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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Pályázati lehetőségek civil
közösségeknek
2. oldal

Elfogadták a város idei
költségvetését
A város önkormányzatának képviselő-testülete a közelmúltban alkotott
rendeletet Gyál 2010-es költségvetéséről. Mire elég és mire nem az
idei büdzsé? Fejlesztésekre, beruházásokra is lesz ereje, lehetősége
az önkormányzatnak vagy csak a
működés szinten tartására futja a
szűkös forrásokból? Kérdéseinkkel
Pápai Mihályt, városunk gazdasági
ügyekért felelős alpolgármesterét
kerestük meg.

4-5. oldal

Megújul a Gyáli-patak
A Gyáli-patak rekonstrukciójáról tartott sajtótájékoztatót a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (KDV-KÖVIZIG) az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban március 24-én.

7. oldal

Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP)
nyerte a választást!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április 11-re írta ki az országgyűlési választások első
fordulóját. A lapzártánk után tartott szavazás a városunkat is magába foglaló Pest megyei 13-as választókerületben érvényes és eredményes is volt, így nem kerül sor második
fordulóra. Pánczél Károly, a FIDESZ-KDNP jelöltje már az első fordulóban mandátumot
szerzett. Gratulálunk a megválasztott országgyűlési képviselőnek! Most az országgyűlési
képviselők választásának választókerületi és gyáli eredményét adjuk közre, a részletes választási eredményeket lapunk májusi számában jelentetjük meg. (Forrás: www.valasztas.
hu. Az itt szereplő adatok nem a hivatalos végeredményt mutatják.)
A Pest megyei 13-as választókerület eredményei:
Érvényes szavazatok száma:
41 133
Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP): 22 881 (55,63%)
Gerecz Attila (Jobbik):
9 472 (23,03%)
Szentgyörgyi József (MSZP):
8 780 (21,35%)

A szavazás eredménye Gyálon:
Érvényes szavazatok száma:
10 833
Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP): 5 908 (53,72%)
Szentgyörgyi József (MSZP):
2 521 (22,92%)
Gerecz Attila (Jobbik):
2 404 (21,86%)
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Sikeres gyáli pályázatok

Pályázati felhívás

Több mint kétmillió forintot nyertek a gyáli oktatási intézmények a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Alapítvány pályázatán,
tudtuk meg Gazdikné Kasa Csillától, az alapítvány kuratóriumának tagjától.
A gyáli pályázatokban eszközfejlesztésre, pedagógiai fejlesztésre, testnevelési eszközök vásárlására, diákújság kiadására, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására kértek
támogatást az intézmények. 405.000 forintot ítéltek meg a nevelési tanácsadónak, 100.000-ret a Kodály Zoltán Zeneiskolának, 200.000-ret a Tulipán Óvodának, 526.000 forintot kapott
a Bartók Béla Általános Iskola, 170.000-ret a Tátika Óvoda,
150.000-ret a Tulipán Óvoda, 540.000-ret az Ady Endre Általános Iskola, 120.000-ret a Zrínyi Miklós Általános Iskola,
100.000-ret pedig az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola.

Felhívás

2010. május 08-án 9-13 óráig szemétszedési akciót szervezünk a „gázfogadó telep”
és a „tojótelep” melletti területen.
A programra szeretettel várunk mindenkit, aki aktívan részt kíván venni a
takarításában, hozzájárulva a terület élővilágának és környezetünk tisztaságának
megóvásához.
A gyülekezés helye: Gyál, Kőrösi út 190.
GYÁVIV Kft. előtti parkolóban.
A gyülekezés időpontja: 9.00 óra.
Kérjük a tíz főnél nagyobb csoportok és
civil szervezetek előzetes jelentkezését a
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársainál Sándor
Anitánál és Huszár Évánál a 29/340-134es telefonon.
A felszerelést (kesztyűk, mellények,
zsákok és konténerek) biztosítjuk.
A program a Környezet- és Városvédelmi Bizottság, valamint az A.S.A Magyarország Kft. és a Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. lebonyolításában kerül megrendezésre.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és
Sport Bizottsága pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: helyi önszerveződő sportegyesületek támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport,
valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre: gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell
- a pályázó nevét, címét, számlaszámát,
- a pályázati cél megvalósítási tervét,
- az eddig elért eredményeket.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
2010. május 10.,
Ifjúsági és Sport Bizottság Elnökének címezve
(2360 Gyál, Kőrösi út 54.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 26-ig.
			
Vinnai Tibor sk.
			
az ISB elnöke

Civil közösségek támogatása

Pest Megye Önkormányzata 2010. évi elfogadott költségvetése az idén is nevesített 55
millió forintot a megyei civil szerveződések és kezdeményezések támogatására. A támogatásra pályázni kell, a benyújtás határideje 2010. május 2.
Támogatás kérhető a következő témákban: civil önszerveződések és öntevékeny közösségek működése; ifjúsági és sport témák; iskolarendszeren kívüli szabadidős tevékenységek felkarolása; szociális és egészségügyi missziók; nemzeti kisebbségek támogatása. Valamennyi pályázat nyilvános és nyitott, a megyeportál honlapján elérhetőek.
A beérkezett pályázatok kezelésével és a támogatási döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Pest Megyei Területfejlesztési Non-profit Kft. látja el.
További információk a www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon találhatók.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására Gyál Város Önkormányzata és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. is csatlakozott a hatodik alkalommal megrendezett országos szemétgyűjtési akciókhoz, melynek időpontját a Föld Napjára időzítették.
A „Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért” szemétgyűjtési akció időpontja: 2010. április
22-én (csütörtökön) 8.00-14.00 óra. A találkozó helye: Gyál, Kőrösi út – Bem József utca
kereszteződése. Minden csatlakozó számára a Magyar Közút Nonprofit Zrt. térítésmentesen biztosít kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról.
Az akció további részletei megtekinthetők a www.kozut.hu elérhetőségen.
Bízunk abban, hogy minél többen csatlakoznak környezetvédő tevékenységünkhöz.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
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Városi ünnepség
március 15-én
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere volt a városi megemlékezés szónoka
március 15-én délelőtt, az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kezdete 162. évfordulójának tiszteletére
rendezett ünnepség első részében Galkó Balázs színművész mondott verseket, s Schmidt József karnagy vezetésével közreműködött a Gyál Városi Fúvószenekar is. Az
Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak műsorát Biró József és Czékmán
Balázs állította össze és tanította be, szólót Herczeg Vivien és Fiatal Norbert énekelt, hangszeren Balogh Mónika játszott, a műsor alatti háttérvetítést pedig az alsó
tagozatos diákok rajzaiból az iskola médiaszakkörösei
készítették.
Az ünnepség folytatásaként a résztvevők a Templom
térre vonultak, s elhelyezték koszorúikat, virágaikat a
kopjafánál.



Új

Gyáli Újság

Városunk 2010. évi költségvetésének főbb számai
Gyál Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 4.252.090 e Ft.
A bevételi oldalon várható jelentősebb tételek: (e Ft)
- normatív támogatások:
778.354
- helyi adó bevételek:
944.087
- átengedett központi adók (szja helyben maradó része, és normatívan elosztott része): 438.049
- felhalmozási bevételek (telekeladásokból):
330.996
- CÉDE támogatás (Bartók B. Ált. Isk. vizesblokk felúj.)
19.363
- Polg. hiv. működési bevétele (igazgatási bevételek, bírságok,
bérleti díjak, A.S.A kompenzációs jutalék, kamatbevétel áfa):
348.511
- felhalmozásra átvett pénzeszköz (közérdekű kötelezettség vállalásokból):
186.069
- felhalmozásra átvett pénzeszköz (pályázat)
1.076.401
- intézményi bevételek (bérleti díj, étkezés)
94.442
- működésre átvett pénzeszköz (OEP támogatás, Kisebbség)
34.318
A kiadási oldalon jelentkező jelentősebb tételek: (e Ft)
- intézmények működési kiadásai (bér, járulék, dologi):
1.539.691
- Polgármesteri Hivatal műk. kiadás (bér, járulék, dologi):
891.977
- felhalmozási kiadások:
1.154.544
(ezen belül jelentősebb: Kistérségi Szolg. Kp. 726.611; Gyűjtőutak építése 115.410;
rendőrörs építése: 56.470; Némediszőlő csatorna építés: 110.000; Bartók Isk. Vizesblokk felújítás: 20.000; Bölcsőde felújítás: 18.200)
- intézmények dolgozóinak fizetendő végkielégítés, jubileumi jutalmak:
50.762
- segélyezési kiadások:
47.950
- BKV buszjáratok támogatására:
67.323
- KHT működési és felhalmozási kiadásainak támogatása:
72.176
- Kistérség részére tagdíj fiz. és normatív támogatás:
35.987
- sportpálya üzemeltetésére:
10.500
- városi rendezvények, egészségmegőrző programok:
12.000
- sport, civil szervezetek támogatása:
10.000

Fejlesztések, beruházások a nehéz

Elfogadták a vár
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közelmúltban alkotott
rendeletet Gyál 2010-es költségvetéséről. Mire elég és mire nem az idei büdzsé? Fejlesztésekre, beruházásokra is
lesz ereje, lehetősége az önkormányzatnak vagy csak a működés szinten
tartására futja a szűkös forrásokból?
Kérdéseinkkel Pápai Mihályt, városunk
gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterét kerestük meg.
– Alpolgármester úr! Milyen fontosabb tényezőkre kellett figyelemmel lenni az idei költségvetés
tervezésekor?
– Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait jogszabályok írják elő. Az állam költségvetési támogatásokat, úgynevezett normatívákat biz-

Diera Éva irodavezető
Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

A Gyál jövője elnevezésű kötvénnyel kapcsolatos adatok
Gyál Város Önkormányzata még 2008.
október 6-án bocsátott ki CHF alapú
kötvényt, 3.000.000.000,- Ft összegben,
„Gyál jövője” elnevezéssel. A tranzakcióval kapcsolatban több, téves információ is
napvilágot látott. A részletek tisztázására
Diera Évát, a polgármesteri hivatal Pénzügyi, Számviteli és Adó Irodájának vezetőjét kértük.
Mint a pénzügyi szakember lapunknak elmondta, a kötvénykibocsátás célja a költségtakarékos finanszírozás, és a
költségvetés forrásainak megteremtése,
valamint a kedvezőtlenebb kamatozású
hitelek és kötvények kiváltása volt.
A kötvény futamideje 20 év, lejárata


2028. október 6. Kamat- és tőkefizetési
időpontok évente kétszer vannak.
A hárommilliárdos összegből egymilliárdot tartósan lekötöttünk, ennek éves
kamatbevételei csökkentik törlesztési terheinket. Ez az összeg 2009-ben több, mint
136 millió forintot tett ki.
942.739.435,- Ft-ot a korábban felvett
hitelek és kibocsátott kötvények valamint
azok kamatainak visszafizetésére fordítottunk. Mivel kedvezőbb feltételű hitelekkel
váltottuk ki a régebbi hiteleket, kötvényeket, itt mintegy 70 millióval kevesebbet
kell visszafizetni.
A maradék, egymilliárd forintot meghaladó összeg a 2009. évi beruházások sa-

ját forrásainak fedezetére szolgált. Ebből
az összegből nem került még felhasználásra 428.150.520,- Ft, amely a tényleges
felhasználás időpontjáig 6,34-6,83 %-ig
terjedő kamatra van lekötve.
A kötvény forintra történő átváltásából származó árfolyam nyereség összege
2009. december 31-ig 211.831.155 Ft.
A befektetésekből származó kamatbevétel összege 2009. december 31-ig összesen 280.014.387 Ft, amelyből az óvadéki
betét lekötéséből származó kamat összege:
136.464.380 Ft, a fel nem használt összeg
lekötéséből származó kamatbevétel pedig
143.550.007 Ft volt, tájékoztatta lapunkat a
polgármesteri hivatal illetékes irodavezetője.
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gazdasági helyzet ellenére is

ros idei költségvetését
tosít ezen feladatok ellátásához.
Ezek a támogatások folyamatosan csökkennek, a feladatok
viszont nem. Az elmúlt három
évben csak az oktatási normatíva összege is mintegy 160-180
millió forinttal lett kevesebb. Ez
az összeg az egykori Rákóczi iskola költségvetésének felel meg.
Más területeken is csökkent az
állami szerepvállalás mértéke, s
csak a költségek töredékét fedezi, így saját költségvetésünkből
kell a hiányzó részt biztosítani.
A helyi adó bevételei nőttek
ugyan, ám a város gazdasági
helyzete ennek ellenére sem lett
jobb.
Azt állítom, hogy Gyálon nagyon komoly és átgondolt gazdálkodást folytatunk. Az egyre
romló gazdasági helyzet ellenére sem csökkent a város vagyona, s
azon dolgozunk, hogy tovább növeljük azt.
– Biztosítottak a város működésének pénzügyi feltételei?
– Igen. Fegyelmezett, takarékos gazdálkodással, nagy odafigyeléssel biztosított az intézmények működése, és egyéb feladatok ellátása, sőt, pályázati források igénybevételével fejlesztésekre, beruházásokra is futja.
– Milyen fejlesztésekről beszélhetünk?
– Elindul az új rendőrőrs építése, amire mintegy 70 millió forintot fordítunk. Ez ugyan nem önkormányzati, hanem állami feladat,
de mivel más település is szívesen adna helyet erre a célra, nem
engedhetjük meg, hogy elköltözzön innen az őrs, belevágunk az
építésbe. Megépül a szenny
vízcsatorna-hálózat Némedi-szőlőn. Ezzel a 100-110
millió forintos beruházással
az ott élők teljesen jogos és
régi elvárása válik valóra.
Mint arról már sokszor és
sok fórumon tájékoztatást
adtunk, elindul a városközpont építése is, ehhez a 725
millió forint pályázati támogatáson felül mintegy 400
millió forint saját erőt terveztünk. Ezek az idei év főbb
beruházásai. Még egyszer
hangsúlyozom, hogy ezen
felül megvan a fedezete a
közfeladatok ellátásának, intézmények működésének is.

A tömegközlekedés színvonalának fenntartására például 60 millió
forintot költünk 2010-ben.
– Az intézményekben is lesznek fejlesztések, beruházások?
– Igen, több már folyamatban is van. A bölcsődében kicseréljük
a nyílászárókat, felújítjuk a vizesblokkokat, csoportszobákat. A
23 milliós munka nagyobb részét pályázati forrásból finanszírozzuk. Az összes vizesblokk megújul a Bartók iskolában, ami nagyon
ráfért már az intézményre. Ez 26 millió forintba kerül, s nagyobb
részt szintén pályázati támogatás biztosítja a fedezetét. De hogy az
intézményeknél maradjunk, az idén kerül sor a Zrínyi iskola udvarán a csapadékvíz elvezetésének megoldására is.
Városunk mára a környező településekhez, sőt, a fővároshoz képest is fejlett, teljes közműhálózattal rendelkezik. Büszkék vagyunk
az eddig elért eredményekre, de természetesen folytatjuk az itt élők
életminőségét javító, komfortérzetét fokozó fejlesztéseket. Még az
idén elindul például egy járdaépítési program első szakasza.
A zöldségpiac, Ady iskola és a sportpálya környéke az elfogadott
városközpont-pályázatban alközpontként szerepel, ott is fejlesztések indulnak. A terület kulturált burkolatot kap, fákat ültetünk,
megoldjuk a csapadékvíz elvezetését, s a normális megközelítést.
A zöldségpiac a városban hallható rémhírekkel ellentétben önkormányzati tulajdonban marad, s nem szűnik meg, hanem megújul. Mellette, a lepusztult bolt helyén új CBA áruház épül parkolókkal. A régi, rossz állapotú épületet nettó 50 millió forintért
megvette az önkormányzat, s egy hónappal később nettó 60 millióért adta el a CBA-nak. Az áruház építése egyébként teljes egészében
a CBA saját beruházása lesz.
Pályázati források bevonásával és más együttműködési formák
igénybevételével egyéb fejlesztéseket is tervezünk annak érdekében,
hogy városunk lakói még szebb, barátságosabb, kulturáltabb környezetben élhessenek.
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Az országos kompetenciamérés
gyáli eredményei

Országos átlag 489

540 pont

Országos átlag 513
Gyál átlaga 497

380 pont

Ady
512
Matematika (6. évfolyam)

540 pont

Bartók
534

Városi általános
iskolák átlaga 505

Zrínyi
400

Eötvös
454

Bartók
478

Ady
473

Városi általános
iskolák átlaga 481
Gyál átlaga 456

Zrínyi
436

540 pont

nem könnyű, hiszen kétszer 45 perc hosszúságú matematikai és
kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési feladatlapot kell megoldani.
Elkészült a tavalyi mérés feldolgozása. Mi most a 6., 8. és a 10.
évfolyam gyáli eredményeit adjuk közre, az alsó tagozatosok teljesítményéről később tájékoztatjuk olvasóinkat

Eötvös
487

Ahogy 2001 óta minden évben, legutóbb 2009. tavaszán is sor került az úgynevezett országos kompetenciamérésre. Az ország összes iskolájában – így a gyáliakban is – minden 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az erre kiképzett felmérésvezetők irányításával és
felügyeletével, azonos időpontban és azonos körülmények között
írta meg évfolyamonként ugyanazt a felmérést. A megmérettetés

380 pont

Szövegértés (6. évfolyam)

540 pont

Országos átlag 502

Országos átlag 484

380 pont

Városi általános
iskolák átlaga 474

540 pont

380 pont

Városi általános
iskolák átlaga 491

Zrínyi
460

Eötvös
455

Ady
499
Matematika (8. évfolyam)

Bartók
498

Gyál átlaga 481

Zrínyi
488

Eötvös
422

Bartók
477

Ady
456

Gyál átlaga 467

Szövegértés (8. évfolyam)

540 pont

Országos átlag 496

Országos átlag 489

Szakközépiskolák átlaga 491

380 pont



Eötvös
469

Eötvös
462

Szakközépiskolák átlaga 483

Matematika (10. évfolyam)

380 pont

Szövegértés (10. évfolyam)

2010. április

Megújul a Gyáli-patak

A Gyáli-patak rekonstrukciójáról tartott
sajtótájékoztatót a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(KDV-KÖVIZIG) az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban március 24-én.
A sajtótájékoztatón jelen volt Varju
László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős
államtitkára, Baross Károly, a KDV-KÖVIZIG igazgatója, valamint Gyimesi István,
városunk polgármestere.
Mint arról már lapunk korábbi számában is hírt adtunk, idén tavasszal indul az
1,2 milliárd forintos beruházás, mely 15%os központi költségvetési hozzájárulással és 85%-os Európai Uniós
forrásból valósulhat meg, s melynek
befejezése 2012-re várható.
Baross Károly a KDV-KÖVIZIG
igazgatója ismertette a beruházás
fontosabb részleteit.
Elmondta, hogy a rekonstrukció
lehetőséget biztosít a Gyáli-patak
vízháztartásának szabályozására, a
szükség szerinti vízelvezetésre, illetőleg a vízvisszatartásra is, ezzel
javítva a környezet vízgazdálkodási
feltételeit. Az érintett szakaszon 17
db műtárgy – áteresz, híd, bukó,
mederátjáró és vízhozammérő
– építése és korszerűsítése valósul
meg. A projekt részét képezi a rézsű
és a part rendezése is, ami a természetközeli környezet kialakítását
szolgálja.

A vízelvezetés és a
tisztított szennyvízbefogadás feltételeinek javítása megteremtik a lehetőségét
a térségben tervezett
számos jelentős beruházás megvalósításának.
Ezen beruházások
a környéken élők számára új munkahelyeket teremthetnek, de a
gazdaságélénkítő ha-

táson túl a projekt szerteágazó hatásainak
fontosságát hangsúlyozva, annak környezetvédelmi jelentőségére is felhívta a figyelmet Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős államtitkára:
– A belvíz rendezése feltár ugyan új területeket, melyeknek gazdasági szempontból
van jelentőségük, de ezen túlmutatva megoldást jelenthet a Ráckevei-Soroksári Dunaág problémájára is, hiszen a Gyáli-patak az
említett Duna-ág elsődleges vízgyűjtő területeként jelenleg szennyezett vízzel látja el
azt – mondta az államtitkár.
A tájékoztató után a KDV-KÖVIZIG által a Gyáli-patak rekonstrukciója és a Víz
Világnapja alkalmából a kistérség diákjai
számára kiírt rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került.

Vízügyi rajzpályázat gyáli helyezettjei:
I.
II.
III.

Wágner Viktória Ady Endre Általános Iskola 1/a
Czinege Réka
Ady Endre Általános Iskola 1/a
Osztényi Ágota
Ady Endre Általános Iskola 1/a

I.
II.
II.
III.
III.

Kocsis Réka
Kiss Szabina
Fogl Dániel
Csiszár Fanni
Bráth Renáta

Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre Általános Iskola

5/c
6/b
6/c
6/b
5/a
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Sportérmek a gyáli
Bizonyítottak az adysok! óvodások nyakában
Megyei idegen nyelvi vers- és prózamondó verseny, Gödöllő

Április 1-jén népes csapattal, gyönyörű tavaszi napsütésben indultunk útnak, hogy próbára tegyük nyelvi és előadói képességünket. Tanulóink számtalan alkalommal bizonyították rátermettségüket a városi, kistérségi és megyei szintű versenyeken,
joggal reméltük tehát, hogy a siker ezúttal sem marad el. A verseny megnyitóján a vendéglátó iskola igazgatója kedves szavakkal, a verseny szervezője jó tanácsokkal, a diákok pedig műsorral köszöntötték a versenyzőket. Versenyzőink szakértő zsűri
előtt mutatkozhattak be előadásukkal. A helyezések megerősítették a kistérségi verseny tapasztalatait: tanítványaink magas
szinten sajátították el az idegen nyelv sajátosságait, és előadói
tehetségük szerencsésen egészíti ki ezt a tudást. A győzteseknek
gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Német
Mészáros Frigyes, 4.b
Gálicza Bálint, 4.b
Demeter Dorottya, 5.b
Horváth Gergő, 6.b
Nádasdi Judit, 6.b
Windberg Viktória, 6.b
Vereb Vivien, 8.b
Kiss Gertrúd, 8.b

I.
III.
I.
I.
II.
III.
I.
III.

Ovis váltóversenyt rendeztünk, immár harmadik alkalommal a
Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
2010. március 5-én 10 órakor csillogó szemű, izgatott csöppségeknek mondott megnyitót igazgatónk, Juhász Ida. Rövid zenés bemelegítés után elkezdődött a várva várt küzdelem. Játékos,
ügyességi, gyorsasági, utánzó feladatok sokasága között, legjobban
a kötélhúzó versenynek örültek a leendő első osztályosok.

Angol
Tamás Zalán, 3.a
III.
Kovács Friderika, 7.c
I.
Verebi Olívia, 7.a
III.
Kiss Gertrúd, 8.a
III.
			
Kovács Viktória
munkaközösség-vezető,
Ady isk.

„ Tündérek szárnyán”
Az abonyi Somogyi
Imre Általános Iskola
adott otthont március
27-én a Pest megyei alsó
tagozatos
mesemondó versenynek, immár
ötödik
alkalommal.
Két korcsoportban, 25
kisdiák mérte össze tudását és tehetségét.
A szakemberekből
álló zsűri értékelése
alapján Tóth Dorina a
Zrínyi iskola 1. o. tanulójának teljesítményét
különdíjjal jutalmazták. Felkészítő nevelője
Mrázné Laki Mária.
Az elért eredményhez gratulálunk, és további sikeres szereplést
kívánunk.
Juhász Ida
igazgató


Közös egyeztetés előzte meg a versenyt, ahol az óvónénikkel
megbeszéltük, hogy a feladatok nehézsége a gyermekek életkori sajátosságainak megfeleljenek, az iskolai eszközökkel kiegészítve.
Közel egy órás küzdelem után a következő eredmény született:
I. Tulipán óvoda
II. Liliom óvoda
III. Tátika óvoda
Gratulálunk !
Eredményhirdetéskor a csillogó szemek megmaradtak és a jól
eső fáradtság ült ki a kis sportpalánták arcára. Szebbnél–szebb érmekkel a nyakukban, büszkén lépkedve térhettek vissza megszokott környezetükbe, az óvodába.
Köszönjük az óvodavezetők és óvónénik szeretetteljes együttműködését.
A versenyről készült fotókat a www.zrinyi-gyal.sulinet.hu oldalon megtekinthetik.
Spányik Istvánné
testnevelő

Biogáz hasznosítás a gyáli hulladéklerakón

Az A.S.A Hódmezővásárhely és
Debrecen után Gyálon is hasznosítja a depóniagázt
2010. március 25-én az A.S.A. Magyarország Kft. gyáli hulladékkezelő központjában üzembe helyezték a lerakón keletkező
gázokat hasznosító kiserőművet. Ezzel az A.S.A. érdekeltségébe tartozó vállalatok már három ilyen létesítményt üzemeltetnek az országban, hiszen Hódmezővásárhelyen és Debrecenben már korábban is hasznosították a depóniagázt.
Amikor szerves anyagok oxigénmentes környezetben bomlanak le, biogáz képződik. Az így keletkező gázelegyet magas
energiatartalma miatt kiválóan lehet hasznosítani energiatermelésre.
A biogázok egyik csoportja a hulladéklerakók belsejében keletkező depóniagáz, melynek több komponense is káros a környezetre. Így aztán a depóniagáz „munkára fogásával” két legyet üthetünk egy csapásra, hiszen miközben megakadályozzuk, hogy a légkörbe kerüljenek a káros anyagok, azok elégetésükkel energiát is nyerünk, mégpedig megújuló energiát.
A gyáli lerakóban a 10 év alatt tetemes mennyiségű hulladék gyűlt össze, hiszen Pest megye déli és keleti agglomerációjának településeiről, jelenleg már mintegy 300 ezer lakos kommunális hulladéka, valamint a főváros mintegy 3000 gazdálkodó szervezetétől begyűjtött hulladék kerül ide. (Természetesen –minden ellenkező híreszteléssel szemben - Gyál, mint
„befogadó település” azért, hogy helyet biztosít a létesítménynek, jelentős kompenzációban részesül, amit a városvezetés
a település építésére-szépítésére fordít immár egy évtizede.) A hulladék bomlása során keletkező gázból óránként akár
300 m3-nyit mostantól a 30 gázkút és az azokat összekötő csőrendszer segítségével egy kiserőműhöz juttatva nyernek hőés villamos energiát. Két darab, összesen 500 kW-os teljesítményű gázmotor égeti el a keletkezett depóniagázt, a hagyományos gázoknál 90%-kal nagyobb hatásfokkal.
A depóniagáz hasznosításával nyert hőenergiát az irodaépület fűtésére és
melegvíz-ellátására használják, ezzel teljesen kiváltva az idáig használt földgázt. A termelt áram pedig zöldáramként kerül a telep villamosenergia-hálózatába.
A létesítmény átadó ünnepségén Nagy Andor, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke beszélt a zöldgazdaság jelentőségéről. Elmondta,
hogy a Zöld Széchenyi Terv keretében a jövendő kormányzat kiemelten kívánja támogatni a hulladékokat feldolgozó biogáz üzemek számának növelését.
Jelen volt továbbá Gyimesi István, városunk polgármestere is, aki közös, kölcsönös előnyöket nyújtó fejlődés időszakaként jellemezte a település és az
A.S.A. 10 éve tartó együttműködését.
A vendégeket a vállalat nemrégiben kinevezett country managere, Németh
István is köszöntötte, újra kifejezve a vállalat töretlen elkötelezettségét a környezetvédelem iránt.
Végül a gyáli gyerekekkel együtt a politikusok is birtokba vették a depóniagázból termelt zöldenergiával meghajtott körhintát, amely az örök körforgást
jelképezte a rendezvényen.
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Gála a Liliom Óvodában
2010. március 27-én 4-dik alkalommal került megrendezésre a Liliom Óvoda Alapítványi Gálája.
Ezen a szombaton a Süni csoport Vuk
című előadását, a Napsugár csoport Csókkirály című rock & roll táncát, a Halacska
csoport Matróztáncát és a Katica csoport
Néptáncát láthatták a kedves vendégek.
A műsorszámokat színvonalas fellépések
tarkították. Nyitásként a Sonore kórus
előadását hallgathattuk meg, majd az alapítvány eddigi tevékenységének bemutatása következett. Az Ady Endre Általános
Iskola színjátszó csoportja az „Aranyszőrű
bárány” című előadásával aratott sikert.

Meglepetésként az óvodapedagógusok és
dadusnénik a „Kacor király” című mesét és
egy igazán dinamikus néptáncot adtak elő.
(felkészítő: Hrazdyra Henrietta és Debreceni Zoltánné). A zenepercek alatt Hrazdyra
Henrietta és Jobbágy Anikó hangszeres előadását hallgathattuk. Zárásként a már jól
ismert Gézengúz együttes műsorára énekeltek együtt a kicsik és nagyok.
Ezen délután sikerét nem más bizonyítja,
mint a szülők által megfogalmazott dicsérő
szavak:
„Nagyon színvonalas, rendkívül jól felkészített műsorszámokat láthattunk. Kö-
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szönöm a felejthetetlen
délutánt.” Kiss Sándorné
(Katica csoport)
„A gyermekek nagyszerű műsorral kápráztatták el a nagyérdemű
közönséget, természetesen nem hagyhatom
szó nélkül az óvodai
dolgozók lelkiismeretes,
fáradságos
munkáját
sem. A jókedv, a nevetés,
a vidámság volt az egész
program központi eleme. Nagyon örültünk,
hogy ebben a rohanó világban egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz a gyermekek, a szülők
és a nevelők.” Blaskó Szilvia (Süni csoport)
„Eddig csak hallottam
a gáláról, de most szerencsésnek érzem magam,
hogy a gyermekeim által
részesülhettem
ebben
a kedves, szeretetteljes,
színvonalas,
családias
programban.
Látszott,
hogy az óvoda dolgozóinak a gyerekek a legfontosabbak. Itt is
láthattuk, amit naponta
megtapasztalunk, hogy
jól képzett és sokoldalú
óvodapedagógusok, logopédus és dadus nénik
foglalkoznak legnagyobb
értékeinkkel, a gyermekeinkkel. Gratulálok és
köszönöm ezt a felejthetetlen délutánt a Liliom
óvoda összes dolgozójának!” Egy Halacskás
szülő
„Az ovisok táncán kívül,
nagyon szimpatikus volt,
hogy az óvónők és dajkák
is felléptek, aktív résztvevői voltak a műsornak.
Abszolút pozitív élményt
nyújtott számunkra, hogy
nem csak óvodai dolgozóként láthattuk őket, hanem
humorral teli előadóként
is. Egyszóval: Gratulálok!”
Pápainé Gazdag Anita
(Katica csoport)

„Jobbnál jobb és viccesebb műsorok voltak, mi felnőttek is nagyon jól éreztük magunkat. Meghatóak voltak a pici óvodások
ahogy koncentráltak és mindent beleadtak.” Szabó Gréti anyukája (Katica csoport)
„Tökéletesen megszervezett, színvonalas
gálán vehettünk részt. Köszönet és elismerés érte az ovi minden munkatárásnak. Gyerekeink tánca azt hiszem minden résztvevő
szülőnek mosolyt és egyben könnyeket is
varázsolt az arcára, de minden egyéb műsorszámra is sokáig fogunk még emlékezni,
az biztos! Ez alatt a pár óra alatt ismét sikerült bebizonyítania a „Liliomnak”, hogy jó
kezekben vannak az ide járó gyerekeink!”
Kiss Melinda (Napsugár csoport)

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
az Arany János Közösségi Ház vezetőjének
és dolgozóinak, hogy munkájukkal segítették a gála sikeres lebonyolítását. Ménesi
Szabolcs apukának, aki a projektoros kivetítéshez szükséges technikai problémáinkat
megoldotta. Szabóné Gyurián Juditnak,
alapítványunk könyvelőjének, aki évek óta
segíti munkánkat.
Köszönet illeti az óvoda minden dolgozóját az aktív, színvonalas részvételért.
Köszönettel,
Mezeyné Szennyai Judit
az alapítvány kuratóriumának elnöke

2010. április

Városi Arany János
Városi mesemondó
szavalóverseny a könyvtárban verseny az Eötvösben

Intézményünk 2007. októberében vette fel Arany János nevét.
Névadónkra emlékezvén az elmúlt két évben városi Arany János
vetélkedőt szerveztünk az általános iskolák 7. osztályos tanulói
részére. Az idén március 18-án városi Arany János szavalóversennyel emlékeztünk névadónk születésnapjára.
Az általános iskola felső tagozatos tanulói részére rendezett verseny zsűrijének elnöke Farkas Éva színművésznő, a Kolibri Színház

tagja volt. Zsűritag volt még
Makkay Lászlóné
magyar
nyelv és irodalom tanár és
Filák Lászlóné,
a felsőpakonyi
könyvtár vezetője.
A színvonalas szavalatok elhangzása után a zsűri a következőképpen döntött:
I. Nagy Viktória
7.a
Ady E. Ált. Isk.
II. Buzás Anna
5.c
Ady E. Ált. Isk.
III. Wrábel Levente
5.b Ady E. Ált. Isk
IV. Liszkai Fruzsina
7.o
Bartók B. Ált. Isk.
V. Horváth Lívia
5.c
Ady E. Ált. Isk.
VI. Laky Nikolett
6.a
Ady E. Ált. Isk.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Tisztelt Olvasóink!

A lapunk előző számában szerepeltetett, versenyeredményeket közreadó – az iskoláktól kapott – írásokban két pontatlanság szerepelt.
A városi helyesírási versenyen II. helyezést elért Kristyák
Rebeka helyesen az Ady Endre Általános Iskola tanulója, a
Szép magyar beszéd verseny eredményeinél pedig kimaradt
az Ady Endre Általános Iskolában tanuló Pongó Gabriella,
aki II. helyezést ért el a 7-8. osztályosok versenyében.

Már a 8. alkalommal rendeztük meg iskolánkban – idén március
17-én – a városi alsó tagozatos mesemondó versenyt.
A hagyománynak megfelelően két korcsoportban mondták el a
kisdiákok azt a magyar népmesét, amit választottak maguknak. A
versenyzőket két 3 főből álló szakmai zsűri értékelte. A zsűri tagjai:
1-2. évfolyam:
Török Tímea, a Liliom óvoda óvónője
Csősz Tamásné, a Városi Könyvtár dolgozója
Szabó Márta, az Eötvös iskola magyartanára
3-4. évfolyam:
Méhész Árpádné, a Városi Könyvtár vezetője
Kocsis Judit, az Eötvös iskola angoltanára
Horváth Mónika, 10.b osztályos tanuló

Az izgalmas és színvonalas verseny eredményei:
1-2. évfolyam:
I. Fábián Luca Sára
1.o. Ady Endre Á. I.
II. Balla Gréta Barbara 2.o. Bartók Béla Á. I.
III. Tóth Marianna Zsanett 2.o. Bartók Béla Á. I.

3-4. évfolyam:
I. Sipos Boglárka
3.o. Eötvös József Á. I. és KSZKI
II. Tamás Zalán
3.o. Ady Endre Á. I.
III. Takács Dávid
3.o. Ady Endre Á. I.
Minden tanuló oklevelet ill. emléklapot vehetett át, valamint
könyvjutalmat, apró ajándékot kapott.
Köszönjük a zsűri nagyszerű munkáját, a felkészítő tanárok segítségét, a jelen lévő szülők, hozzátartozók buzdítását.
Bíró József
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Népdalkörök V. Tavaszi Találkozója a közösségi házban

KÓTA Országos Arany minősítést
kapott a Gyál Városi Népdalkör

2010. március 28-án, az Arany János Közösségi Házban került
megrendezésre a Népdalkörök V. Tavaszi Találkozója.
A rendezvény megvalósulásához az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közművelődési Főosztálya által kiírt, „Kertvárosi Kistérségi Napok civil kulturális rendezvényfolyam” címmel
a közösségi ház által megnyert pályázat jelentősen hozzájárult.
Így most először Gyálon is rendezhettünk KÓTA minősítőt. A
zsűri minden tagja neves néprajzkutató – Birinyi József a népművészet mestere, Dr. Gerzonics Magdolna és Dr. Fehér Anikó
voltak.
Térségi és országos kategóriában hét minősülő indult csoportosan és egyénileg. Vendégünk volt a Budaörsi Piros Rózsa
Dalkör, Dunavarsányi népdalkör és citera zenekar, valamint az
Őszidő Nyugdíjas Klub Énekkara (Gyál). Nagy örömünkre a
kitartó szorgalom meghozta gyümölcsét, a Gyál Városi Nép-

dalkör KÓTA Országos
Arany minősítést kapott. A műsor részeként
a Kartali Asszonykórus
galga menti hangulatba
varázsolta a résztvevőket.
A Gyáli Mazsorett
Csoport zárta a rendezvény műsor részét. A találkozó Falusi Feri bácsi cimbalomjátéka
melletti énekkel, tánccal, beszélgetésekkel zárult.
Külön köszönet mindenkinek, aki segítette munkánkat és segíti az év minden napján.
Dancs Erika

Szuper farsang a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
A Farsang megünneplése iskolánkban már szép hagyománnyá
nőtte ki magát. Mivel a farsang hossza évről évre változik, Vízkereszttől Hamvazószerdáig tart, a tavaszvárást mi is megkezdtük a februári hónapban. Az első bált Valentin-napon tartottuk,
amire a gyerekek versekkel készültek a szerelemről, barátságról,
szeretetről.
A bálon megválasztották tanulóink a Szívkirályt és a Szívkirálynőt, akik koronát kaptak. A tél temetését Kiszebáb égetéssel
folytattuk. Minden osztály készített egy-egy szalmabábot, amelyet aztán az iskola udvarán elégettünk. Reegen Irénke tartott a
gyerekeknek rövid ismertetőt, erről a régi hagyományról. A tavasz beköszöntét siettetni akaró rítussorozat záróakkordja volt a
Farsangi bál, február 27-én. Minden képzeletet felülmúlt a jelmezek ötletessége. Délelőtt, az alsósok körében megtaláltuk a Rubik
kockát, a Túró-Rudit, Szörnyella de Frászt, a kis hableányt, különböző állatfigurákat, boszorkányokat, tündéreket, a csoportos
12

jelmezek között láttunk vitamintálat, százlábút, és megjelentek
előttünk Óz, a nagy varázsló csodálatos szereplői.
A felső tagozatosok sem maradtak el találékonyságban az alsósok mögött. Itt már a népi színjátszás gyökerei is fellelhetőek voltak, ugyanis egyre többen adtak elő bravúros jeleneteket.
Mindent elsöprően sikerült a 8.a., Na, ki itt a legjobb?! című
táncos-énekes előadása, melybe még férfi osztályfőnöküket is
bevonták. Őket követték a „dobogón” az ifjúsági tagozatos Avatárok (navik), akik Bolygónk szeretetére, megóvására hívták fel
a figyelmet, hatásosan tiltakozva a környezetszennyezés ellen. A
harmadik helyen az ókori Róma Istenei jelentek meg. Az egyéni
jelmezek szintén szemet gyönyörködtetőek és rendkívül ötletesek voltak.
A mulatság Suli-divat bemutatóval zárult.
Reméljük most már nem késlekedik a várva-várt tavasz!
Az SzMK-s szülők

2010. április

Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozója

Március 18-án, hatodik alkalommal került
megrendezésre a Kistérségi Nyugdíjas Klubok Találkozója az Arany János Közösségi
Házban.
A rendezvényt a közösségi ház igazgatója,
Gazdik István nyitotta
meg, majd Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően a meghívott nyugdíjas klubok
adtak elő egy-egy rövid
műsort, majd Vásárhelyi Prodán Miklós
előadóművész műsora következett, amit a
közönség nagy tapssal
jutalmazott.
A gyáli kistérségből jelen voltak Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Ócsa nyugdíjas klubjai, illetve
a szomszéd kistérségből Üllő, és Cegléd is
képviseltette magát.
Kiss Jánosné Irénkét, a rendezvény fő-

szervezőjét
kérdeztem az esemény
kapcsán:
– A Nyugdíjasok
Helyi
Képviseletének Közhasznú
Egyesület vezetőjeként szerveztem a
6. Kistérségi Klub
Találkozót.
A rendezvény célja a kikapcsolódás,
tapasztalatcsere és
egymás megismerése, ha lehet kulturális
keretek között. Nagyon fontos a kistérségi együvé tartozás kifejezése a nyugdíjas
klubok körében is. Érdeklődéssel fordulunk
egymás felé, tiszteljük
egymás tevékenységét,
nyitottak
vagyunk,
bár nem egy településen élünk, nyugdíjas
gondjaink azonosak és
ezek megoldása is hasonlóak, a tapasztalatcsere erre jó alkalom.
Örülök neki, hogy a
környező települések
nyugdíjas klubjai évről-évre eleget tesznek
meghívásunknak, szívesen jönnek hozzánk,
jól érzik magukat.
Köszönetem fejezem
ki az Arany János Közösségi Ház vezetőjének és munkatársainak a sikeres lebonyolításért, valamint a város vezetésének a támogatásért.
A rendezvény költségéhez segítségünkre volt a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium pályázatán nyert 200 ezer
forint, ami -egyebek
között- kiegészítette
a kiadásunkat.
Külön megköszönöm két helyi
tagszer vezetünknek, a Nyugdíjas Alapítványért
Nyugdíjas Klubnak
Gácsi Kiss Dezsőné vezetésével és a

Solymári Bála Nyugdíjas Pedagógus Klubnak Kovács Istvánné vezetésével, hogy az
esemény lebonyolításában oroszlánrészt
vállalt. Az összefogásunk szép példa más
civil szervezetek számára is. Köszönet a

helyi Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének Radványi Juditnak és Fazekasné Dobos Erzsikének, hogy lehetőséget adtak 15
gyermeket vendégül látni, akik énekkel
készültek nekünk és segítettek a sütemények elfogyasztásában.
Az idei találkozó a hazai mézfogyasztás népszerűsítésének jegyében zajlott. A
rendezvény ideje alatt 3 mézárus széles
választékban kínálta különleges termékeit,
de mézes sütemények jelképes versenye és
falvédő kiállítás is színesítette a programot.
A süteményversenyre rengeteg finomsággal
neveztek, a zsűrinek nem volt könnyű dolga
a döntésben, de végül sikerült kiemelni öt
különlegességet, a sütemények készítőit kis
üveg mézzel jutalmaztuk.
A kistérségi találkozónk hagyománnyá
vált városunkban, ezért ápoljuk. Jövőre is
tervezzük, baráti kapcsolatainkat megújítjuk.
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FilmKedd és „Csütörtök” gyerekdélután

A Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és
Családvédelmi Központjának Gyermekjóléti Szolgálata és a Civilek a Környezetünkért Egyesület által szervezett „Csütörtök”
gyerekdélután januárban és februárban is
színes programokkal várta a gyerekeket.
Állandó havi programként vezettük be
a MeseDélutánt, amely kapcsán előtérbe
helyezzük a klasszikus magyar mesék megismertetését a gyerekekkel. Az őszi Denevér-parti hasonlatára a hideg tél jegyében
Pingvin-partit tartottunk 2010. január
28-án, ami hóemberekről, jegesmedvékről, hópelyhekről és pingvinekről szólt, s
természetesen nem maradhatott el a nagy

hócsata sem.
2010. február 11-én jelmezbálunkon a
szellem, a torreádor, a boszorkány együtt
farsangozott a jósnővel és a műtős nénivel.
A hastáncoslány és Zorro közösen színezett
álarcokat, tervezett jelmezeket a menyasz
szonnyal, a Tini Titánok közül Raven-nel
és a kéményseprővel. Rögtönzött jelmezes
előadás során, tehetséges színészpalántáink közreműködésével kiderült, hogyan
járt pórul a nyuszika… A karneváli hangulatban
mindanny ian
megéheztünk, és
a Péksüti Pékség
által felajánlott
több
kosárnyi
kalácsból, kakaóstekercsből és
pogácsából lakmároztak a gyerekek.
14

2010. február 18-án a TAITA Alapítvány Afrikai Gyermekekért (www.taita.info.hu) önkéntese, Csordás Ágnes
volt a vendégünk. Az alapítvány célja
anyagi és erkölcsi támogatás (önkéntesek kiutaztatásával) a kenyai Bura
településen lévő árvaházban élő gyermekeknek, az így támogatott gyermekek megfelelő egészségügyi ellátásának
biztosítása, a hátrányos helyzetűek
oktatása, képzése, az afrikai kultúra
és emberek megszerettetése, valamint
magyar és afrikai iskolák közötti kapcsolatok kialakítása.
Ági az Afrika-délután alkalmából színes
programmal készült
a gyerekek számára.
„Repülőgépünkkel”
elutaztunk Kenyába,
megtanultunk néhány szuahéli kifejezést, így azóta már
csak
„jambo”-val
köszöntjük egymást.
Afrikai maszkokat és
– a magyar zászlóval
színeiben hasonló
– kenyai lobogót színeztünk. Érdekességeket tudtunk meg
jellegzetes afrikai állatokról, valamint megnéztünk egy szafarit bemutató felvételt is.
Megcsodáltunk jellegzetes afrikai viseletet,
öltözéket és ékszereket. Ági elmesélte saját
élményeit, tapasztalatait a burai árvaházban
töltött időről. Megtudtuk, hogy náluk a tejbegríz leginkább „vízbegríz”, és azt is, milyen
mókásan lehet eltölteni a délutánokat, estéket
tévé nélkül, amikor együtt van az egész ház,
kicsik és nagyok közösen táncolnak, beszél-

getnek, játszanak és énekelnek – legnagyobb
meglepetésünkre magyar gyermekdalokat is!
Kisfilmet láthattunk az árvaház és az ott élő
gyermekek életéről, hétköznapjairól. A délutánt színesítette egy afrikai mese felolvasása, amelyből megtudhattuk, miért is pettyes
a gyöngytyúk. Végezetül kötetlen beszélgetés
során a gyerekek feltehették kérdéseiket Afrikáról, az árva gyerekek mindennapjairól és
az önkéntességgel kapcsolatban. A program
az ismeretanyag fejlesztésén túl lehetőséget
nyújtott az elfogadás, a tolerancia növelésére,
valamint az értékrend alakulására, tekintve,
hogy másfajta viszonyítási alapot nyújt saját
életünkre vonatkozóan.
Programjaink megvalósulását – a fentiekben említetteken kívül – nagyban támogatta a Mráz Fitness és Közért, a ReálPont
Élelmiszer, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., a „Virágpaletta” Kereskedés (Dabas, Vonat u. 12.). Segítségüket
ezúton is köszönjük!
ÚJ PROGRAM! A „Csütörtök” gyerekdélután mellett beindítottuk a kamaszoknak, fiataloknak szóló FilmKedd-et. Minden 2. kedden 15.30-tól titkos szavazással
eldöntjük, melyik filmet tekintsük meg,
majd 16 órától – pattogatott kukoricával
gazdagon – indulhat a mozizás. A program
ingyenes, és kb. 18 óráig tart. Következő
FilmKeddek: 2010. március 16. és 30., valamint április 6. és 20.
Információk
- személyesen: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
- telefonon: 06-29/345-485. Lukácsné Katavits Kittinél
- e-mail-ben: csutortok.gyal@gmail.com
- honlapunkon: www.csutortok.click.hu
a Szociális és Családvédelmi Központ
munkatársai

2010. április

Gyáli sportsiker a Diákolimpián!
A Bartók Béla Általános Iskola harmadik osztályos
tanulója, a barna tüskehajú, huncut tekintetű kisfiú
Sándor Ricsi. A birkózást 5 évesen kezdte a Vasas
Sportklubban. Már nagycsoportos óvodás korában
kitűnt tehetsége, élretörő versenyszelleme. Szinte
minden versenyen a dobogóra állhatott, legfőképp
annak is a legmagasabb fokára.
2008. év végén átigazolt a Ferencváros csapatába.
Edzője Kiss Sándor lett. 2009-től a Gyáli Birkózóegyesületbe jár heti négy alkalommal edzeni. A rendszeres és kemény munka meghozta sikereket. Kétszeres
Budapest Bajnok. Az inárcsi megmérettetésen súlycsoportjában a 15 induló kortársát utasította maga
mögé, s vehette át a legfényesebben ragyogó érmet. 2010. március
27-én a Szegeden megrendezett Diákolimpián a súlycsoportjában
36 induló kisdiák közül a harmadik helyezésért járó bronzérem
boldog tulajdonosa lett. Boldogan számolgatja érmeit – 50 darab –,
ami zömében a legfényesebben csillogó arany. Ez a kisfiú, aki a délutánjait nem a számítógép és a televízió előtt tölti, hanem kemény

edzéssel, reményteljes, sikeres jövő előtt áll. Elszántsága, akaratereje, és sikerei
példa lehet kortársai előtt.
Csak elgondolkozom, hány
valamilyen sportban tehetséges gyerek ideje és sikere
száll el, és marad felfedezetlen azzal, hogy a délutánjait
csak a számítógépe vagy
egyéb elektronikus kütyüje
társaságában tölti. Legyen
hát példa mindnyájuk előtt.
Gratulálunk szüleinek – akik másik három gyermeküket is Klaudiát, Sándort, és Ferkót is támogatják birkózásban – , edzőjének
és az 50 érem boldog tulajdonosának, neked Ricsi!
További sok sikert kívánunk a sportban és a tanulásban!
Hornyák Ferencné
osztályfőnök

Kis rajzművészek találkozója, avagy
városi rajzverseny a Bartók iskolában
A 2010. március utolsó hete a Bartók Iskolában az iskola névadójának születésének
129. évfordulóját sok változatos program
teszi emlékezetessé: rendhagyó Bartók napi
megemlékezés, az iskolai vetélkedő a névadóról, majd az iskolai egyéni és csoportos
ének verseny.
A város általános iskolásainak rajztudásának megmérettetésére is ezen alkalomból kerül sor. Március 23-án délután került

A díjazottak:
1. helyezett

2. helyezett

1.
évfolyam

Korbély Andrea
Bartók Béla Ált. Isk.

Tamaskó Dominik
Bartók Béla Ált. Isk.

2.
évfolyam

Ormos Réka
Ady Endre Ált. Isk.

3.
évfolyam

Nagy Kíra
Bartók Béla Ált. Isk.

Papp Anett
Eőtvős József
Közg. és Ált. Isk.
Berta Cintia
Zrínyi Miklós Ált.
Isk.

5.
évfolyam

Juhász László
Zrínyi Miklós Ált.
Isk.
Kocsis Réka
Ady Endre Ált. Isk.

Mráz Emese
Bartók Béla Ált. Isk.

6.
évfolyam

Halász Ferenc
Ady Endre Ált. Isk.

Lakatos Zsófia
Bartók Béla Ált. Isk.

7.
évfolyam

Nagy Nikolett
Bartók Béla Ált. Isk.

Helméczy
Johanna
Eötvös József
Közg. és Ált. Isk.

8.
évfolyam

Magyarossy Fanni
Bartók Béla Ált. Isk.

Antal Kitti
Ady Endre Ált. Isk.

4.
évfolyam

Andréka Anna
Ady Endre Ált. Isk.

megrendezésre a Bartók Hét
keretében a Városi Rajzverseny, melyre minden gyáli
iskolából valamennyi évfolyamból érkezett nevezés.
A verseny feladata az alsó
tagozatos diákoknak, a versenykiírásban már megismert kortárs versek illusztrációjának elkészítése volt.
A felső tagozatos gyerekek beállított
3. helyezett
csendélet
Hédl Izabella
Szamira
alapján készítették el képeiAdy Endre Ált. Isk.
ket.
Varga Krisztina
Eőtvős József
A zsűri tagjai Palásti RenáKözg. és Ált. Isk.
ta
festőművész, művésztanár
Garai Zsófia
Bartók Béla Ált. Isk.
és Koszticsák Szilárd az MTI
sajtófotósa voltak. KoroszNagy Nikolett
Bartók Béla Ált. Isk.
tályonként hozták meg a
Nyirádi Katalin
döntést a helyezésekről. A
Ady Endre Ált. Isk.
rangsor összeállítása neSzabó Sarolta
Zrínyi Miklós Ált.
héz volt, mert sok, nagyon
Isk.
tehetséges gyermek mérte
Kozma Beáta
össze rajztudását, és alkoAdy Endre Ált. Isk.
tókészségét a verseny során.
Nagy Alexandra
A képek színes- és akvarell
Zrínyi Miklós Ált.
Isk.
ceruzával, pasztell krétával,

zsírkrétával, víz- és anilin festékkel, sokféle
– realista, karikaturista, elvont, absztrakt –,
szemléletben készültek, ami szintén megnehezítette a döntést. A munkákból rögtönzött kiállítás nyílt az iskola aulájában. Nagy
izgalommal várták a kis művészpalánták és
kísérőik az eredményhirdetést.
Köszönjük a részvételt minden versenyzőnek, a díjazottaknak gratulálunk, és külön köszönjük a felkészítést a rajztanároknak!
A helyezést kapott képek megtekinthetők
a Bartók iskola honlapján:
www.bartok-gyal.sulinet.hu
Szigeti Márta
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Változatlanul Olaszország az álma
A diagnózis lehangoló: lágyékszakadás. Lantos István, a Gyáli BKSE
23 éves futballistájának nem ismeretlen az érzés, ugyanis tavaly novemberben szintén hasonló eset történt vele. Akkor ennek „köszönhetően” nem jött össze az olaszországi próbajáték, ezúttal viszont a Kiskunlacháza játékosai is szomorkodhattak. Az ok: a sajnálatos sérülés
előtt Lantos mesterhármasig jutott.
– El lehet viselni?
Ahogy vesszük – felelte Lantos István.
– A lépcsőket egyesével veszem, sétánál
szerencsére nem fáj a lábam. Novemberben
viszonylag sikerült kipihennem.
– Megnyugvásra adhat okot a Gyál számára a ’lacházi siker?
– Megmondom őszintén, nagyon jól
jött ez a győzelem, egyúttal fontos is volt,
miután az előző héten a Dömsöddel csak
1-1-es döntetlent játszottunk. „Hatpontos”
volt számunkra a kiskunlacházi meccs. Úgy
érzem, kezd kijönni az, ami bennünk van.
Az elején még össze-vissza voltunk, nem
mindenki a posztján szerepelt, de lassan
összeállunk.
– Három gólt szerzett a Kiskunlacháza
otthonában.
– Igen, bár a harmadikban volt segítségem, a védő beleért. Az első kettő azonban
mindenféleképpen az enyém, és szép volt
mindkettő.
– Fel tudná idézni?
– Hogyne. Az elsőnél a két belső védő hibázott, csínes helyzetben egymásnak akartak passzolni, én testcsellel beijesztettem.
Elbizonytalanodott az egyik hátvéd, így a
félmagasan jövő labdát tizenhét méterről,
egy pattanás után a védő lába között elrúgtam, ami középre ment ugyan, de a kapus
így sem tudta védeni. A második előtt a szélen elfutott az egyik társam, beadta, mégpedig a védők mögé, mert túlszaladtak, én
pedig levettem jobb lábbal és egy pattanás
után a hosszú felső sarokba lőttem.
– Soha rosszabb kezdést, pardon, visszatérést.
– Megnyugvást adott, ez tény, mert néhány perc után már 2-0-ra vezettünk. A
harmadik egyébként szögletből született,
kapura csavartam, de beleértek.
– Volt már hasonló élménye kilencven
perc alatt?
– Utoljára a Honvéd-juniorban szereztem
három gólt, mégpedig hazai pályán, a Debrecen ellen egy félidő alatt. Azóta egy maximum két találatig jutottam egy meccsen.
– Mire lehet képes a jelenlegi Gyál?
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– A biztos bentmaradásra mindenképp.
Új osztályról van szó, így ha középcsapat
leszünk, már jó és szerintem el is fogjuk ezt
érni. Úgy gondolom, a két kieső talán már
adott, így a minimális célt teljesítettük is.
Ha az első öt helyezett valamelyikiével játszunk, úgy vagyok vele, a pontszerzés már
bravúr. Tudom, hogy a középmezőny sűrű,
a kilencedik pozíciótól nem sok választ el
minket. Ezen csapatok közül bárki bárkitől
kikaphat.
– Mit gondol, ki lesz a végső befutó?
– Az első helyezés a Törtel és az Újhartyán között fog eldőlni.
– És a Halásztelek? Tóth László csapatát
teljesen leírta?
– A Halászteleket sem tartom rossz csapatnak, de szerintem sokkal jobb a Törtel és
az Újhartyán, bár hozzá kell tennem, nem
tudom, mennyire erősödött egyik vagy másik élcsapat.
– A Halásztelek gyakorlatilag semennyire,
mi több, két döntetlennel kezdtek Takó Attiláék, illetve legutóbb legyőzték a Tápiómetál-Tápiószelét.
– Igen? Ezt nem is tudtam. A HFC jól
kezdett, és ahogy néztem, a körülmények is
adottak, szép a pályájuk, csak idősebb labdarugók alkotják a keretét. Az Újhartyánból viszont szinte mindenkit ismerek, mivel
sokukkal egy csapatban futballoztam.
– Ha már ezt említi: egy korábbi Honvédjátékosnak a „megye-kettőbe” kell szerepelnie?
– Nézze, nekem ma is mindenem a futball, még mindig azt tartom elsődlegesnek.
– Ezt nem csodálom, elvégre még huszonnegyedik évét sem töltötte be.
– Pedig Olaszországból jöttem vissza.
– Igen? Honnan?
– Egy félamatőr csapatnál voltam, ám
2008. novemberében volt egy porcleválás a
térdemben. Hazajöttem, de jelezték, hogy a
C-2-ben – ami már profi osztálynak számít
– lett volna lehetőségem próbajátékra. Annyit kértem csupán, várjanak addig, amíg
megnézik a térdemet, kiveszik a porcot.
Igen, csakhogy kiderült, keresztszalag-

problémám is van. Elvégezték a beavatkozást. Bár furcsállottam, mert december elsején került rá sor, én pedig még november
harmincadikán négy kispályás meccsen
játszottm, de csak a porc zavart engem. Fél
év kiesés lett a vége és persze, hogy lecsúsztam az olasz próbajátékról…
– Hogyan került képbe a Gyál?
– Olyan helyet kerestem, ahol jól érzem
magam, és ahol játszom. Mivel Kispesten
lakom, próbálkoztam Vecsésen, ahol azt
mondták, öreg vagyok, azért nem kellek.
Tudtam, hogy csak ürügy, így maradt a
Gyál. Ott volt ismerősöm, így lementem.
Nagyon sokat köszönhetek az edzőmnek,
Weimper Istvánnak, az elnöknek Boda Imrének, és persze a jobbhátvédünknek, Paksa
Pistinek.
– Nem Pest megyében akar megöregedni,
ugye?
– Nem, már most télen is szerettem volna feljebb lépni, de novemberben volt egy
lágyékszakadásom, így maradtam, ám a
nyáron mindenféleképpen szeretnék továbblépni. Vannak kilátások, lehetőségek,
de majd eldől, hol futballozom az ősszel.
– Lantos István legalább NB II-es szintű
futballista?
– Nehogy nagykésűségnek vegye, de ha a
mai futballt nézem, és ha engem is leedzenek, szerepelhetnék akár az NB I-ben is. A
játéktudásom megvan hozzá, így az NBII-es szinten mindenképpen el szeretném
érni. Csak ne lennék mostanában ennyire
sérülékeny…
Hotváth M. Attila
(Megjelent a Sportszelet 2010. március
26-i számában. Az írást a szerző és a kiadó
engedélyével adjuk közre.)
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Széchenyire emlékezve
Kis hazánk vagy hajdani nagy hazánk tájait átszövi néhány önmaga fölé nőtt hazafi
látható-tapintható léte. Nyomot hagytak,
mint a természet.
Ezen nyomok kutatását földön és vízen
kapta feladatául tizenkét osztálynyi Eötvösös diák, hogy március 10-én megmérkőzhessenek egymással Széchenyi-ismeretből.
Pályamunkát készítettek igényes kivitelezésben és változatos témákban, felölelték
az ifjúkortól a családtörténeten át a Lánchíd
megalkotását, a Napóleon elleni szövetségben szolgáló katonatiszt pályafutását, há-

zasságát, utazásait, halálának körülményeit…tehát nem mindent, de sokat.
„Mindent” Széchenyiről nem lehet tudni,
annyira gazdag az életpálya.
A vetélkedő szervezői arra törekedtek,
hogy az ismeretszerzés mellett játék is legyen, mert mindnyájan a homo ludens-hez
tartozunk (olykor a sapiens kárára). Így
aztán az osztályok
előadással is készültek, korabeli táncokból vagy a Bánk bán
egy-egy jelenetének
színreviteléből választhattak. Míg a
kicsik hálás közönségként tapsoltak és
lelkesedtek a zsűrivel
együtt, a termekben
is komoly munka
folyt. Az osztályfőnökök reggel tudták
meg, hogy délig nem
kisebb feladat vár

osztályaikra, mint a Lánchíd modelljének elkészítése.
Anyagot kaptak - jelen esetben hungarocellt, madzagot,
gyurmát az oroszlánokhoz,
hurkapálcát, ragasztót, sniccert, festéket…stb.
Minden ijedtséget megcáfolva szép, arányos és ötletes
hidak készültek. (Hálás köszönet a Gyáli Tüzép-telepnek, mert a nemes cél szolgálatára ingyen kaptuk tőlük a

„hídhozvalót”!)
Az biztos, hogy a kreativitás nem hiányzik diákjainkból.
A zsűri nehéz helyzetben pontozott, hiszen az alkotók vizsla szemmel és jogos
büszkeséggel követték tevékenységüket.
A délutáni vetélkedő tette fel az i-re a
pontot.

A tabellán folyamatosan változott a
helyzet, így végig izgalmas volt a verseny, nem volt túl nagy hátrány és behozhatatlan előny.
Végül négy órakor az utolsó feladat
is véget ért (utószinkront kellet csinálni
a Hídember választott jelenetéhez). A
győzelmet és az ezzel járó tortát és kirándulást a 12. a osztály szerezte meg, de
nagyon szépen szerepelt a 10. a és a 11.
b osztály is – mint mindenki más, de a
verseny ilyen: vannak győztesek és nem
győztesek. A vigasz az, hogy a szerepkör
változik, mindig van új esély.
A szervezők legnagyobb örömére
elhangzott az a kérdés, amiért minden
fáradságot érdemes vállalni: „Nem lehetne
ilyen versenyt gyakrabban csinálni?”
Köszönjük volt igazgatónknak, Boros
Béláné Saci néninek, hogy meghonosította
iskolánkban ezt a nemes és kicsit – nagyot
megmozgató vetélkedést!
Hajdú Éva
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Beindult a
Családgondozás a
gyógytestnevelés Gyálon Nevelési Tanácsadóban
Hosszú várakozás után végre Gyálon is elérhető a rászoruló gyermekek speciális testnevelése, a gyógytestnevelés. Napjainkban a megváltozott életkörülmények, a szélsőséges táplálkozási szokás valamint
a mozgásszegény életmód általánossá válása miatt a gyerekek zöme
alul- vagy túltáplált. A gyermekek nem töltenek annyi időt alvással,
mint ami az adott életszakaszban szükséges lenne. Ennek következményeként ugyan próbálnak eleget tenni a megnövekedett fizikai és
szellemi elvárásoknak, de a terhelés és a terhelhetőség, az igénybevétel
és a képességek aktuális szintje között aránytalanság alakul ki. Mindezek együttes következménye, hogy tanulmányaik alatt vagy végére
egyre több gyermek és fiatal mindennapjait keseríti meg valamilyen
ortopédiai vagy belgyógyászati elváltozás, sokszor fájdalmas panaszokkal fordulnak szakorvoshoz.
Az iskola- és ortopéd szakorvosok által végzett korai kiszűréssel és a
speciális kezeléssel a rossz irányba haladó folyamatok megállíthatóak
és többségük visszafordítható, az elváltozás teljesen megszűntethető.
Komolyabban kell vennünk – nekünk szülőknek is - az „á, ez csak
hanyag tartás” ill. „ez csak egy lúdtalp, én is lúdtalpas vagyok” diagnózisokat, mert megfelelő tornával ezek mind orvosolhatók, míg ha
elbagatelizáljuk, akkor krónikus betegség alakulhat ki belőle és meglehet, hogy később gyermekünk konzervatív kezeléssel nem, csak orvosi
beavatkozással gyógyítható.
Gyál és a hozzátartozó kistérség egybehangzóan ismerte el a gyógytestnevelési ellátás szükségességét, és a gyerekek egészséges életmódjának tökéletesítéséhez nyújt segítséget a szülőknek, és természetesen
közvetlenül a gyerekeknek. Minden (iskolaorvos által) kiszűrt gyerek
kapott a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen beiratkozási
időpontot az adott intézményben, és ennek eredményeként
a kialakult csoportok gyógytestnevelése október óta folyamatosan heti 2 alkalommal kerül ellátásra, melyen
elváltozásuknak megfelelő korrekciós és preventív
terápia révén sok esetben már most lényeges
javulás észlelhető. Természetesen ehhez
kell a rendszeres (minden napos!)
torna, ami ilyen életszakaszban
általában csak szülői felügyelettel
valósul meg. Az éves orvosi kontrollvizsgálat, ill. a gyógytestnevelő
évközi ellenőrzése eredményezheti
a tanulónál a visszahelyezést normál
testnevelési csoportba.
Az élet nélkülözhetetlen részének
tartom a természetes mozgást, testgyakorlást. Minél fiatalabb korban kell kialakítani egy olyan mozgásattitűdöt,
melynek szerves része a mindennapi
mozgás, sport lehetőleg a szabad levegőn. Olyan munkahelyen képzelem el
a jövőm, ahol a gyermekek egészségéért
hosszú távú segítséget nyújthatok és külön öröm nekem, hogy ezt épp a lakóhelyem
közelében tehetem.
Menczer Mónika
gyógytestnevelő
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Három éve dolgozom a Nevelési Tanácsadóban családgondozó pedagógusként. Munkámban nagy segítséget jelent a több
mint harmincéves tanítói múltam Gyálon; helyismeretem, mivel gyerekkorom óta Gyálon élek. Rengeteg családot, kollégát
ismerek. Ez megkönnyíti tanácsadói munkámat.
Bármely család szorulhat adott átmeneti probléma (tanulási,
magatartási, nevelési, egyéni képességfejlesztési, pályaválasztási, továbbtanulási gondok, betegség, gyermeki elmaradás)
miatt tanácsadásra.
Családgondozást kérhetnek intézményünktől a gyáli óvodák, iskolák (a szülő beleegyezésével), a Gyálon lakó szülők (318 éves korú gyermekkel).
A pedagógiai családgondozás a család – iskola közti, vagy
a szülők közti együttműködési probléma megoldásában is segít a gyermek érdekében. Az oktatási intézményekben a pedagógusok, ha tartós tanulási problémát, viselkedési zavart
(agresszivitást, szorongást) tapasztalnak, kérhetik a családpedagógus segítségét.
A családgondozó pedagógus személyesen foglalkozik a problémákkal, közvetít a család és más szakemberek között. Ismeri
a mentálhigiénés, szociális, egészségügy intézményeket és civil
szervezeteket, ahol a gyermekek, a családok további segítséget
kaphatnak.
Az óvoda- és iskolalátogatással az intézmény és a gyermek,
illetve az intézmény és a szülői ház megromlott kapcsolatát lehet javítani. A családgondozó foglalkozásokat, órákat látogat,
a pedagógusokkal konzultál, igyekszik a nevelőnek feltárni a
gyermek otthoni nehézségeit. Így a pedagógussal együtt keresi a módját, hogy a gyereket hogyan lehetne erősebben kötni az
iskolához, az óvodához.
Súlyosan indokolt a családpedagógus családgondozó munkája minden olyan esetben,
ahol a gyermek elhanyagolt, gondoskodási illetve nevelési nehézség is tapasztalható.
A nevelési tanácsadónkban
folyó családgondozás, sajátossága, hogy team-jellegű, vagyis
a pszichológus, a fejlesztőpedagógus is részt vesz a problémák megoldásában.
A gyermeki és családi problémák
megelőzése és megoldása érdekében
hatnunk kell a társadalmi és a
családi értékrend változására és a nevelési módszerekre, továbbá a gyermeki
viselkedés módosítására.
Prémné Nógrádi Veronika
családgondozó
pedagógus
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A II. világháború gyáli civil és
katonai áldozataira emlékezünk
Talán kevesen tudják, hogy a II. világháború idején Gyálon
hatalmas harcok dúltak, rengeteg katonai és civil áldozatot
hagyva maguk után. A település környékéről 1500-2000 áldozatot temettek tömegsírokba a mai Millenniumi Park területén. Pontos adatokat azóta sem tudunk az áldozatok személyét
és számát illetően, de annyi bizonyos, hogy nem volt olyan
gyáli család ahol ne gyászoltak volna egy édesapát, egy édesanyát, vagy egy gyermeket.
Sokan elmenekültek és azóta sem tértek haza egykori szülőfalujukba, Gyálra. Ezért úgy érezzük, kell egy jel, ami emlékeztet minket rájuk, kell egy hely, ahol megemlékezhetünk
róluk, a civilekről, a katonákról, az áldozatokról.
Kérjük városunk lakóit, hogy egy szál virággal jöjjenek el a
II. világháború gyáli áldozatainak tiszteletére állított emlékmű felavatására.
Kegyeleti megemlékezésünket 2010. május 8-án, 17 órakor
tartjuk a gyáli Millenniumi Parkban.
Ünnepi beszédet mond Pápai Mihály alpolgármester.
Gyál Kertváros Polgári Kör

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

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Kovács István Pál Dalkör logóját és a rendezvényén készült fényképet a vezetőség és a képen
szereplők tudta nélkül politikai kampány céljára használták föl.
Ezúton is szeretnénk fölhívni rá a figyelmet, hogy a dalkör nem
kíván politikai pártokat támogatni.
Kovács István Pálné
elnök

A FEGY naplójából
Március 3-án az M0-ás autópálya gyáli szakaszán egy felüljáróról ismeretlen személyek köveket dobáltak le, mellyel egy
arra közlekedő nyergesvontató szélvédőjét betörték. A vontató vezetője által adott személyleírás alapján a vélelmezett
elkövetők rendőri segítséggel rövid időn belül elfogásra és
előállításra kerültek.
Gyál ipari parkjában, az egyik cégénél tűz van – érkezett a
jelzés a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokág ügyeletéről, központunk felé március 8-án. Tűzoltóink haladéktalanul vonultak
a helyszínre, ahol megállapították, hogy csak kisebb tűz volt,
amit az ott dolgozók még a kiérkezésük előtt eloltottak, tűzoltóink beavatkozására nem volt szükség.
Március 12-én az orvosi ügyelet kért segítséget központunktól városunk egyik utcájába, ahol egy személy kerékpárjával
balesetet szenvedett. Polgárőreink a helyszínre siettek, az orvosi ügyeletnek a kért segítséget megadták. A sérült személyt
a mentők kórházba szállították.
Március 29-én betörésről érkezett jelzés ügyeleti központunk
felé a város egyik lakóépületéből. Járőreink haladéktalanul
a helyszínre siettek. Az épület tüzetes külső átvizsgálása során azt tapasztalták, hogy az egyik kisméretű ablak betört
állapotban van és véres, a vérnyomok az épületbe vezetnek.
A rendőrség segítségével a még az épületben tartózkodó illetéktelen behatolót elfogták, vele szemben a rendőrségi eljárás
megindult.

t

iú

s
rö

Kő

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

A lapunkhoz eljutott információk szerint az ELMŰ százas nagyságrendben jegyeztetett be szolgalmi jogot ingatlanokra, köztük gyáli ingatlanokra is. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala az ezzel
kapcsolatos kérdésre azt a tájékoztatást adta, hogy vizsgálják: milyen eljárás keretében történt a szolgalmi jog bejegyzése. A vizsgálat eredményéről tájékoztatni fogják a lakosságot.

Április 6-án tűzjelzés érkezett az éjszakai órákban ügyeleti
központunk felé a Felsőpakonyi Polgárőr egyesület járőrétől,
miszerint a településük külterületén két személygépkocsi ég.
Ügyeletesünk riasztotta készenléti tűzoltóinkat és értesítette
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság bevetésirányítási központját. Tűzoltóink a helyszínen a két égő személygépkocsit egy
vízsugárral eloltották, a helyszínt a kiérkező hivatásos egységeknek átadták. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt,
a tűz okát még vizsgálják.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Mi a teendõ, ha kölyökkutyát vagy
kismacskát szeretnénk beszerezni?
Amikor valaki egy kölyökállatot visz haza - amellett, hogy kellemes
érzés tölti el - felelősséget kell vállalnia az állat, valamint családtagjai
egészségéért is.
Már a kis állat megvásárlásakor, befogadásakor meg kell győződni
arról, hogy egészséges-e, kapott-e oltást és féregtelenítették-e. Erről
csak állatorvos által kiállított és lebélyegzett oltási könyvet lehet igazolásként elfogadni, mivel más nem jogosult védőoltások beadására. Az
oltási könyvben szerepelnie kell az állat fajának, fajtájának, ivarának,
születési idejének, színének és ha van, a mikrochip-számának. A tavalyi
évtől minden kölyökállatnak az Állatorvosi Kamara által kiadott sorszámmal ellátott oltási könyvet állítunk ki, ebbe csak állatorvos jegyezhet be adatokat.
Sajnos az utóbbi időben egyre több olyan esettel találkozunk, amikor
az eladó alultáplált, rosszul fejlett, beteg, férges, külső parazitákkal súlyosan fertőzött egyedet ad át, nem ritkán komoly pénzösszegért. Ilyenkor különösen fontos, hogy az állatszeretet mellett a józan észre hallgassunk. Vagyis: ha egy állatka láthatóan beteg, fejletlen, ne dőljünk be
a megtévesztő magyarázatoknak („csak fáradt, rosszkedvű stb.”), az ő
kezeltetése, gyógyítása ugyanis az eladó dolga és felelőssége. Ha mégis
egy ilyen kiskutya vagy cica hazavitele mellett dönt valaki, kisebb-nagyobb csalódások fogják érni. A kisebb baj, ha az állat nem olyan lesz,
mint amilyenre számítunk, mert például nem olyan fajtájú, mint amilyennek mondták. A nagyobb baj, ha az öröm helyett a beteg állatka
hosszas kezeltetése okoz az új gazdinak szomorúságot, és esetleg jelentős pénzkiadást. A kölyökkori fertőzések egy része pedig nehezen vagy
egyáltalán nem gyógyítható, ilyenkor elveszíthetik az új kedvencet.
Szomorú tény, hogy hazánkban különösen sok a lelketlen állatszaporító, akik a korrekt tenyésztőkhöz képest gyanúsan, jelentősen olcsóbban kínálják a törzskönyv és mindenféle dokumentáció (oltási könyv,
vásárlói tájékoztató) nélküli kölyökállatokat, különösen piacokon. Ezek
sokszor az állítás ellenére még csak nem is fajtatiszták és bármilyen reklamáció esetén a gyanútlan vevő képtelen bármit is elérni.
2010. július 1-jén lép életbe az a kormányrendelet, amely a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmét szabályozza. Ebben szerepel, hogy az
eladásra kerülő kölyökkutyákat kötelező lesz chippel ellátni. Ez némi
plusz költséget jelent majd, de az állat egyedi azonosításával elsősorban
a vevő kap garanciát a fenti problémák megelőzésére. Akinek túlzott
anyagi terhet jelent egy fajtatiszta kiskutya vagy cica beszerzése, mindenképp ajánlható a menhelyeken, állatvédő szervezeteknél található
rengeteg gazdátlan állatból választani, természetesen a kellő körültekintés mellett. Fel kell mérni, hogy az adott állat mérete, fajtája, természete milyen tartási, etetési igényekkel jár és ezt tudjuk-e biztosítani
számára. A pedigré nélküli, keverék állatok is igényelnek állatorvosi
ellátást (védőoltások, paraziták elleni kezelés, ivartalanítás), sőt, meg
is betegedhetnek. Ilyenkor kezeltetésük anyagi kiadással fog járni, ezt
szintén előre tervezni kell a család kiadásai között. Ezek ismeretében lehet jól választani, ez lehet a gazdi és az állat harmonikus kapcsolatának
alapja.
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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A kertésznaptár áprilisi számában a kora tavasszal nyíló arany
vesszőről (Forsythia intermedia) írok.
Az aranyvessző hazája Kelet-Ázsia, közelebbről Kína hegyvidékei.
A növény az olajfafélék családjába tartozik. Hazájában 2-3 méter magasra növő lombhullató cserje. Hajtásai, vesszői rekeszes vagy üreges
belűek, a levelek tojásdadok vagy lándzsásak, és sötétzöldek. A növény
kora tavasszal, általában április elejétől közepéig virágzik. A virágok
aranysárgák és négycimpájúak, melyek az előző évi csupasz vesszőkön
jelennek meg, és szinte elborítják az egész cserjét. A jól ápolt aranyvesz
sző dús virágzásával tavaszi hanguatot kölcsönöz kertjeinkbe.
Talajban nem válogatós növény, jól tűri a szennyezettebb városi
levegőt is, ezért gyakran telepítik közparkokba. A napos helyet kedveli, ősszel lássuk el foszforban gazdag műtrágyával. Alakító és fenntartó metszésére szükség lehet. Ezt mindig a virágzás után, május
elején végezzük el. A hosszú, megnyúlt vesszőket felére vágjuk vissza, a cserje közepén lévő elöregedett hajtásokat pedig távolítsuk el.
Nyáron, száraz időszakban rendszeresen öntözzük. Csapadékos időben megjelenhetnek rajta a zöld levéltetvek, ha szükséges, rovarölő
szerrel védekezzünk ellenük.
Ma már az alapfajon kívül számos fajta közül válogathatunk. A kereskedelemben kapható ismertebb hibridjei:
- „Beatrix farrant”: 4-5 méter széles, sötétsárga virágú, kiváló szoliter
növény.
- „Lynwood”: Felfelé törő fajta,
virágjai mélyen hasogatottak,
aranysárga színűek.
- „Boucle d’Or”: törpe fajta, sövénynek kiváló, a sötétsárga virágok a
vesszőket sűrűn borítják.
- „ Marée d’Or”: az előzőhöz hasonló fajta, de citromsárga virágokkal.
- „Karl Sax”: az alapfajnál nagyobb aranysárga virágait nagy tömegben hozza.
- „Primulina”: 4-5 méter széles széthajló ágú cserje, mely kiváló szoliter növény. Virágai világossárgák, a legkorábban nyíló fajta.
Minden díszkertbe ajánlható e szép virágú és igénytelen cserjefaj,
melyet tévesen gyakran aranyesőnek is neveznek. Az aranyeső (Laburnum) azonban egy nagyméretű bokorfa, mely májusban virágzik,
és pillangós virágokat hoz.
Kertészeti, növényvédelmi kérdéseikre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Súlyfelejtő-verseny
Akkor nyersz, ha veszítesz!

Súlyfelejtő verseny Gyálon
A Súlyfelejtő verseny célja a testileg és lelkileg egészséges, aktív
életmód elérése.

Légy Te a legnagyobb vesztes!

12 hetes táplálkozási előadás sorozat keretében szeretnénk a résztvevőknek továbbadni az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás alapismereteit.

Miről szól?
Kellemes közérzet mellett megszabadulhatsz
felesleges kilóidtól!

A jelentkezők számára segítséget adunk, hogyan lehet fogyni a jó
közérzet megtartásával, éhezés nélkül úgy, hogy közben egyre több
energiánk legyen.

12-hetes program:
- személyes táplálkozási tanácsadás
- csoportban könnyebb
Részvé
- tapasztalatcsere
t
a 12 héeli díj
- személyes programvezetés
tre
e
gyszer
- rendszeres testanalízis
i 12.90
0 Ft
- szakmai előadások
- maximum 25 résztvevő lehetséges

elünk! Időpontok: délutáni és esti csoportok
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tt! Érdeklődj az aktuális időpontok után!
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További információ és jelentkezés:
J. Kun Emese
Független Wellness Tanácsadó
Tel: 06-30/6555-860
emuniobt@citromail.hu

Tájékoztató megbeszéléssel kezdődik a sorozat, melynek időpontját
a telefonon, vagy e-mailen történő jelentkezés során egyeztetjük.
Induláskor állapotfelmérést végzünk, mely testsúly kg, zsír%, izomtömeg, cm, hidratálási fokmérést, biológiai életkor meghatározást
tartalmaz.
A 12 hetes program során a résztvevők sok hasznos információt
szereznek.
A klubtagok egymást erősítve, egymás tapasztalataiból is tanulhatnak.
A leckék anyagát a résztvevők írásban megkapják, így otthon is átismételhetik a hallottakat.
Folyamatos méréssel fogjuk követni a résztvevők változását, /kg,
cm, testzsír%/
Hetente megbeszéljük az előző hét tapasztalatait és egy rövid előadás után a további teendőket.
Ezen túlmenően, igény szerint személyes tanácsadásban és testanalízisben is részesülhetnek a versenyzők.
A tanfolyam végén értékelünk és a legeredményesebb versenyző
ajándékot kap.
J. Kun Emese
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz, csapadékelvezető–rendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT | Felsőpakony,|
Tel.: 20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó-, ablakrácsok készítése és javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47
Érettségire felkészítés, korrepetálás
matematikából, történelemből, irodalomból (esetleg másból) Gyálon, telefon:
06-20/527-7701.
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.3015.30-ig. 06-20/590-9502 E-mail:
hgyula@radiolan.hu
A Brill Szépségszalon (Gyál, Déryné udvar)
váltótársakat keres az alábbi szakmákba:
női-férfi fodrász, kozmetikus, műkörmös,
kéz és láb ápoló. Akár összeszokott csapatot is várunk. Tel.: 06-70/210-3790
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LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.
Gyálon, főútvonal mentén, kozmetikai szalon szomszédságában, eddig fodrászatként működő üzlethelyiség, kiemelkedően
kedvező áron bérbe adó! A kozmetikában
helyiségrész műkörmösnek-manikűrösnek kiadó! Tel.: 0670 375 9430.

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc

Gyál, Károlyi M. utca 36.

Szeretettel várjuk

Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül.
Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tartályok, csaptelepek javítása, cseréje.
30/234-7492
2 évig használt permetezőgép eladó. Tel.:
06-30/393-7990
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük Gyál
város minden lakójának,
akik osztoztak gyászunkban és utolsó útjára kísérték szeretett édesapánkat,
Meskó Jánost. Külön köszönet a közösségi háznak,
a temetkezési vállalkozónak és a Kht. dolgozóinak,
akik színvonalas munkájukkal segítettek az esemény lebonyolításában.

ANGOL
TANFOLYAMUNKON
modern
oktatótermünkben.
Info:

06-70/524-0864
www.angoltanfolyam.eoldal.hu
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GYÁL NYERT!
KÖSZÖNÖM!

PÁNCZÉL KÁROLY
GYÁL
országgyűlési képviselője
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik részt vettek a választáson!
Köszönöm a rám
és a Fidesz-KDNP listára
leadott szavazatokat!
Köszönöm az ismételt bizalmat!
Pánczél Károly és a Fidesz Gyáli Csoportja
www.panczelkaroly.hu
Fizetett választási hirdetés

