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Kirándulás a horgásztóhoz
Több mint harminc gyerkőc szá
mára szervezett kirándulást a gyáli
Peremvárosi Horgásztóhoz a gyer
mekvédelmi szolgálat.
5. oldal

A cím kötelez,
avagy ökoiskola lett a Bartók!
Ettől az évtől a Bartók Béla Álta
lános Iskola a nemzetközi és ma
gyarországi ökoiskolák hálózatának
tagja.
7. oldal

Lesz-e változás a
tömegközlekedésben?
A közelmúltban számos, a budapesti és a vidéki
tömegközlekedést érintő hír látott napvilágot az
országos sajtóban és egyéb fórumokon is. Ilyen
például a tömegközlekedés átszervezésével megbízott kormánybiztos kinevezése, a tömegközlekedésben tapasztalható párhuzamosságok megszüntetésére irányuló kormányzati szándék is.
Érinthetik ezek a változások Gyál tömegközlekedését? – kérdeztük Gyimesi Istvánt,
városunk polgármesterét.
Írásunk a 3. oldalon.

MEGHÍVÓ

Megyei döntőt nyert a
tehetséges gyáli zenész
A tehetséges fiatal zenész, Hermán
Dominik profikat megszégyenítő
produkcióval rukkolt elő idén tavasz
szal a Pest Megyei Ki Mit Tud? gyáli
selejtezőjén. Az egyéb kategóriá
ban indult dobszólójával, ami akko
ra sikert aratott, hogy innen egye
nes út vezetett a monori döntőbe,
ahol a kategória győztese lett.
9. oldal

Sikeres évet zártak a karatésok

Szeretettel meghívom Önt és családtagjait, barátait az
Államalapító Szent István ünnepe alkalmából

2009. augusztus 20. (csütörtök) délelőtt 11 órakor
kezdődő városi ünnepségünkre, melynek helyszíne:

Gyál, Szent István tér (kopjafa)

Ünnepi köszöntőt mond: Gyimesi István polgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
Balázs Péter színművész, Gyál Városi Fúvószenekar, Gyál Városi Népdalkör
Az ünnepség kenyérszenteléssel és -áldással zárul.
Szeretettel várom továbbá az augusztusi városi rendezvények keretében szervezett, augusztus 22-én tartandó Utcabálra, melynek részletes programja a lap
20. oldalán olvasható.
Gyimesi István
polgármester

9. oldal
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Tisztelt Gyáli Lakosok!

Búcsúzunk Anti Bácsitól

Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai fokozott
elővigyázatosságra késztetik cégünket.
Ennek kapcsán a Táncsics utcai régi temetőben 10 db
nagyméretű veszélyes korai nyárfa kivágására került sor.
Nagy erejű szeles időben a fák elgyengült és megöregedett
rostozata miatt egyaránt nagyon veszélyesek voltak az értéktárgyakra és a temetőlátogatókra is. Ez a munkálatok
során beigazolódott, üreges, korhadt volt a szerkezetük.
A kivágott fák helyett az ősz folyamán újakat kívánunk
telepíteni, olyanokat, amelyek megfelelnek a mostani zabolátlan időjárási viszonyoknak is.
Kérem szíves megértésüket.
Székelyné Jene Mária
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Hauser Antal, Ipartestületünk alapító tagja 1925. december 26án született Újpalotán. 1947-ben költözött Gyálra, első munkahelyén a Budapesti Bútorgyárban faesztergályosként dolgozott,
majd 1957-től kisiparosként tevékenykedett, mint faesztergályos
és bérfűrészes Gyálon.
Azon kevesek közé tartozott, aki 50 éves iparos múlttal rendelkezett és még élete vége felé is tevékenykedett a szakmában.
Munkáján kívül részt vett társadalmi és közéleti munkában is,
a tanácsnál, az orvosi rendelőben, moziban, iskolákban. Sok-sok
faképkeretet készített, és fa jellegű tárgyakkal ajándékozta meg a
gyerekeket.
Részt vett a katolikus templom felépítésénél, az összes famunka
nagy része az ő keze munkáját dícsérte.
28 évig tanácstag volt, és aktívan képviselte körzete érdekeit.
Az iparos közösséget is a szívén viselte, hiszen amikor Ócsához
tartoztak a gyáli iparosok, kezdettől fogva tagja volt az Intéző Bizottságnak.
Majd amikor lehetőség adódott, hogy helyben szervezzük meg
az Ipartestületet, elsőként jelentkezett és 1990-ben a megalakuláskor alapító tag volt. Az elmúlt 20 évben aktívan részt vett munkánkban, rendezvényeken, kirándulásainkon és az utóbbi időben
megalakult Iparos Nyugdíjas Klub tagja is volt.
A „30 éves Aranykoszorús Mester” cím mellé 2007-ben megkapta az „50 Éve Iparos” aranygyűrűt.
Iparosként tisztelt személyiség volt, aki munkájával kiérdemelte
a megrendelők, a lakosság, közélet bizalmát.
Távozása veszteség, mert hiányozni fog az egyénisége, humora,
életvidámsága és kora ellenére fiatalos lendülete.
Karikás Pál
a Gyáli Ipartestület elnöke

Gyál Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

2008. évi eredménykimutatása
(A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtaknak megfelelően)
Adatok ezer forintban
Összes közhasznú tevékenység
204 380
Vállalkozási tevékenység bevétele
33 498
Összes bevétel
237 878
Közhasznú tevékenység ráfordításai
205 340
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
34 388
Összes ráfordítás
239 728
Adózás előtti eredmény
-1 850
Tárgyévi vállalkozási eredmény
-890
Tárgyévi közhasznú eredmény
-960

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat,
rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.

WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83., Tel/fax: 06-29-352-362, Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167

Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu

Plus 29 magazin a UPC képújság csatornáján látható
csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
Lapunkat rendszeresen szem
lézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
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

2009. augusztus
A közelmúltban számos, a budapesti és a vidéki tömegközlekedést érintő hír látott napvilágot az országos sajtóban és egyéb fórumokon is. Ilyen például a tömegközlekedés átszervezésével megbízott
kormánybiztos kinevezése, a tömegközlekedésben
tapasztalható párhuzamosságok megszüntetésére
irányuló kormányzati szándék is.
Érinthetik ezek a változások Gyál tömegközlekedését? – kérdeztük Gyimesi Istvánt, városunk polgármesterét.

Lesz-e változás a
tömegközlekedésben?
– Sok-sok munka, nehéz tárgyalások és az önkormányzat nagy
összegű anyagi áldozatvállalása van abban, hogy Gyál a Budapest környéki agglomeráció talán legfejlettebb tömegközlekedését
mondhatja magáénak. Nagy vívmánynak tartjuk ezt, s ahogyan
eddig, a jövőben is minden erőnkel azon leszünk, hogy megőrizzük
a közösségi közlekedésnek ezt a színvonalát! – jelentette ki lapunk
kérdésére Gyimesi István polgármester.
– Lesznek változások a közeljövőben?
– Az elmúlt napokban a lakosság részéről ismétlődően felmerültek városunkban a közösségi közlekedés jelenlegi és jövőbeni ellátásának módjával kapcsolatos kérdések. (VOLÁN Zrt. veszi át a
tömegközlekedést a BKV-tól, megszűnik a lajosmizsei vasútvonal,
stb.)
Szeretném önöket első kézből tájékoztatni, hogy sem most, sem
a közeljövőben városunk közlekedési viszonyaiban, ami a tömeg-

közlekedést illeti, semmilyen változás sem történik, hiszen a BKV
Zrt-vel hosszú távú élő szerződéssel rendelkezünk, a vállalat eddig
is eleget tett, s reményeim szerint a jövőben is eleget tesz a szerződési kötelezettségének.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Önkormányzat megkezdte Budapest egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító dunai hídjának, a Margit hídnak a felújítását. Budapest
Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési
Ügyosztálya kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapestre utazni szándékozók – lehetőség szerint – vegyék igénybe a közösségi
közlekedési eszközöket, valamint a P+R rendszerű parkolóhelyeket
utazásaik során.
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Kertbarátok
kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző terménybemutató kiállítását az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, szeptember 18-19-20-21-én, melyre szeretettel meghívja a város és a kistérség lakosságát.
Ha szeretne részt venni a bemutatón a termékével, amit a kertjében vagy a földjén termelt,
jelentkezzen Bacsa Ferencnél a 06-29/343-853,
vagy a 06-70/536-1574-es telefonszámon! Jelentkezési határidő: szeptember 15.

Születésnapi
ajándék

Felhívás időseknek
Kedves 80 év feletti nyugdíjasok!

Ezúton várjuk a jelentkezését, hogy személyes meghívót küldhessünk az Ön címére,
valamint felmérhessük azon személyek számát, akiket kitüntetett tisztelettel szeretnénk köszönteni a Szépkorúak Napján, október 1-jén.
Kérjük, a hozzátartozók is segítsenek születési dátum, cím megadásával. A szépkorúak bejelentkezését a 29-345-504-es telefonon este 8-9 óra között várjuk.
Jelentkezés alapján az 50, 60, 70 éves házassági évfordulósokat ugyancsak felmérjük (házassági akv-i kivonatot be kell mutatni), kérésre külön köszöntjük egyeztetve,
személyesen is.
Október 1-jén, 15 órakor minden gyáli nyugdíjast - akár tagja egyesületünknek,
vagy nem- szeretettel hívunk a Közösségi Házban megrendezésre kerülő, ingyenes
kulturális eseményre. Erről részletesebb tájékoztatót az újság következő számában
olvashatnak.
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete

Gyáli Ipartestület közhasznú egyszerűsített
éves beszámolója 2008. évre
				

A. Befektetett eszközök

14.317

D.

Immateriális javak			
Tárgyi eszközök

14.317		

Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Pénzeszközök

6.638		
-		
6.581

F.
		

				



Saját tőke

19.929

Induló tőke/ Jegyz. tőke
Tőke vált./Eredmény
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredm.alapterv.

15.255
402

Tárgyévi eredm.váll.tev.

4.272

Kötelezettségek

1.026

57

C. Aktív időbeni elhatárolások
ESZKÖZÖK/AKTIVÁK/ÖSSZ.

(adatok e Ft-ban)

20.955

Hosszú lejár. köt.
Rövid lejár. köt.

FORRÁSOK ÖSSZ.

1.026
20.955

2009 június 14-én Gyálon Szabó Nikolett,
halmozottan sérült kislány megsegítésére jótékonysági koncertet tartottunk. A
kislány ezen a napon töltötte be a 14. életévét.
Az Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesületének tagja édesanyjával együtt.
A rendezvényen nagyon sokan vettek
részt és támogatták a kislányt. Az öszszegyűjtött adományból egy speciálisan
elkészített háromkerekű kerékpárt vásároltak, a gyógytornászok és az orvosok javaslatára. Ez a szerkezet erősíti a kislány
izomzatát, s talán az állapota nem romlik
tovább.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek,
akik részt vettek ezen a rendezvényen. Köszönjük Fa Zsuzsának a koncert megszervezését és lebonyolítását, valamennyi fellépőnek az önzetlen munkáját, az Arany János
Közösségi Háznak a helyszín és technikai
felszerelés biztosítását.
Szerencsére a kislány is végig tudta nézni
az előadást. Tetszését azzal fejezte ki, hogy
végig tapsolt, mivel beszélni sajnos nem
tud.
Minden közreműködőnek nagyon köszönjük a segítséget!
az Egymásért Mozgássérültek Gyáli
Egyesülete
és az édesanya, Bánki Beáta

2009. augusztus

Horgásztavi
kirándulás
A Gyermekjóléti Szolgálatnak lehetősége
nyílt több mint harminc gyerkőc számára
kirándulást szervezni a gyáli Peremvárosi
Horgásztóhoz. A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ munkáját segítette, és a kirándulás létrejöttében
szerepet vállalt a Civilek a Környezetünkért
Egyesület.
2009. július 30-án délután két órakor indult a csapat a
tóhoz, ahol a teljes délutánt együtt tölthettük egészen 19
óráig. A tavi körséta után a megrögzött pecások, és a kezdő
halvadászok örömére, bárki horgászbotra kaphatott egy
próbadobás erejéig, valamint megismerkedhettek a horgászat néhány fortélyával is. Használhatóságukat tekintve bizonytalan, de annál kreatívabb, egyéni horgászbotok
is kikerültek leendő - és minden bizonnyal majd nagyon
profi - horgászaink kezei közül. Barkácsasztalunknál vicces, színes vízi állatokat, és tengeri herkentyűket alkothattak a gyerekek, bár a délután végére készült néhány
szivacs-fényképezőgép és polifoam-vekker is . Sokunknak
a rekkenő nyári kánikulában is volt ereje és kedve mozogni, így fociztunk, tollaslabdáztunk, valamint a gyerekek
rendelkezésére állt a park játszótere is. Akik pedig inkább
árnyékra áhítoztak, jól érezték magukat az izgalmas szabadtéri társasjáték révén, a fák lombjai alatt a fűben. A
délután alatt mindenki megéhezett, amit sosem-elég lekváros kenyérrel és sült szalonnával „gyűrtünk” le. A kirándulás egyik lényeges pontja a környezetvédelemre való
figyelemfelhívás volt, ezért minden részt vevő gyerek – a
horgásztavi élmények mellett – Vadon magazinnal térhetett haza. A vízi totó ugyan az egyéb elfoglaltságok miatt
elmaradt, így nem derült fény a Balaton legendájára, de a
titok nem marad sokáig titok…
A program megvalósulásában közreműködött a helyszín biztosítása révén a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark, a szalonnasütés hozzávalóival és több karton frissítő
ásványvízzel a Mráz Közért és Fitness, és a csudafinom
lekvárral Kiss Jánosné, a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete elnöke. Segítségnyújtásukat
ezúton is nagyon köszönjük!
Nagy-nagy örömmel adjuk hírül, hogy a „Csütörtök”
honlapja készülődik! Látogassatok el hozzánk virtuálisan
is: www.csutortok.click.hu! Hamarosan információt találhattok őszre tervezett programjainkról, mint a Láthatatlan Kiállításról, a Cool-Túráról, a 2. Focikupáról, az őszi
kirándulásról és a Családi Napról. Addig se felejtsétek el:
ha csütörtök, akkor 15 órától „Csütörtök”! Várunk titeket
a Gyermekjóléti Szolgálatnál, 2360 Gyál, Rákóczi utca 4244. szám alatt!
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Kompetenciamérésről mindenkinek
Még tart ugyan az iskolások nyári szünete, de az iskolai témákban nincs vakáció.
Az Új Gyáli Újság májusi számában közzétett kompetenciamérés eredményeit magyarázó szerkesztői cikkre szeretnék reagálni.
A kompetencia szó az utóbbi években fokozatosan kúszott be mindennapjaink szókincsébe, de fogalomtárába sajnos nem minden esetben pontosan használva.
A kompetencia szó maga illetékességet, szakértelmet jelent. Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást, ismereteket, képességeket sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.
Az oktatási rendszerek hatékonyságát több vizsgálat méri. Ilyen nemzetközi mérésről a
PISA, TIMMS és annak országos lesújtó eredményeiről hallhattunk legutóbb 2006-ban.
A sikertelenség okát az adta, hogy ezekben a felmérésekben nem az elsajátított tudásról
kellett számot adni diákjainknak, hanem a tudás alkalmazásának jártasságáról, amely
oktatási rendszerünk gyenge pontjának bizonyult. 2002 óta így a hazai oktatáspolitika
is ebbe az irányban végez évente országos felmérést 4. 6. 8. 10. évfolyamon. Azóta minden évben május végén írnak az érintett évfolyamon tanulók felmérést. A felméréseket
tesztszerkesztő teamek állítják össze, és alapvetően nem az adott évfolyam tananyagára
épülnek, hanem bizonyos gondolkodási műveletek meglétét vizsgálják. A megírt feladatlapok név nélkül, kódszámmal jutnak be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontba, ahol a javításokat a végzik és intézményenként, településenként kiértékelik
az eredményeket. A szülők, gyermekük teljesítményét, a kapott tanulói azonosító alapján
tudják a következő év februárjában megnézni és összehasonlítani az iskolai évfolyam és
országos eredményekkel összevetni a www. kir.hu oldalon.
De mit is gondoljon a szülő, nevelő az eredményeket megismerve?
Először is tudnia kell, hogy gyermeke nem egy év végi tudásszintmérő témazáró felmérést írt. A kompetenciamérés eredménye nem az egész évben megtanultakat méri, hanem azt mutatja meg, hogy a tanuló hol tart a vizsgált készségeknek, képességeknek az
elsajátításában, a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudja
alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában, és további ismeretszerzésre felhasználni. Ilyen feladatok például egy hirdetés szövegének értelmezése, internetes
jegyvásárlás, saját vélemény megfogalmazása, ítéletalkotás, matematikából hajózási navigáció megértése és azonnali alkalmazása.
A gyerekek felmérése mellett a szülők is kitöltenek egy kérdőívet, melynek összegzésével és statisztikai elemzésével a tanulók teljesítmény különbségeinek értelmezését segíti a családi hátterének legfontosabb jellemzőinek megismerésével. Ennek segítségével
megítélhetik, hogy a tanulási eredmény elérésében mekkora szerepe van a családi környezetnek, másrészt az iskolának. Sok esetben a hátrányos helyzetből kikerülő, alacsony
iskolázottságú szülők gyermeke, csekély tanulást segítő háttérrel rendelkező gyerek tanulási eredményessége, az őt tanító nevelőket dícséri. Ezt nevezzük hozzáadott pedagógiai értéknek.
Egy iskola eredménye nem pusztán a kompetenciamérésen elért matematikai és szövegértés százaléka, hanem ennek a pedagógiai hozzáadott értéke is. Sok esetben ez az érték jóval magasabb, mint a tantárgyi átlagok, és ez az iskolában folyó pedagógiai munkát
dícséri, mennyire képes kompenzálni az iskola a családi háttérből adódó hátrányokat.
Ez az eredmény szintén része a kompetenciamérésnek.
Ezeket a magyarázatokat azért tartottam fontosnak leírni, mert, az említett újságban
megjelenő e tárgyban megjelenő cikk bevezető mondata megtévesztő. A felmérés nem
„az iskola teljesítményéről, munkájának eredményességéről ad képet.”
A kompetenciamérés eredményének megismerése nem csak a fenntartónak fontos, de
elsősorban a pedagógusok munkáját segíti azáltal, hogy pontos képet kapjon arról, hogy
diákjai szövegértő képességét és matematika eszközhasználat tudását ismerve tervezhesse a további fejlesztést.
Baloghné B. Mária
pedagógiai értékelési szakértő


A Baloghné B. Mária levelében
szereplő
megállapításokkal
egyetértek. Az országos kompetenciamérés gyáli eredményeit lapunk májusi számában
adtuk közre. Természetesen
nem gondoljuk, hogy egyedül
ez a mérés ad képet egy iskola
teljesítményéről, munkájának
eredményességéről, hiszen annak számos más eleme is van.
(A gyáli iskolák más jellegű
eredményeiről is rendszeresen,
s örömmel számolunk be az Új
Gyáli Újságban.) Állítjuk viszont, hogy sok más mellett egy
országos, az adott évfolyamok
egészére kiterjesztett mérés is
támpontokat adhat az objektív
megítéléshez. Ez – véleményünk
szerint – a fenti írásban megfogalmazottakból is következik.
Az országos kompetenciamérés
eredményeinek közzétételére
egyébként jogszabály is kötelezi
az iskolák fenntartóit, így Gyál
Város Önkormányzatát is.
a szerkesztő
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A cím kötelez, avagy ökoiskola lett a Bartók!

Ettől az évtől a Bartók Béla Általános Iskola a nemzetközi és magyarországi ökoiskolák hálózatának a tagja. A pályázaton elnyert
címet, oklevelet az iskola küldöttsége vehette át ünnepélyes keretek
között Budapesten az Ökoiskolák VII. Találkozóján,
2009. június 6-án.
De mit is jelent az, hogy
ökoiskola?
Az „öko” szócska arra
utal, hogy olyan iskolákról
van szó, ahol a különböző
tevékenységekkel az élővilág
érdekeinek tiszteletben tartására nevelnek.
Az ökoiskola hálózat megálmodói hisznek abban, hogy
a környezeti válság, mely a mi
életünket és a következő generációk életét beárnyékolja
orvosolható.
De hogyan?
Semmiképpen sem semmittevő csodavárással, sem pedig mindenbe beletörődő pesszimizmussal vagy hitetlenséggel.
Cselekvő, környezettudatos életvitelű állam- és világpolgárokra
van szükség ehhez, akik már az iskolapadokban az ökoiskola udvarokban, kertekben, erdei iskolákban, stb. megismerik, megértik,
szeretik és óvják az élővilágukat.
Nem a környezetüket elhasználó embereket nevel az (öko)iskola,
hanem a sokszínű tevékenységeivel az élővilágért tenniakaró és
tudó szellemiséget honosítja meg.
Röviden: az ökosuli alapkérdése: mit tehetek én a környezetem
(természeti, kulturális, társadalmi, fizikai) érdekében?
Az ökoiskola erre a kérdésre keres választ és találja meg azzal,
hogy rengeteg ilyen irányú építő foglalkozások szervezését vállalja,
tanár, diák, szülő, helyi társadalmi szervezetek együttműködésével.
A magyarországi és nemzeti ökoiskola hálózatok ezt a munkát
kívánják szellemi és anyagi támogatásukkal elősegíteni.
A Bartók iskola azért pályázott erre a címre (mely kötelez!), mert

hisz abban, hogy ennek a szemléletnek helye van és ideje az intézményünkben.
Az általunk vállalt programokról tájékozódni lehet az iskola
honlapján (képes beszámolók) és az iskola bejáratánál található
ökofaliújságon.
Az elmúlt hónapokban több olyan tevékenységen vehettek részt
az iskolánk tanulói, melyek a fenti célok érdekében szerveződtek.
- áprilisban udvarrendezés: virágok és facsemeték ültetése, füvesítés (az osztályok az iskola hatalmas udvarából egy-egy részt
vettek örökbe),
- a tanulószobások és napközisek friss földbe és cserepekbe ültették át a folyosói virágokat,
- tanterem rendezés: a 7.A osztályosok tettek az esztétikus környezet kialakítása érdekében,
- az egészséges életmódra nevelés: sportversenyeken vettek részt
iskolánk tanulói és sportversenyeknek adott otthont intézményünk, körzeti elsősegély-nyújtási vetélkedőn értek el II. helyezést
a Bartókosok,
- megünnepeltük a Föld Napját és a szomszéd iskolával kerékpáros demonstrációt tartottunk
az egészséges környezetért és
biztonságos közlekedésért,
- büszkék vagyunk az iskola belső udvarának játszótérré
alakítására, melynek megvalósításában szülők, nevelők,
diákok közös munkáját értékelhettük.
Az új iskolai év ökoprogramját részletesen ismertetjük majd az iskola honlapján:
www.bartok-gyal.sulinet.hu,
és a faliújságon.
A felsorolás nem teljes, nem
is ezzel a céllal tettük, csupán
ízelítőt kívánunk adni azokból a tevékenységekről, amelyek jelzik, hogy a Bartók ökosuli nem
szépen fogalmazott gondolat, terv, hanem élő valóság.
Tehát: „ÖKOSULI FOLYT. KÖV!”
Nagy József Elek
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Jutalomüdülés Kápolnásnyéken
Ebben az évben első alkalommal szerveztek városunk iskolavédőnői az elsősegélynyújtás
területén iskolai csapatokat, a
hetedik és nyolcadik osztályokból. A gyerekek igen összetett
ismeretanyagot sajátítottak el,
és alkalmazni is megtanulták
azt. Ezt az Újhartyánban megrendezett területi versenyen
elért 1., 2., 5. helyezések és a
Pest megyei 5. helyezés is bizonyította, amelyet az Ady Endre
Általános Iskola csapata ért el.
Jutalomként a csapattagok
közül két fő mehetett a Vöröskereszt által szervezett és támogatott nyári táborba, Kápolnásnyékre.
Kovács Brigitta (Ady Endre
Általános Iskola 8.b. osztály)
és Zsigmond Krisztina (Bartók
Béla Általános Iskola 8.a. osztály) az ott szerzett élményeikről írtak.

Tábor az életmentőkkel
Január elején, elsősegélynyújtó órákat
vettünk, s akiknek jól ment, áprilisban
versenyre mehettek csapatukkal Újhartyánba. Első és második helyet hoztuk
el, és a jutalmunk egy egyhetes nyaralás

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Gyálon
2009. augusztus 04-től 2009. szeptember 01-jéig

tüdőszűrést tartanak
A vizsgálat ideje naponta:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.00 - 18.00 óráig
08.00 - 14.00 óráig
12.00 - 18.00 óráig
08.00 - 14.00 óráig
08.00 - 14.00 óráig

A tüdőszűrés helye:
Gyál, Zrínyi Miklós Általános Iskola
Kihelyezett Tagozata
(Bejárat: Rákóczi utca - Károlyi utca sarok)

Minden 30. életévét betöltött lakos
részére a tüdőszűrés kötelező!
(személyi igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást mindenki vigyen magával!)
Gyál Város Önkormányzata



lett
Kápolnásnyéken. Minden
városból
csak
két kiválasztott
gyerek vehetett
részt. A tábor
július 19-től 25ig tartott, amit a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete ajánlott fel nekünk.
Az üdülést 64
lelkes gyerekkel
és 17 fiatal szabadidő szervezővel kezdtük el. Első nap felosztottak
minket négy csapatra. Minden csapathoz tartozott egy lány, és
egy fiú csoportvezető, akikkel mindent úgy meglehetett beszélni,
mintha évek óta ismertük volna egymást. Minden nap ébresztő
egy pörgős zenére, és reggeli után jött a mindenki által kedvelt
csoportfoglalkozás, amit mindenki a saját csapatával töltött. Délután 1-kor ebéd, utána irány a strand. A strand szó hallatán mindenki nagyon megörült. A parton röplabdáztunk, játszottunk, jól
éreztük magunkat és nagyokat fürödtünk. De aztán jött az a rész,
amit mindenki utált; a takarodó. Ilyenkor minden csoportvezető
végigjárta a 10 fős szobákat, ellenőrizte, hogy minden rendben
és mindenki ágyban van-e, és jóéjszakát kívánt és puszit küldött.
Másnap újult erővel vártuk a feladatokat. Igaz a nagyok már nagyon-nagyon kifáradtak, de mindent azért tettek, hogy nekünk
minden a lehető legjobb legyen. Jártunk múzeumban, volt felvilágosító óra, elsősegélynyújtó gyakorlatok, és tájékoztatás, hogy,
hogyan éljük túl a dzsungelt. Utolsó éjjel, szerveztek nekünk egy
búcsúestet. Hatalmas buli volt, és mindenki jól érezte magát. Táncoltunk, nevettünk. De ránk is fért, mert előző nap és még aznap
is szinte végig sírás-rívás volt, mert igaz félve mentünk oda, hogy
senki nem ismer senkit, de a végére olyanok lettünk, mint egy
nagy család. Nagyon megszerettük egymást, és szomorúak voltunk, hogy eltelt a hét. Érezni lehetett, hogy jó helyre kerültünk.
Szerettek minket, törődtek velünk, és ott segítettek, ahol tudtak.
Jó hangulatban telt az idő. Mindenki nagyon hiányzik, de tartjuk
a kapcsolatot.
Reméljük jövőre is együtt lehetünk!
Zsigmond Krisztina és Kovács Brigitta
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Megyei döntőt nyert a tehetséges gyáli zenész
Aki figyelemmel kíséri a gyáli kulturális élet alakulását, annak nem
lehet ismeretlen Hermán Dominik neve. A tehetséges fiatal zenész
profikat megszégyenítő produkcióval rukkolt elő idén tavasszal a
Pest Megyei Ki Mit Tud? gyáli selejtezőjén, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színpadán. Az egyéb kategóriában indult dobszólójával, ami akkora sikert aratott, hogy innen egyenes
út vezetett a monori döntőbe, ahol a kategória győztese lett.
– Mikor kezdtél el zenélni?
– Már 4-5 éves koromban játékdobokkal játszottam, így ismerkedtem meg az ütemekkel,
majd 7 éves koromban anyukám beíratott a
gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola dob tanszakára Orosz Lászlóhoz, akitől azóta is tanulom a
dobolást.
– Versenyeken eddig nem igazán indultál, ha jól tudom, eddig két alkalommal
mutattad meg a tehetségedet a szélesebb
közönségnek, viszont mindkétszer nagyon
eredményesen.
– Igen. Az első megmérettetés ez év januárjában volt Csillebércen, egy országos tehetségkutató versenyen indultam, ahol bronz
minősítést kaptam. Azért nem nevezhető
harmadik helynek, mert többen lettek elsők,
másodikok, harmadikok, de lényegében erről van szó. Egy saját dobszólóval neveztem
a versenyre, amit én magam találtam ki. Ezt
különböző stílusokból építettem fel, otthon leültem a dob elé, elkezdtem játszani és
amiről úgy gondoltam, hogy jól hangzik, azt
beépítettem a produkciómba. Aztán megmutattam a dobtanáromnak, aki még egykét ötlettel segített, és így állt össze a végső
változat.
A döntőbe 76-an jutottak be, és közülük választott ki a zsűri körülbelül 10 indulót, akiket
valamilyen minősítésben részesítettek, a zsűri
tagja volt egyébként Pély Barna is.
Ezen a sikeren felbuzdulva aztán egyből
jött az ötlet, hogy el kellene indulni a tavasszal megrendezésre kerülő Pest Megyei Ki Mit
Tud?-on is, ami, mint ma már tudjuk nem volt
egy rossz ötlet, hiszen túljutva a selejtezőkön,
a Monoron megrendezett döntőn első helyezett
lettem „egyéb” kategóriában.
Ezekkel a versenyekkel egyébként nem az
volt a célom, hogy sikertörténetet hozzak össze,
egyszerűen csak megtetszett, beneveztem és ez
lett belőle…
– Talán kevesen gondolnák rólad – mert
még nagyon fiatal vagy, – pályafutásod mégis
már évek óta összekapcsolódik városunk kulturális életével, hiszen tagja vagy a Gyál Városi Fúvószenekarnak is.

– Igen, már 4-5 éve dobolok a fúvószenekarban, melynek vezetője Schmidt József. A zenekarban eltöltött évek sokat segítettek abban,
hogy hozzászokjak közönség előtt játszani, és
ezáltal rutinosabban mozogjak a színpadon.
– Te most 14 éves vagy, idén végeztél az Ady
Endre Általános Iskolában, így nemrég meg
kellett hoznod egy nagyon fontos döntést: hogyan tovább?
– A továbbiakban is a zenei pályán szeretnék maradni. Szeptembertől az Egressy Béni
Zeneművészeti Szakközépiskolába fogok járni
jazz-dob tanszakra. Amikor el kellett dönteni,
hogyan tovább, akkor természetesen kíváncsiak
voltunk a dob tanárom véleményére is, aki elképzelhetetlennek tartotta, hogy ne zenei irányba tanuljak tovább.
Ugyan ezen a véleményen volt egyébként a
fúvószenekar vezetője
is.
Valószínűleg nem
lesz egyszerű dolgom és elég húzós 4
év áll előttem, de az
iskoláról csak jókat
hallottam, úgyhogy
biztosan megéri majd
a fáradságot.
– Van kedvenc stílusod, példaképed?
– Kedvenc stílusaim a jazz, a rock és a funky. Példaképem John Bonham, aki a Led
Zeppelin egykori dobosa, és nagy
szerepe volt abban, hogy megszerettem a dobot. A másik példakép
pedig Zacky Tsoukas, aki szólóban
szokott fellépni, és produkcióival
bejárja az egész világot.
– A fúvószenekari szereplésed
mellett nem tervezel esetleg egy
saját zenekart, korod béli srácokkal, önálló stílusban?
– De igen, gyakorlatilag már elindult a dolog, a tagok is megvannak, viszont nem olyan egyszerű az

indulás, mostanság éppen az első próbát próbáljuk összehozni – mondja nevetve Dominik.
– Van más hobbid is a zenélésen kívül?
– Igen, jártam focizni is a gyáli Lurkó egyesületbe, de sajnos szeptembertől már nem
biztos, hogy ráérek majd erre, az iskola miatt.
Ezen kívül pedig BMX-ezek, illetve pókerezni
is szoktam.
Az interjúra elkísérte Dominikot az apukája is, így nem tudom kihagyni, hogy megkérdezzem tőle, a család hogy viseli az otthoni
gyakorlásokat?
– A család nagyon jól tolerálja ezt a dolgot,
mert szerencsére Dominiknek mindig is nagyon jó érzéke volt a doboláshoz, jó zenéket
játszott, amiket kifejezetten szerettünk hallgatni. Van egy félig-meddig hangszigetelt szobája,
ami külön erre a célra lett kialakítva. Már-már
inkább zeneszobának nevezném, hiszen nem
csak a dobfelszerelésnek ad helyet, hanem amikor átjönnek a zenész barátai, ismerősei, akkor
ott tudnak együtt játszani – mondja a méltán
büszke apuka.
Ha egy zenésszel készítünk interjút, nem
maradhat el a következő
kérdés: – Mikor és hol találkozhat veled a közönség legközelebb? – fordulok kissé
komolytalanul újra Dominikhoz, aztán a válaszban
egy komoly zenész profizmusával találkozom…
– Augusztus 22-én az Utcabálon fogok előadni egy
újabb dobszólót, mostanában
erre készülök.
VS
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Nótakurzus a közösségi házban
A Kovács István Pál Dalkör Egyesület havi
rendszerességgel tartja a közösségi házban
az „…Azt a ragyogóját!” című nagy sikerű,
immár hagyományos nóta- és operettműsorát.

Az egyesület tagjai között vannak képzett énekesek, de vannak, akik csak hobbiszinten foglalkoznak énekléssel. Emiatt
elég nagy a differencia a tagok énektudását
illetően, ami kezdetben még nem is volt
olyan nagy probléma, ám ahogy bővült
az egyesület létszáma, ezek a különbségek
egyre inkább kiütköztek.
Ezen probléma orvosolására a vezetőség
úgy döntött, hogy idén nyáron megszervez
egy nótakurzust, ahol a résztvevők elsajátíthatják a zeneelmélet alapjait, gyakorolják a
szólóéneklést.
Az 5 napos kurzusra 14-en jelentkeztek.
Augusztus 3-tól 7-ig minden nap 9-től 14
óráig tartottak a programok az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Olyan
neves előadóktól tanulhattak a résztvevők,
mint Hajnal Kálmán operaénekes, Tolnai
Marika, Zsuzsa Mihály énekes, Cselényi László zongorista vagy Törő Károlyné zenetanár.
A kurzuson az érdeklődők elsajátíthatták
a színpadi mozgás, öltözködés, smink, a helyes hangképzés, a beszédtechnika, légzéstechnika, helyes prozódia fortélyait, illetve
a technikai eszközök, az erősítés, mikrofonok helyes használatát. A tanfolyam végén
a résztvevők záró műsoron kedveskedtek a
nyugdíjas egyesületeknek.
„Célunk, hogy közelebb hozzuk a szabadéneklést az előadó művészethez a zeneelmélet alapjainak elsajátításával, hogy ne
okozzon problémát egyedül vagy zenekari
kísérettel kiállni a színpadra. Minden kez10

dő énekesnek rutint és gyakorlatot kell szereznie ahhoz, hogy közönség előtt gátlások
nélkül tudjon énekelni.” – mondta lapunk
kérdésére Kerekes Róbert művészeti vezető,
a nótakurzus egyik szervezője.

Az

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsort
szeptember 19-én, szombaton
15 órakor tartjuk
„Töltsön egy délutánt Reményi
Istvánnal és barátaival!”
címmel.
Az énekművész sztárvendégei:
Gránát Zsuzsa, Gyulai Erzsébet,
Kerekes Katalin, Dobó Katica,
Henk Marika, Tolnai Márika
lesznek.
Zene: Hegedűs Valér és Németh
László.
Mindenkit szeretettel vár a
Kovács István Pál Dalkör!

„És mégis mozog”
Olvasótábor a könyvtárban
Idén a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából az
érdeklődő gyerekeket csillagászati táborba vártuk. Az
elsősorban 10-13 éves korosztály kirándulásokban és
kézműves foglalkozásokban
gazdag hetet tölthetett el
könyvtárunkban. A csillagok
és bolygók megismerésében
és a Naprendszer bemutatásában a Planetárium programja is segítségünkre volt,
melyet érdeklődve figyeltünk
mi is a gyerekekkel. A Csodák
Palotája rengeteg játékkal és
érdekességgel gazdagította
kirándulásunkat, a bátrabbak
még fizikai kísérletben is részt
vehettek. A tábor jelentős eseménye dr. Kelemen János csillagász bemutatója volt. A
gyerekek minden csillagászattal kapcsolatos kérdésükre választ kaphattak, és még
egy napórát is készítettek közösen. Kézműves foglalkozásaink során hungarocell golyók festésével modelleztük a Naprendszert, majd az utolsó napon pólót festettünk,
ami mindenkinek nagyon tetszett. Jó hangulatban, gyorsan eltelt ez az egy hét.
Találkozzunk jövőre is!
Csősz Tamásné könyvtáros
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A gyáli kyokushin karatésok sikeresen zárták az évet
Gyáli Sanbon SE karatésai sikeresen zárták
a szezont; név szerint rájuk lehetünk büszkék: sempai Ambrus György 1.dan edző,
sempai Kis Kálmán 1.dan, Kenéz János
3.kyu, Csatári Bálint 8.kyu, Berta Cintia
8.kyu, György Dávid 8. kyu, Fanfuri Theo
9. kyu, Kiss Gergely 10. kyu, Wáradi-Palotai Márton 10. kyu, Wrábel Levente 10. kyu,
Szabó Péter 0. kyu, Giák Paulina 0. kyu.

Nézzük részletesebben az eseményeket.
2009. márc.15.-én a Balassagyarmaton
rendezett Kyokushin Karate Kata Magyar
Bajnokságon a Gyáli Sanbon SE karatékái
formagyakorlatban mérték össze erejüket
ellenfeleikkel. Csatári Bálint (Ady Endre
iskola) 1. helyezett, Fanfuri Theo (Ady Endre iskola) 2. helyezett, György Dávid (Ady
Endre iskola), 3. helyezett, Berta Cintia
(Zrínyi Miklós iskola) 4. helyezett lett.
Május 9-én a Győrött rendezett VII.
Shinju-Kai Kupán kumite (küzdelem) versenyszámban Berta Cintia a második helyet

szerezte meg.
Az évadot a július 19. és 24.
között megrendezett Pilismaróti
nemzetközi edzőtábor zárta le. A
Dunakanyarban, a csodálatos hegyi környezetben a mieink közel
220 karatékával együtt edzettek.
Az edzéseket egy Olaszországból
érkezett japán mester, Shihan Wakiuchi Tsutumo (6. dan)
irányította. A tábor vezetője Sensei Halász Károly
(4. dan) volt. A karatékák
a maróti sportcsarnokban naponta
három, elég kemény edzésen vettek részt. Például éjjel kettőkor is
volt tréning, ami nem feltétlenül
tetszett versenyzőinknek, de hősiesen álltak a próbákat. A lelkesedés
és a sok munka meghozta a várva
várt eredményt: az edzőtábor utolsó napján sikeres övvizsgát tettek a
gyáli karatésok.
A jól megérdemelt pihenés után
szeptember elején kezdjük az
edzéseket helyszínünkön, a Zrínyi
Miklós Általános Iskola Rákóczi
utcai tornatermében. Reméljük,
hogy a következő szezon legalább
ennyire, vagy még inkább sikeresebb lesz. Szeretettel várjuk klubunkba leendő sportolóinkat, a
karatézni vágyó gyerekeket, hogy
ők is átélhessék azokat a sikerélményeket, melyeket mostani spor-

tolóink is átélték, és eredményességükkel
ők is öregbítsék majd településünk és klubunk hírnevét.
Osu!
Érdeklődni telefonon a
06-70-554-0738 számon, vagy e-mailben
ambrusgy@vipmail.hu címen lehet.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Bõrbetegségek az állatorvosi
gyakorlatban
Sok kutya, macska és más társállat, illetve haszonállat életét keseríti meg a bőr betegsége. Ezek áttekintése a kiváltó ok alapján a
legcélszerűbb.
1. Külső paraziták. Kutyák, macskák között leggyakoribb - főként nyáron – a bolhásság. Azontúl, hogy az állat számára a kínzó
viszketés igen kellemetlen, egy részükben allergiás folyamat alakulhat ki, ami súlyos bőrgyulladáshoz vezet. A bolhák az állat környezetében is szétszóródnak és az emberre is átjuthatnak, ha nem
irtjuk ki őket idejében. Sajnos elég sok, közforgalomban lévő por,
sampon, nyakörv igen gyenge hatású, máskor, ha nem megfelelően
használják, mérgezéses tünetek alakulhatnak ki. Ezért fontos, hogy
a parazita-ellenes kezelésnél állatorvos segítségét kérje. Szerencsére
léteznek hatékony és hosszú hatású szerek, melyek a bolha mellett
például a kullancsok irtását is szolgálják.
Macskák közt gyakoribb, de kutyánál, nyúlnál is előfordulhat a
fülrühösség. Rühatkák egyébként test szerte okozhatnak súlyos bőrelváltozásokat kisrágcsálókon, lovon, kérődzőkön. Ezek egy része
emberre is fertőzésveszélyt jelent, kezelésük mindenképp állatorvosi feladat.

2. Fertőzések. A bőr baktériumos és gombás fertőzései sokszor
csak laborvizsgálat
segítségével diagnosztizálhatók: ki kell deríteni, milyen kórokozó van a háttérben és az milyen gyógyszerre reagál. Ezek a kórképek nem ritkán más betegséghez társulnak, melyekkel együtt szükséges kezelnünk. Például hormonális zavarok
(cukorbetegség, mellékvese-túlműködés) hajlamosíthatnak ezekre.
A bőrgombák egy része emberre is átterjedhet, de általában hatásosan kezelhetők, sőt, védőoltás is létezik már ellenük.
3. Allergia. Korunk egyik „népbetegsége” a háziállatoknál is
sok gondot okoz. Az immunrendszer túlzott érzékenysége miatt
kiválthatja rovarcsípés (méh, bolha), belégzett allergén (virágpor,
házipor, penész), táplálékban bevitt fehérje, vagy a bőrrel érintkező
vegyszer, fém, állatszőr, sőt emberi bőr is – tehát az állat is lehet
allergiás a gazdira! Az allergiás bőrtünetek sokszor igen riasztóak,
az állatnak komoly szenvedést okoznak, ezért szakszerű kezelésük
nem oldható meg házilag, állatorvos feladata a diagnózis alapján
kidolgozni a terápiát. Sajnos sok esetben az allergia visszatérő problémát okoz, ilyenkor nem elhanyagolhatók a kezelés során bevetett
gyógyszerek mellékhatásai sem. Ezek kivédése érdekében
alternatív módszerek is alkalmazhatók, mint például a homeopátia.
4. Egyéb okok. Itt meg kell említenünk a különböző anyagcsere-problémákat (vitamin- és ásványianyaghiány), a hormonális zavarokat, az
immunrendszeri betegségeket,
illetve az idegrendszeri zavar
(pl. fonákérzés miatti farokvégvagy lábrágás) miatt kialakult
bőrbetegségeket. Ezeket és a
fentieket is az állatorvosi szakirodalomban egész könyvek
tárgyalják, itt csak rövid összefoglalót kívántam nyújtani.
Ha ehhez kapcsolódó vagy
más, állatorvosi témájú kérdésük lenne, szívesen válaszolok.
Dr. Molnár M. Zoltán
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu
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A kertésznaptár augusztusi cikkében a házikertekben biztonsággal
termő csemegeszőlő fajtákat mutatom be.
A házikertek tulajdonosai gyakran kerülnek nehéz helyzetbe a
csemegeszőlő fajták kiválasztásakor, mert a forgalomba hozott
fajták száma évről-évre bővül,
és gyakori, hogy egy-egy régebbi, kevésbé ellenálló fajtát már
kivonnak a forgalomból. A friss
fogyasztásra elsősorban a nyári
és a kora őszi érésű csemegeszőlő fajták a legalkalmasabbak. A
fajtával szembeni követelmény a
gyors növekedés, télállóság, a bő
hozam és lehetőleg a gombabetegségekkel szembeni ellenállóság.
Telepítéskor vegyük figyelembe
a környezeti- és talajviszonyokat, és mindig szőlőoltványokat
válasszunk, ne pedig szabadgyökerű vesszőket telepítsünk.
Vásárláskor ügyeljünk a fajtaazonosságra, csak az olyan jeltáblával
jelölt fajokat vegyük meg, melyen
az OMMI engedélyszáma szerepel. Egy kiskerten belül, ha több,
egymás után érő fajtát ültetünk, akkor tulajdonképpen július közepétől egészen a fagyokig szedhetünk friss szőlőt.
Gyál és környékének talajviszonyai különösen alkalmasak csemegeszőlő termesztésére, hiszen a homoktalaj adott, így csak a
megfelelő tápanyagutánpótlásra (trágyázás) kell ügyelni. A napsü-

téses órák száma a kunsági borvidékre jellemzően magas, így a fajták biztonsággal és jó minőséggel
beérnek.
A csemgeszőlő fajták közül legkorábban terem a Csabagyöngye.
Ez fehér, apró bogyójú fajta, kellemesen muskotályos ízű. Jó évjáratokban már július elején lehet
szüretelni.
Szintén nyár közepén-végén
érik a Pölöskei muskotály, a Kozma Pálné muskotály, a Pannónia
kincse valamint a Favorit.
Az egyik legmegbízhatóbb fajta a Chasselas (saszla), melynek
fehér és piros bogyójú változata
ismert. Közepesen nagy fürtjei
gombabetegségnek ellenállnak,
íze pedig kellemesen édes. Jellemző rá az aránylag korai érés és
a hosszú szedési idő. Rothadásra
kevésbé érzékeny.
Új fajta a kecskeméti klónok
közül az Eszter, mely kifejezetten
lisztharmat- és peronoszpóra-ellenálló. Jó évjáratban augusztus
elején már szüretelhető. Bogyói sötétkékek, édesek, lédúsak. Levelei ősszel gyönyörű vörösre színeződnek, tehát díszít is.
A középkései fajták közül biztonsággal terem még a Boglárka,
mely fehér, nagy bogyójú, lédús fajta. Hozzá hasonló a Szőlőskertek
királynője is, melynek íze azonban kicsit muskotályosabb.
A késő érésű fajták közül megbízhatóan terem az
Attila és a Hamburgi muskotály. Az előbbi fehér,
nagy bogyójú, nagy fürtű, az utóbbi kék, roppanós
bogyójú, muskotályos ízű fajta.
Védett fekvésben, elsősorban fal melletti lugasoknál jól terem az Afuz Ali és a Téli muskotály.
A felsorolt fajtákkal július közepétől egészen október végéig fogyaszthatunk csemegeszőlőt. Ezek a
fajták minimális növényvédelmet igényelnek, így
termesztésük házikertekben is aránylag egyszerű.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Chasselas

Eszter
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A FEGY NAPLÓJÁBÓL
Július 7-én közúti baleset történt városunk
egyik útkereszteződésében, ahol két személygépkocsi ütközött. Az egyik személygépkocsi
a kereszteződésben lévő családi ház kerítését
megrongálta, és a tetejére fordult. Vezetője
a helyszínt elhagyta a rendőrség kiérkezése
előtt. A raj a személygépkocsikat áramtalanította, a kifolyt kis mennyiségű üzemanyagot
felitatta, a helyszínt biztosította, a keletkezett
akadály megszüntetésében segítséget nyújtott.
A vasúti síneken ül egy személy - érkezett a bejelentés ügyeleti központunkba
ugyanazon a napon. Járőrünk pár perc múlva a helyszínre ért, ahol a személyt a vasúti
sínekről lesegítette, s a helyszínre riasztott
mentőknek további ápolás céljából átadta.
A személyt a kiérkező OMSZ mentőegység
kórházba szállította.
Szintén július 7-én egy személy kért segítséget járőrünktől. A személy elmondta, hogy
élettársa több száz darab gyógyszert vett
be és rá alkoholtartalmú italt fogyasztott.
Járőreink a személy elsődleges ellátását megkezdték, az időközben riasztott OMSZ mentőegységnek további ápolásra átadták, akik a
személyt kórházba szállították.
Július 14-én városunk egyik kereszteződésében személygépkocsi és egy segédmotoros
kerékpár ütközött. Az ütközés következtében
a motoros súlyosan megsérült, őt a mentők
a baleset helyszínéről kórházba szállították.
Polgárőreink a baleseti helyszín biztosítását
végezték. A baleset helyszínelése idején a
BKV járataink terelésére volt szükség.
Július 18-án ismét vihar söpört végig városunkon. 15.00-kor érkezett meg ügyeleti
központunk felé a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által küldött OMSZ által kiadott „vörös” riasztás Gyál városra valamint a város
környékére. Ügyeleti
központunk azonnali
hatállyal megerősítésre került, fokozott
készenlétet rendelt el
polgárőreink és tűzoltóink számára.
17 órakor a vihar
elérte
városunkat.
Fákat döntött ki,
elektromos, valamint
távbeszélő kábeleket
14

rongált meg. Csak ezen a napon 38 jelzés
érkezett rövid időn belül ügyeleti központunkba. Sok esetben az ELMÜ-vel közösen
került sor beavatkozásra. Többek közt a viharban megsérült a Bajcsy Zsilinszky utcánál lévő 20Kv elektromos vezeték is, ezért
még az erre közlekedő BKV járat terelésére is
sor került. Több lakóépület és közintézmény
maradt áram nélkül. Ügyeleti központunk a
káresetek felszámolását folyamatosan koordinálta. Minden esetben prioritást kaptak a
közvetlen életveszélyről szóló bejegyzések,
ezt követték a lakosság ellátásában kiemelt
szerepet játszó közintézmények, közutakon
keletkezett forgalmi akadályok, és az egyéb,
lakosság részéről érkező, de közvetlen életveszélyt nem okozó káresetek. Sajnos igen sok
az elhanyagolt, gondozatlan magánterületen
lévő fa, mely már a kora miatt is veszélyt jelenthet az ingatlanra, valamint az ott lakókra.
Kérjük a kedves tulajdonosokat, ne várjanak
a fák gallyazásával a következő viharig, amikor egy esetlegesen letörő ág, kidőlő fa kárt
okozhat, akár anyagi javakban vagy emberi
életben, hanem jó gazda módjára azt maguk
végezzék, vagy szakemberrel végeztessék el!
A káresetek felszámolása még napokat vett
igénybe, összességében 15 esetben került sor
beavatkozásra.

Július 24-én városunk egyik forgalmas utcájában eddig ismeretlen okból egy személygépkocsi az úttestről lehajtott, az ott található
kerítést kidöntötte, majd tetejére fordult, és
lakóháznak csapódott. A személygépkocsiban egy személy beszorult a gépkocsi roncsai közé - érkezett a bejelentés járőreinktől.
Ügyeletünk riasztotta tűzoltóinkat a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot, valamint az
Országos Mentőszolgálatot.

Járőreink a helyszínen lévő orvos segítségével a beszorult sérültnek az elsődleges
segítséget megadták. A sérült személyt a fővárosi tűzoltó egységek feszítő-vágó segítségével a roncsok közül kiemelték, további ellátásra a mentőknek átadták, akik a személyt
kórházba szállították. A műszaki mentés és a
baleseti helyszínelés idején az utat mindkét
irányból le kellett zárni, s a BKV járatát el
kellett terelni.
Július 27-én fegyveres rablási kísérletről érkezett bejelentés ügyeleti központunkba az
egyik gyáli élelmiszerüzletből. Ügyeletünk
azonnal értesítette a rendőrséget, akik az ügy
súlyának megfelelően nagy erőkkel indultak
a helyszínre, és riasztotta járőrszolgálatunkat. A helyszínt az elkövető a riasztó megszólalásakor elhagyta, személyi sérülésről az
eset kapcsán tudomásunk nincs.
Ilyen esetben ne álljunk ellen, hiszen nem
tudhatjuk hogy a fegyver éles-e vagy sem!
Amennyiben rendelkezünk riasztó rendszerrel annak „pánik” gombját úgy helyezzük el,
hogy az minden esetben könnyen működtethető legyen. Ne várjunk a cselekmény
befejezéséig, amennyiben a gyanú merül fel
bennünk, a riasztórendszerünket működtessük! Figyeljük meg az elkövetőt, testmagasságát, testalkatát, hajszínét, ruházatát, esetleges különös ismertető jegyeit (ruhával nem
fedett testfelületen lévő tetoválás, sebhely,
anyajegy stb.), beszédstílusát, hanghordozását, az elkövetéskor használt fegyvert. Ezek
az apró információk nagyban segítik a bűnüldöző szervek munkáját.

A gyáli a legszigorúbb uniós előírásoknak is maradéktalanul megfelel

Bezártak a régi hulladéklerakók
Mostanában aktuális volt a
téma: július 16-ával bezárták
kapuikat az utolsó szigeteletlen
vagy nem elégséges szigeteléssel rendelkező hulladéklerakók. Bizony fejfájást is okoz ez
azoknak a településeknek, akik
bár a határidő évek óta ismert,
ez alatt az idő alatt nem gondoskodtak arról, hogyan fogják
a település lakói által termelt
háztartási hulladékot a jogszabályok szerint elhelyezni.
Szerencsére Gyál városát nem
érinti a probléma: a gyáli regionális hulladékkezelő központ
hulladéklerakója minden hazai
és uniós követelménynek megfelel.
A gyáli hulladékkezelő központ lassan 10 éve nyitotta meg
kapuit. Az elmúlt évtizedben
számos a műszaki védelemmel
ellátott depónián kívül számos
más fejlesztés és beruházás is
történt a telepen. Hogy csak
a legfontosabbakat említsem:
2005-ben az országban elsőként
helyeztünk üzembe papír- és
műanyag hulladékból alternatív
tüzelőanyagot előállító üzemet,
saját bálázó üzemünkben, helyben bálázzuk a szelektíven gyűjtött hulladékot mielőtt a feldolgozó üzembe szállítjuk. Ahogy
nőtt a vállalat irodaépületünk
mellé üzemviteli épületet is építettünk, ahol új helyet kaptak az
öltözők, szociális helyiségek, és
néhány iroda is.
A depóniát szakaszosan, az
igényeknek megfelelően fejlesztettük, ütemenként építettük:
a napokban került az első adag
szemét a depónia 4. ütemére. A
depónia műszaki védelméhez
hozzátartozik a szerves hulladék bomlása során keletkező
biogáz gyűjtését és hasznosítását lehetővé tevő rendszer
is. Hatalmas előrelépés az a
fejlesztés is, amelyet cégünk,
az .A.S.A. a Zöld NRG Agent
Kft.-vel közösen hoz tető alá az
év végére, és amely a keletkező

biogáz hasznosítását fogja elvégezni: hő- és villamos energiát
nyerünk a hulladék bomlása során keletkező biogázból.
Szóval az .A.S.A. háza táján
nem telt tétlenségben az elmúlt

évtized. És megnyugtató, hogy
a városunk határában lévő hulladéklerakó a mai napig megállja a helyét, és bizony évtizeddel
a megépítése után is megfelel a
szigorú előírásoknak.

Őszi lomtalanítás Gyálon
Időpont:
- 2009. szeptember 19. szombaton reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
- 2009. szeptember 20. vasárnap reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Szőlő felőli
oldala (Spar Élelmiszerbolt, Bartók Iskola)
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes
hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot és egész
ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, elektromos háztartási készüléket (tévét, hűtőszekrényt)
Köszönjük együttműködését.
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz: 0629/540-245 vagy 06-29/540-250 számokon munkanapokon 8-16 óráig vagy a
vevoszolgalat@asa-hu.hu e-mail címen.
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Apróhirdetés
Munkalehetőség Gyálon. Délutános mű
szakba autóval rendelkező áruösszeké
szítőket és targoncavezetői engedéllyel
rendelkező áruösszekészítőket keresünk.
Érdeklődni: 06-20/367-44-50
SMINKOKTATÁS HÖLGYEKNEK! A
2 napos sminktanfolyamot olyan höl
gyeknek ajánlom, akik magabiztosan
szeretnék magukat sminkelni az adott
alkalomhoz megfelelően: munkahely, ba
ráti összejövetel, színház, party vagy akár
bevásárlás…+ajándék frizuratanácsadás
sal! Telefon: 70/233-9868
KÖSZÖRÜLÉS fa-fémforgácsoló szer
számok, háztartási eszközök élezése. Ba
dics Ferenc, Gyál, Károlyi M. utca 36.
Albérlet kiadó! Külön bejáratú, tetőtéri,
bútorozatlan, zuhanyzós szoba-konyha
kiadó gyermektelen pár részére. Telefon:
06-20/576-2260
Nem vették fel gyermekét az oviba, bölcsi
be? Várjuk szeptemberben nyíló Fecske
fészek családi napközinkbe 20 hetes kor
tól. Érd.: 20/444-8145, fecskefeszek8@
gmail.com
Festést, mázolást, tapétázást vállalunk
referenciával, garanciával, korrekt áron!
Tel.: 06-30/5-258-253
Keresek eladó házat, vagy telket. Telefon:
06-70/267-3844

Bútor készítés – konyhabútorok - szoba
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszá
mon.
KANGA KUCKÓ Családias nevelés, egyé
ni törődés, fejlesztés 2 éves kortól. 06
20 823 14 31 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, csapadékelvezetőrend
szer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézmények
ben. Watermatic KFT | Felsőpakony,|
Tel.: 20 403 5524
Parkettás vállal hagyományos és sza
lagparketta lerakást, csiszolást, lak
kozást, laminált és hajópadló lerakást.
Javítás,
recsegés
megszüntetése.
06-70-505-11-77
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül! Víz, gázszerelés gyorsszolgálat. Tibger-111
Kft, Gyál Tel.: 06-30/234-7492
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MA
GÁNÓVODA Családias légkör, játékos
foglalkoztatás, differenciált bánásmód.
Mese, zene, bábjáték, tánc, úszás, kirán
dulások. 1188 Bp., Zrínyi utca 41/b. Tel.:
06-1-294-5161, 06-20-217-6771

Pótvizsgára felkészítés Gyálon matema
tikából, magyarból, történelemből és
egyéb tárgyakból. Tel.: 06-20/527-7701 Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-15.30ig. E-mail: ofe-gyal@gmx.net
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47
Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
díszítő munkák, gipszkarton, álmennye
zet és válaszfal építések stb. Érdeklődni:
06-30-386-4456

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

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

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

Brill Szépségszalon

MEGNYITOTTUNK A SPAR
MELLETT A DÉRYNÉ UDVARBAN!
NYITVA TARTÁS:
H–P: 8-20 h, Sz: 7-13 h, V: zárva

Kéz -és lábápolás műköröm
Domjánné Jobbágy Izabella
30/572-3883
Férfi-gyermek
fodrászat
Csoma Károlyné
Enikő
70/210-3790

Gyógymasszázs
Domjánné Jobbágy Izabella
30/572-3883
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Női fodrászat
Gál Enikő
30/618-6154

Kozmetika
Kozma Krisztina
30/529-5582
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia
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Utcabál a
Piac téren
2009. augusztus
22. (szombat)
Piac tér – Ady E. utca
14.00 - 23.00-ig

Hermán Dominik dobszólója
Fade Away
Heroes of the Underground
Puttony Hit Rock
Olsen Banda
Thousand Eyes
Gyáli zenekarok előadása

Irigy Hónaljmirigy
Kiváló Gyáli Sportolói
Díjak átadása

Magna Cum Laude
élő koncert
Tűzijáték
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