kutya küllemén és viselkedésén egyértelműen látható. Az 
ilyen kutyák jelenléte különösen kellemetlenné tud válni egy-egy busz-, vagy 
vasútállomás környékén, vagy az iskolák, óvodák közelében. Nem lehet pon-
tosan tudni, mi vezérli ezeknek a kutyáknak a gazdáját, de az egyik ok talán 
a címben szereplő mondatban rejlik. A dolog talán ártalmatlannak tűnhet, 
de valójában az eb közterületen való, felügyelet nélküli tartózkodása köz-
biztonsági, közegészségügyi és nem utolsó sorban állatvédelmi szempontból 
is súlyosan aggályos. Semmiképpen nem várható el egy átlagos járókelőtől, 
hogy legyen felkészülve egy kutya támadására közterületen. Ez pedig akkor 
is előfordulhat, ha az állat egyedül van, és a járókelő okosan, higgadtan és 
határozottan viselkedik. 

Adott esetben mit is tehetünk? Először is semmiképpen nem szabad el-
futnunk, inkább meg kell próbálni lassan elsétálni a kutya látóteréből. Ha 
ez nem jön be, akkor is kerülni kell a közvetlen szemkontaktust, ne nézzünk 
a kutya szemébe és próbáljunk nyugodtan viselkedni, esetleg minden ellen-
érzésünk ellenére dícsérgetni az állatot: „ Jó kutya, okos kutya...”. Végül ha 
elkerülhetetlen a támadás mást nem tudunk tenni, mint, hogy a kezünkkel 
védjük a fejünket, nyakunkat! 

Ettől függetlenül senki sem tehet arról, ha fél a kutyáktól és még inkább 
növekszik a támadás veszélye, ha a járókelő megijed, de akkor is ha a kutya 
másod-, vagy többedmagával van. Ilyenkor még jobban érvényesül a kutya 
alapvetően ragadozó volta, és „a zsákmányért” való versengés náluk is felül-
írja akár a szelíd neveltetést is. 

Az állattartó általános felelősséggel bír a tekintetben, hogy állata ne ma-
radjon felügyelet nélkül. 

Kérem, hogy aki magára ismer a fent leírtakban, az a jövőben állata el-
szabadulását bármilyen alkalmas műszaki-technikai megoldással akadályozza 
meg. A probléma megoldására az érintett társhatóságokkal és a gyepmesteri te-
lep üzemeltetőjével közösen az alábbi eljárásrendet dolgoztuk ki:

A közterületen befogott kutyákat – a befogás és a tartás költségeinek meg-
térítése után – a 14 napos megfigyelési időszakon belül csak abban az esetben 
adja ki a gyepmesteri telep, ha a kutya veszettség ellen oltott, és helyszíni 
szemle útján meggyőződünk arról, hogy az állat további kiszökése ellen az 
állattartó megtette a szükséges lépéseket. Ilyenkor az eljáró hatósági állator-
vos figyelmezteti kötelezettségeire az állattartót. Ha a kutya ennek ellenére 
ismét közterületről kerül befogásra, már nem kerülhető meg a bírság kisza-
bása, és mérlegelni kell a társhatóságok (rendőrség, polgármesteri hivatal, 
stb.) bevonását is. 

Arról még szó sem került, hogy mindezt milyen rosszul élik meg maguk 
a vétlen állatok. 

El lehet mondani, hogy minden érintett rosszul jár! 
Még ha nincs is támadás, a félelemnek, veszélyeztetettség érzésének kitett 

járókelő, a kutya és annak gazdája és még a kutya befogást végzők is, hiszen 
munkájuk áldatlan, soha véget nem érő és ha semmi sem változik, ez így is 
marad. Ugyanazt a kutyát akár tucatszor is kénytelenek újra és újra fáradsá-
gosan befogni. És ez nem egy könnyű sport és nem is vidám dolog! 

Ezért kérem az állattartókat, hogy mind kutyájuk, mind saját maguk, 
mind a köz érdekében figyeljenek oda, és ne tegyék ki lakostársaikat, ked-
vencüket és önmagukat ennek a kellemetlenségnek, vigyázzanak állataikra!

Dr. Kiss Miklós
kerületi főállatorvos

Húsvét táján sok szülő nem tud ellenállni gyermeke könyörgésé-
nek és a bevásárló-körútról egy kisnyúllal tér haza. Fontos, hogy 
a legalapvetőbb ismereteknek birtokában legyen a kezdő nyuszi-
tulajdonos ahhoz, hogy a kezdeti örömet ne az állatka elvesztése 
miatti bánat érzése váltsa fel.

A nyúl – legyen szó akár az elválasztás utáni növendék há-
zinyúlról vagy törpenyúlról – rendkívül igényes a jó minőségű 
táplálékra, nem lehet konyhai szeméten, salátalevélen és száraz 
kenyéren tartani. Legcélszerűbb granulált nyúltápot beszerez-
ni (ez törpenyúlnak kevésbé ajánlott) vagy jó minőségű fű- és 
lucernaszéna, gabonaféle, kukorica, valamint répa, kevés fony-
nyasztott leveles zöldség, illetve korlátozott ideig gyümölcsök 
adhatók. A zsenge, frissen szedett, nedves fű vagy lóhere, a na-
gyobb mennyiségű lédús gyümölcs és zöldség (pl. friss saláta!), 
a penészes kenyér súlyos emésztési zavarokat, felfúvódást, majd 
az állatka elhullását okozhatja. Tiszta ivóvízre is szükségük van 
(különösen meleg időben), legjobb, ha a ketrecre szerelt önitató-
ból ihatnak szükség szerint. Mivel fogaik folyamatosan nőnek, 
fontos, hogy rágcsálhassanak, erre a célra akár fadarabok is al-
kalmasak.

Fontos tudni, hogy a nyulak súlyos betegséget, az ún. myxo-
matosist kaphatnak el  szúnyogcsípés útján. A kórokozó vírus a 
szúnyog vérszívásakor jut a nyúl szervezetébe, majd a szemhéja-
kon, az orron és a füleken okoz a bőrben borsónyi-babnyi méretű 
csomókat, göböket, melyek viszketnek. Ezek elterjedve többnyire 
az állat elhullását okozzák. Kezelésre nincs mód, viszont a beteg-
ség védőoltással megelőzhető. Ezt a szúnyogok megjelenése előtt 
szükséges beadni, hogy a védettség időben kialakuljon. Idén a 
meleg idő korai beköszönte miatt már időszerű védekezni!

Sokszor felmerül a kérdés, ha valaki hobbi-célból vásárol nyu-
lat, hogy egyedül vagy párban érdemes-e tartani őket. Tudni kell, 
hogy az együtt tartott bakok verekszenek és komoly sérüléseket 
okozhatnak egymásnak. Ha viszont különneműeket teszünk  
össze, rövid időn belül szaporulat lesz az eredmény és az utódok-
nak is gazdát kell találni. Ezért az javasolható, hogy ha már nem 
elégszünk meg egy nyuszi tartásával, vagy két nőivarút tegyünk 
egymás mellé, vagy a bakot idejekorán ivartalanítani szükséges. 

Súlyos állatvédelmi problémát jelent a Húsvét körül, pillanat-
nyi érzelmi fellángolásból vásárolt, majd megunt nyuszik sorsa. 
Ajándékba élő állatot venni valakinek csak annak megkérdezése 
után szabad, ha vállalja az evvel járó teendőket. Kisgyerek esetén 
a szülőnek kell belátással dönteni! Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy az állatért felelősek vagyunk, ha magunkhoz vet-
tük. Ezért csak az vállalkozzon még akár egy nyuszi tartására 
is, aki tudja biztosítani az állat megfelelő elhelyezését, etetését, 
gondozását, annak élete végéig. Ha ez nem bizonyos, inkább ja-
vaslom pl. az Állatkertben, vadasparkokban ilyenkor szervezett 
nyuszi-simogató akciót. 

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A nyulakról
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A kertésznaptár áprilisi számában az ár-
nyékliliomokkal (Hosták) szeretném az ol-
vasókat megismertetni.
Gyakori kérdés, ha kertet telepítünk be 
növényekkel, hogy egy árnyékos vagy fél-
árnyékos kertrészbe milyen növények hasz-
nálhatók fel. Az öreg fákból álló díszkerti 
részek vagy az északi fekvésű díszkertek, 
előkertek beültetésére különösen alkalma-
sak a kora tavasztól késő őszig díszítő ár-
nyékliliomok. 

Származásuk Kelet-Ázsia, Japán és Kína. 
A növények szív alakú, bőrszerű levekkel 
rendelkeznek. A nagyságuk fajtától függő-
en 10 cm-től 1 m-ig változhat. Virágzatuk 
fürtvirágzat, a virágok színe lehet fehér, 
halványkék és halványrózsaszín. A virágzat 
magassága a törpefajtáknál 10-15 cm, míg a 
nagyméretűeknél elérheti az 1 métert is. 

Ezen növények a virágzatuk mellett legin-
kább levelükkel díszítenek. A levelek lehet-
nek fénylő zöldek, acélkékek, sárga-fehér-zöld tarkák, sávozottak 
vagy egyöntetű aranysárgák. Minél sötétebb levelű egy fajta, annál 
több árnyékot kíván. A világosabb levelűek nevelhetők naposabb 
helyen is, de a déli tűző naptól óvjuk őket. A megvásárolható növé-
nyek termesztőedényben kerülnek forgalomba, így tavasztól őszig 
folyamatosan telepíthetők. Kedvelik a humuszos, laza, nedvességet 
megtartó talajt. Homoktalajon mindenképpen fenyőkéregmulccsal 
takarjuk, hogy a talaj nedvességét tovább megőrizze. A Hosták a 
telet a talaj alá húzódva töltik. Tavasszal, április folyamán kihajta-
nak, majd látványosan kifejlesztik leveleiket. Kihajtáskor és köz-
vetlen a levelek kinevelése után különösen kedvelik őket a csigák. 
Ezért a tenyészidőszakban havonta szórjunk ki néhány deka csiga-

ölő granulátumot a tövek köré. Ügyeljünk arra, hogy háziállataink 
ne férjenek a csigaölő szerhez! 

Ma már több ezer hibrid árnyékliliom van forgalomban, melye-
ket Amerikában és Svédországban nemesítenek. Ezeknek a felsza-
porítása szövettenyésztéssel történik. Minden kertbarátnak ajánl-
hatók a Hosták ültetése, mert az árnyéki, félárnyéki évelőkertek és 
díszcserjék kiváló kiegészítői.

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Telefon: 06-20 546-2668
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A FEGY naplójából
Légzőkészülékeket kaptak
Március végén, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoka, Dr. Bende Péter dandártábornok az 
elmúlt időszak tűz- és káreseteinél az egyesületünk 

által végzett munka elismeréseként a FEGY Polgár-
őr és Tűzoltó Egyesület számára támogatásként 4 db 
AGA spiromatic 316-os komplett légzőkészüléket, 4 
db tartalék légzőpalackot, valamint 8 db  pótálarcot 
és tüdőautomatát,  4 db hordkeretet adományozott. 
A készülékek frissen bevizsgáltak és rendelkeznek a 
megfelelő (OKF) engedélyekkel. Ezek a készülékek a 
már birtokunkban lévőkkel teljesen kompatibilisek.
A fiatalok is jól szerepeltek!
Április 8-án, Örkényben rendezték meg a Területi 
Katasztrófavédelmi Versenyt. A gyáli FEGY Pol-
gárőrség és Tűzoltó Egyesület közelmúltban alakult 
Ifjúsági Tagozata nagyon szép eredményeket ért el a 
megmérettetésen.
A gyáliak eredményei:
I. helyezett: a Fegy I. csapata
Csapatkapitány: Romfa Krisztián, tagok: Kurucz 
Viktória, Almási Dávid, Vörös Tamás, felkészítő: 
Romfa Mihály.
III. helyezett: a Fegy II. csapata
Csapatkapitány: Kurucz Árpád István, tagok: Reiter 
Rita, Balogh György, Tóth Gábor, felkészítő: Kurucz 
Árpád. 
VI. helyezett: a Fegy III. csapata 
Tagok: Juszku István, Romfa Dániel, Takács Vivien, 
felkészítő: Szabó István.

Vigyázzunk jobban  
városunk értékeire!
Mint bizonyára a Tisztelt Lakosok előtt is ismeretes, sajnálatos módon meg-
szaporodott városunkban a rongálások száma. A közelmúltban többek kö-
zött az alábbi események történtek:
- a Kálvin-szobrot teljes egészében ellopták,
- a Millenniumi Parkban lévő szép szökőkutat brutális módon szétverték,
- a Szent István szobor országalmáját sorozatosan letörik,
- a köztéri szobrokat, a 

buszmegállókat, a köz-
téri padokat, játszótéri 
eszközöket folyamato-
san rongálják,

- összefirkálják a középü-
leteket, kerítéseket.
Tarthatatlan állapot-

nak tartjuk, hogy ilyen 
vandalizmus uralkodik 
településünkön, nem 
beszélve fenti eszközök 
költségvonzatáról, hiszen a javítási, pótlási költségek mind-mind a város 
költségvetéséből kerülnek kifizetésre.

Kérjük azokat, akik ezt teszik, gondolkozzanak el azon, hogy mi értelme 
van annak, ha valamit tönkretesznek, szétvernek, rongálnak. Tudomásunk 
szerint az elkövetőkről a Gyáli Rendőrőrsnek is vannak információi.

Reméljük, hogy a jövőben 
nem lesznek ilyen atrocitások 
és a jelenleg készülő szép új ját-
szóteret, ami az Európai Uniós 
követelményeknek megfelelően 
készült, nem fogják tönkreten-
ni a szórakozásukat ebben le-
lők.

Kérjük továbbá Gyál vá-
ros minden jóérzésű polgárát, 
amennyiben hasonló rongálási 
tevékenységét észlelnek, azt a 
Gyáli Rendőrőrsnek (29-340-

107), vagy a FEGY-Polgárőrségnek (29-340-333, 70-332-1600) azonnal jelez-
zék, hogy a rongálást megakadályozhassák.

Tegyünk együtt értékeink megőrzéséért!
Gyimesi István

polgármester
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Ha Gyál, akkor hétfő

Figyelem: változik a szemétszállítás rendje!
Folyamatosan törekszünk arra, hogy szolgáltatásainkkal minden 
partnerünk minél elégedettebb legyen. A gazdasági nehézségek 
minden vállalatot arra késztetnek, hogy újabb és újabb szempontok 
figyelembevételével tovább ésszerűsítsék tevékenységüket.

Ezt tesszük mi a lakossági gyűjtőjáratok átszervezésével, amely 
mindenki számára átláthatóbb szállítási, számlázási rendszert és 
az eddigieknél is pontosabb ügyfélszolgálati munkát eredményez 
majd. Így Önöknek sem kell többé bonyolult utcalistából kikeres-
niük a hulladékszállítás idejét. Továbbá nem elhanyagolható és 
minket is jelentősen motiváló az a szempont, hogy az ésszerűsített 
szállítási rendszer segítségével munkahelyeket tudunk megmente-
ni, munkatársakat tudunk megtartani a vállalatunkat is sújtó gaz-
dasági nehézségek ellenére. (Jelenleg 55 gyáli munkatársunk van.)

Ezért tehát a település vezetésének egyetértésével 2009. május 4-
től minden gyáli ingatlan elől hétfőnként szállítjuk el a hulladékot. 
Kérjük, hogy hétfőnként minden ingatlantulajdonos REGGEL 6 
ÓRÁIG helyezze ki a kukáját az ingatlan elé. 

FONTOS: a szállítási időpontok a korábban is hétfői járathoz 
tartozó utcákban is biztosan meg fognak változni! Kérjük tehát, 
hogy MINDEN utcában reggel 6 óráig tegyék ki a hulladékot az 
ingatlanok elé!

Első módosított járat szerinti nap:  2009. MÁJUS 4. HÉTFŐ
A fenti változás a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás már 

meghirdetett rendjét nem érinti, azt továbbra is a kiadott gyűjtési 
naptárnak megfelelően fogjuk elvégezni.

Kérdés esetén ügyfélszolgálatos munkatársaink természetesen 
készséggel állnak rendelkezésükre!

RT

Szelektív gyűjtési naptár
Engedjék meg, hogy emlékeztessük Önöket a házhoz menő szelek-
tív gyűjtőautó érkezési idejére, amely a háztartási szemét gyűjtési 
időpontjának változásától függetlenül, ugyanaz maradt.

Elkülönítetten 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 ér-
dekében szíveskedjenek összelapítani, hogy ne a bennük rekedt 
levegő töltse meg a zsákokat. 
- A háromféle anyagot egy zsákban kell kihelyezni, mivel munka-
társaink egyszerre szállítják el, és feldolgozás előtt fajtánként szét-
válogatják azokat. 
- Az átlátszó zsákok mérete, formája nincs megszabva, használhat-
ják a kereskedelmi forgalomban kapható zsákokat vagy megürese-
dett csomagolásból származó zsákot (pl. műszaki termékek, mat-
racok 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.
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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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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

Kőrösi út

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:  
06-20/342-42-42 
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Apróhirdetés
Kertvarázs! Kerti munkát: fűnyírást, 
sövényvágást, faültetést, metszést, 
egyéb kerti munkák elvégzését vál-
lalom Gyálon és környékén. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 20/392-9464
Gyálfelsőn felújított söröző 2 szobás 
lakással eladó. Tel.: 06-20/547-
9309
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.
A Kanga Kuckó bölcsi-ovi várja 
gyermekét családias környezetben. 
Német nyelvoktatás, táboroztatás. 
XVIII. József Attila utca 55. Tel: 06 
70 286-4528  http://ertekforras.
shp.hu
Munkalehetőség GYÁLON. Délutá-
nos műszakba autóval rendelkező 
áru-összekészítőket, éjszakás mű-
szakba autóval rendelkező targon-
cásokat keresünk. Érdeklődni: 06-
20-367-44-50

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
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
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.

Érettségire felkészítés és korrepetá-
lás matematikából, magyarból, tör-
ténelemből, német, spanyol, orosz 
nyelvből Gyálon. 06-20/527-77-01
Művelődési házban fogyasztóvé-
delem: hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 
11.30-15.30-ig. E-mail: ofe-gyal@
gmx.net 
Parkettás vállal hagyományos és 
szalagparketta lerakást, csiszolást, 
lakkozást, laminált és hajópadló le-
rakást. Javítás, recsegés megszün-
tetése.  06-70-505-11-77

Eladó könyveink vannak (több féle 
műfajban), illetve eladó 1db Fs400 
Stihl-típusú benzines fűkasza, 1db 
gáztűzhely, 2db pb gázpalack. Ér-
deklődni: Mountain Bt., Koós Ká-
rolyné 06-20/375-2742 
A XVIII. kerületi (Pestimre) Póth Irén 
utcában 70 m2-es felújítandó csa-
ládi ház eladó, 540 m2-es telekkel, 
melléképülettel. Békés, nyugodt 
környezet, BKV buszhoz közel. 
Irányár: 16 M. Ft. Érdeklődni: 06-
70/624-10-84



Komolyzene, dzsessz, dixi, country, rock, tánczene, nóta, nagyzenekari  
produkciók és szólisták, tehetséges helyi fiatalok és ismert, 

profi zenészek, színházi programok a díszudvarban, rossz idő esetén a  
színházteremben vagy a kamarateremben.

Május 9. szombat
19.00 óra

A Gyál Városi Fúvószenekar és 
az Ócsai Fúvószenekar koncert-
je, a szünetben a megyei Ki Mit 

Tud? legtehetségesebb gyáli 
résztvevői mutatják be produk-

cióikat

Május 16. szombat
18.00 óra

 „Azt a ragyogóját!...”
nótaest

20.00 óra 
Forte Duó

Május 29. péntek
19.00 óra

Rockkoncert a 
színházteremben

Fellép: Puttony és Hitrock

Előzenekar: Whiscats

Május 30. szombat
19.00 óra

A Mardi Gras Jazzband 
dixieland koncertje

Belépőjegyek 
600 forintos 

áron elővételben 
is kaphatók!

Az idén sem múlhat el hétvége szabadtéri 
esemény nélkül az Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtárban! 

Május 22. péntek
19.00 óra

A Budapesti Utcaszínház  
Don Giovanni című előadása

20.30 óra
A színpadon: 

Vaszlavik Gazember László	


