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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Megyei támogatás a gyáli civil
közösségeknek, önkormányzati segítség sportegyesületeknek, egyéni versenyzőknek
2. oldal

Kerepeczi Jánosné és Poppé
György kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat
Kerepeczi Jánosné az óvoda családi napján vette át a díjat Pápai
Mihály alpolgármestertől és Gazdikné Kasa Csilla önkormányzati képviselőtől, az Oktatsái és Kulturális
Bizottság elnökétől, Poppé Györgynek pedig a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusnapi
ünnepségén adta át az elsimerést
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere és
Gazdikné Kasa Csilla.

Még az idén elkezdődhetnek a
városközpont építésének munkálatai
Temérdek papír, tervek, engedélyek,
hozzájárulások kellettek ahhoz, hogy
a városközpont megvalósítása elindulhasson. Végre minden együtt van,
megköthetjük a támogatási szerződést,
s még az idén elkezdődhet a négy ütemből álló nagyberuházás.
Az óra ketyeg. 18 hónap áll rendelkezésre a komplett megvalósításhoz, beleértve a pályázati pénzek elszámolását is
– mondja Pápai Mihály, városunk gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere.
Interjúnk a 3. oldalon.

5. oldal

„Szétszakítva bár, de összetartozunk!”

Június 4-én emlékezni gyűltek össze
az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban.

12. oldal

Városi gyermeknap a sportpályán
Kegyeibe fogadta az időjárás a május 29-én, a sportpályán rendezett Városi Gyermeknap
résztvevőit. A környező napok esős időjárásával ellentétben a nap nagy részében kellemes
napsütés várta a kilátogató családokat.
Képes beszámolónk a 9. oldalon.
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Megyei támogatás gyáli közösségeknek
A civil szervezetek aligha tudnák elképzeléseiket pályázati támogatások nélkül megvalósítani. Így van ez
városunkban is. Önszerveződő közösségeink évről
évre nagyobb odafigyeléssel pályáznak, többek között
a Pest Megye Önkormányzata által kiírt alapokra is.
Mint Gazdikné Kasa Csillától, Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi Bizottságának elnökétől és Pápai Mihálytól, Pest Megye
Közgyűlése Gazdasági Bizottságának elnökétől megtudtuk, a gyáli civil szervezetek, kezdeményezések az
idén is számottevő megyei segítséget kaptak céljaik
megvalósításához.
Nagyon örülünk annak, hogy városunk közösségei
olyan pályázatokkal, értékes elképzelésekkel indultak,
amelyekre jó szívvel szavazhattuk meg a támogatásokat – mondta el lapunknak a két Gyálon élő megyegyűlési bizottsági elnök.

A megítélt támogatások:
Gyál Városi Népdalkör
Gyáli Kertbarát Kör
Kovács István Pál Dalkör Egyesület
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Őszidő Nyugdíjas Klub
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
Cukorbetegek Egyesülete
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Városi Gyermekgondozónők
A Bölcsödéért Egyesület
Vészhelyzet 2001. Életmentő Alapítvány
Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület

200.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
300.000 Forint
100.000 Forint
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Sportszervezeteket, versenyzőket támogatott az önkormányzat
Gyál civil társadalmára a különböző önszerveződő közösségek,
klubok, körök, egyesületek, színes, tartalmas tevékenysége jellemző. Számos városunkhoz kötődő sportoló, sportegyesület is nemzetközi sikereket ér el. Azt, hogy működésüket, eredményeiket az
önkormányzat is nagyon fontosnak tartja, elismeri, mi sem bizonyítja jobban, mint az évenként elnyerhető anyagi segítség.
A képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottsága által odaítélt támogatásokról szóló tanúsítványokat június 9-én Pápai Mihály alpolgármester és Vinnai Tibor önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke
adta át a sportszervezeteknek, sportolóknak Cseszkó Tibor önkormányzati képviselő, és Sándor Tamás bizottsági tagok jelenlétében.
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és
Sport Bizottsága az alábbi szervezeteket, sportolókat részesítette
támogatásban:
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
1.600.000 Ft
ALPINE Sportegyesület
100.000 Ft
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Mazsorett Szakosztály 200.000 Ft
Kemény Dávid (birkózó)
60.000 Ft
Gyáli Birkózókért Egyesület
200.000 Ft
Jónás Dorottya (tenisz)
60.000 Ft
Gyál és Térsége Birkózó SE.
300.000 Ft
GYBKSE Röplabda szakosztálya
100.000 Ft
Bácsi Péter
250.000 Ft
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Civilek a Környezetünkért Egyesület
Adamecz József (birkózó)
Sanbon SE
Kainz György Zoltán
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Bogdány Ákos
APEX Optimista Sportegyesület
Duplo FC
Gyáli Lovassport Egyesület
A-56 Postagalambsport Egyesület
Lurkó Gyerekfoci Egyesület
Fodor Tamás
Fodor Péter
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Még az idén elkezdődhetnek a városközpont építésének munkálatai

Minden szakhatósági hozzájárulás rendelkezésre áll
Városunkban az önkormányzatok, s általában
az ország nehéz gazdasági helyzetének ellenére
is több nagyszabású beruházás zajlott az utóbbi
néhány évben. Elég, ha
csak a két nagy útépítési
programra, vagy például
az Ady iskola bővítésére,
felújítására gondolunk.
De a sikertörténetnek
még nincs vége! Mint
lapunkban is hírül adtuk, küszöbön a városközpont építése. Hogy
állnak az előkészületek?
– kérdeztük Pápai Mihályt, városunk gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterét.
– Nagy kő esett le a szívünkről – kezdi a
városvezető – hiszen 7-8 hónapos huzavona
után az összes szakhatóságtól (MÁV ZRTtől a közútkezelőn át a vagyonkezelőig)
megkaptuk a hozzájárulást, így végre megköthetjük a támogatási szerződést a PRO
RÉGIÓ ügynökséggel. A cikkhez tartozó
képen is látszik, mennyi papír, tervek, engedélyek, hozzájárulások kellettek ahhoz,

hogy a támogatási szerződést megköthessük.
– S aztán megkezdődhetnek a munkálatok is?
– Az óra ketyeg. 18 hónap áll rendelkezésre a komplett megvalósításhoz, beleértve a
pályázati pénzek elszámolását is. A beruházás megvalósítása reményeink szerint négy
nagy ütemben történik majd, első ütem az

utak és parkolók kialakítása lesz, második
az új önkormányzati épület megépítése,
harmadik a parkosítás, a negyedik pedig a
zöldségpiac rekonstrukciója. Az első ütem
kiviteli terve elkészült, már a közeljövőben
kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, s készül
az épület kiviteli terve is. Ebből az következik, hogy az első ütem kivitelezése még az
idén elkezdődhet.
Gyálon az elmúlt időszakban számos
nagyprojektet sikerült megvalósítanunk,
közösségi házat, oktatási intézményeket
építettünk, megszüntettük a városban a
földutakat, stb., mégis azt mondom, hogy
településünk arculatának meghatározásában ez lesz a legfontosabb beruházás.
A város végre kap egy nívós központot,
parkosított, tetszetős környezettel, s olyan
városházával, ahol valóban színvonalas
munkát lehet végezni. Biztos vagyok abban,
hogy az új városközpont nagy lökést ad
Gyál további fejlődéséhez is, irányt mutató,
követendő példa lesz környezetünk szebbé,
barátságosabbá tételében. A fejlődés nemcsak a szorosan vett városközpontot, a Kőrösi út Csontos József utca-Kisfaludy utca
közötti szakaszát érinti majd, hanem reményeim szerint mindkét irányban, Budapest
és a Gyáli patak felé is kitolódhat majd az itt
élő magánszemélyek, vállalkozások munkája, fejlesztései nyomán.
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Ilyen még nem volt!

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Az Eötvös iskola – mint tudjuk – olyan intézménye városunknak, ahol 7-től 20 éves korig
tanulhatnak a diákok. Ezen komplexitás miatt
fokozottan kell ügyelnünk minden korosztály
egészségére, annak védelmére.
Tantestületünk többször kapott közvetlen
vagy közvetett jelzéseket arra vonatkozóan,
hogy a középiskolás korosztály közül néhányan
„találkoztak már” a kábítószerrel, annak néhány
fajtájával. Többször „nyomoztunk”, szülőkkel
beszéltünk, illetve osztályfőnöki órák témáivá
tettük ezt az aktuális problémát.
A Gyáli Rendőrörs vezetőjével, Stupek Istvánnal szoros kapcsolatot tartunk fenn, így az egyik
megbeszélésen felmerült, hogy szúrópróba szerűen és elrettentésként kábítószer-kereső kutyát
hoznak az iskolába esetleges tettenérésre. Így is
történt.
Május 12-én, egy esős napon a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnügyi kutyás csoportjának munkatársai, Ráb Attila és Olesnyovics
Tamás érkezett Albertyvel az iskolába, ahol a 9.
évfolyamot vizsgálták.
Az akció főszereplője Alberty, a 4 éves német
juhász kutya volt. A tanulók a táskájukat az osztályteremben hagyták és a folyosón várakoztak,
míg a kutya „dolgozott”. Célirányosan megszimatolt minden táskát, illetve környéküket. Mivel
nem talált semmi gyanúsat, hogy ne keseredjen
el, a rendőrök sikerélményhez juttatták az által,
hogy egy kábítószert tartalmazó kis tasakot rejtettek a szemetes alá. Alberty rögtön megérezte,
hogy ez a neki való feladat. Heves kaparással
jelezte, hogy megtalálta a zsákmányt. A siker
további munkára ösztönözte, így tovább vizsgálódott a mellékhelyiségekben is. Itt néhány
cigarettacsikket talált, amiket a rendőrök a magukkal hozott kis laboratóriumuk segítségével
elemeztek. Szerencsére a gyanú nem igazolódott
be. Az iskola gyermekvédelmi felelőse természetesen diákjaink jogainak biztosítása érdekében
mindvégig jelen volt.
Az egész akció közel fél óráig tartott. Összeszokott, szervezett, profi munkát láttunk, melyet
nagyon megköszönünk. A jegyzőkönyv elkészítése után a rendőrök Albertyvel kisétáltak az
iskolából. Úgy gondoljuk, a prevenció érdekében
ilyen akciót időnként igényelni fogunk a rendőrségtől.
Hajdú Éva
igazgató

1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják és legalább
a Föld Napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek.
Ez a Föld Napja mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld Napján. Ezzel a mottóval indítottuk el „Föld Napi” rendezvényünket. Évek óta arra ösztönözzük tanítványainkat
az Eötvösben, hogy jobban megismerjék környező világunkat, minél többet tegyenek Földünk
megóvása érdekében. Így történt ez idén április 22-én is.
Mozgalmas napunk volt. Az iskolába lépés feltétele egy műanyag flakon, vagy néhány műanyag kupak volt. A flakonokat, amelyeket folyamatosan is gyűjtünk, összezsugorítottuk, a
bevételből a Diákönkormányzat vagyonát gyarapítjuk. A kupakokat a vecsési Praktiker által
szervezett akció keretein belül beteg gyerekek támogatására ajánlottuk fel. Nyolc
órakor diákjaink kirajzottak, mint a
szorgalmas méhek, s iskolánk környékének utcáit járva összegyűjtötték a szemetet a területről. Kilenc órától az általános
iskolások a Fertő- tavi természetvédelmi
terület madárvilágával ismerkedhettek
meg Ravasz Balázs és Lantai-Cson Gergely bemutatásában. A középiskolások
már ekkor elkezdhették a szellemi feladatok megoldását. Megismerkedhettek
a biodiverzitás, fantomfogyasztás, üvegházhatás fogalmával.
Az ASA-nál tett látogatás segítségével a depóniagáz termelésének folyamatát figyelhették
meg, s a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát tanulhatták meg Kőfalusi Viktor segítségével. A
munka az iskola udvarán folytatódott.
A gyáli Környezetvédelmi Bizottság elnöke - Badics Ferenc úr - támogatásával minden felsős
és középiskolás osztály kapott egy szép facsemetét, amelyekből az iskola udvarán szép fasort
alakítottunk ki. Alsós tanulóink sem maradtak ki a munkából, ők a virágoskertünket szépítették a Gyálliget Kertészettől kapott növényekből. A Bartók iskola szervezésében részt vettünk a
kerékpáros demonstráción is, amellyel a város lakóinak figyelmét akartuk felkelteni a környezetvédelem fontosságára. Ezzel zárult a „Föld Napja” program iskolánkban.
Köszönjük a tantestület minden tagjának odaadó munkáját.
Másnap folytatódott a munka, mert 23-án rendeztük meg a Kistérségi Természettudományi
Vetélkedő döntőjét, melynek fő vázát szintén a környezetvédelem és természetvédelem adja. Ez
a vetélkedő három fordulós levelezős részből, és az iskolánkban megrendezett döntőből áll.
Vetélkedőnket évek óta szervezzük, s mindig a Föld Napjához kapcsoljuk a döntő lebonyolítását. A versenyzők matematikai, fizikai, biológiai, kémiai, természetismereti és környezetvédelmi feladatokat oldanak meg. A négy gyáli iskola mellett Felsőpakony és Ócsa vett részt a
versenyen összesen tizennégy csapattal.
Sajnos a helyezettek között nem szerepeltünk, de jó érzés volt egy vidám, jó hangulatú vetélkedőn való részvétel.
Eredmények: I.: Bolyai csapat - Ócsa, II.: Természetbúvár csapat - Gyál, Ady, III.: Fürkészek - Gyál, Ady, IV.: Kaméleon csapat - Gyál, Zrínyi, V.: Thunderstrom csapat - Gyál,
Zrínyi, VI.: Hermanosokk csapat - Felsőpakony.
A csapatoknak gratulálunk eredményükhöz, a felkészítő tanároknak megköszönjük közreműködésüket.
Ivánkovics Margit
munkaközösség-vezető

Kutyás rendőrök
Így hangzik a Föld Napja
az iskolában
mozgalom egyik jelmondata
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Kerepeczi Jánosné és Poppé György kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1988-ban
alapította a Gyáli Közoktatásért Díjat. Az elismerést évente két, a
közoktatás területén kimagasló munkát végző személy veheti át.
Az idén Kerepeczi Jánosné, a Liliom Óvoda óvodapedagógusa és
Poppé György, nyugalmazott pedagógus részesült a kitüntetésben.
Kerepeczi Jánosné az óvoda családi napján vette át a díjat Pápai

Mihály alpolgármestertől és Gazdikné Kasa Csilla önkormányzati
képviselőtől, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökétől, Poppé Györgynek pedig a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub
pedagógusnapi ünnepségén adta át az elsimerést Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere és Gazdikné
Kasa Csilla.

Kerepeczi Jánosné két leánygyermek édesanyja. Óvónői pályáját 1974. októberében kezdte
egy Szabolcs megyei kisközségben, Nyírjákón. 1977-ben óvodapedagógusi diplomát szerzett
Hajdúböszörményben, az Óvónőképző Főiskolán. 1982-ben
költözött Gyálra. 1982. szep
tember 1-jétől a Károlyi utcai
tagóvodában dolgozott, mint
csoportvezető óvodapedagógus. Hosszú éveken át látta el az
óvoda könyvtárosi teendőit.
A hátrányos helyzetű gyerekekért érzett felelőssége bizonyítéka annak,
hogy gyermekvédelmi felelős volt hosszú évek során.
1993-tól a nevelőtestület bizalmát élvezi, mint a közalkalmazotti tanács elnöke.
Munkatársai véleménye szerint munkája, hivatása iránt nagyon igényes.
Személyiségére jellemző, hogy kedves, szerény, mindig lehet rá számítani.
Nemcsak tudása, hanem példamutató gyermekszeretete teszi őt megbecsültté.
A szülőkkel és munkatársaival jó kapcsolat jellemzi.
Hosszú évek óta fő céljának tartja a csoportján belül a családias légkör kialakítását, valamint a néphagyományok ápolását.
Szívesen vesz részt szakmai továbbképzéseken, a látottakat átadja munkatársainak. Képzi magát, hogy az új módszereket átvegye, és csoportjában
hasznosítsa.
Kiemelkedő figyelmet fordít a „külső világ megismerésében” a gyerekek
számára. Új, egyéni ötleteivel gazdagította a természet megismerését, például külön virágoskertje van a csoportjának, a Víz Világnapján kék, a Föld
Napján zöld pólóban dolgoznak a gyerekek. Mindezekkel a természet fokozott szeretetére neveli a gyermekeket. Jól látja, hogy ezt a szemléletmódot
óvodás korban kell kialakítani.
Hűségének és kitartásának bizonyítéka, hogy a Liliom Óvodában dolgozik
több mint 27 éve. A neve ismertté vált, a szülők szívesen kérik csoportjába
gyermekeiket a beiratkozás alkalmával, most már a volt óvodásai hozzák
csoportjába gyermekeiket.
A magas csoportlétszám ellenére lelkiismeretesen foglalkozik a gyerekekkel, különös tekintettel az iskolai életmódra való felkészítésre.
Részt vett a tevékenységközpontú program óvodai adaptálásában, és elsőként az ő csoportjában került bevezetésre az óvoda helyi nevelési programja.
A szülők felé nyílt napok, munkadélutánok, kertésznapok, papírgyűjtés,
kirándulások megszervezésével igyekszik lehetőséget biztosítani a mindennapok betekintésére.
A felsoroltak bizonyítják, hogy milyen megbízható, sokoldalú és jó óvodapedagógus.

Poppé György 1961 óta tanított Gyálon a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában.
A közoktatás hőskorában
a két- és háromműszakos
tanítás nagy terhet rótt az
akkori
nevelőtestületre.
Poppé György meghatározó egyéniségének nagy
szerepe volt abban, hogy a
Solymári Béla igazgató által
vezetett tantestület és tanulóközösség munkafegyelme
kiváló volt, szakmai eredményeivel járási és megyei szinten élen járt.
Testnevelés-oktatása és versenyeredményei elismerést váltottak ki.
Sokoldalú szabadidős és sporttevékenység is kapcsolódik működéséhez. Fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a község sportéletében.
Elnöke volt a helyi sportegyesületnek, mely igen aktívan működött.
Eredményeit jelzi, hogy a gyáli labdarúgó csapat rendezte a közkedvelt SZÚR (színész-újságíró-rangadó) edzőmérkőzését. Poppé
György megalakította a vívó szakosztályt, amely nagyon népszerű
lett a gyermekek körében. Létrehozta az ifjúsági kézilabda leány és
fiú csapatokat, akik a megyei versenyeken is megállták a helyüket.
Asztalitenisz és sakkversenyeket is szervezett, a legjobbak a járási
gyermekolimpián is eredményesen szerepeltek.
Az Ady Endre (akkor 3. számú) Általános Iskola indításával hamarosan a járás legszínvonalasabb sportéletét alakította ki az
igazi szaktekintélynek számító sportember. Kézilabda leány és
fiú csapatai, atlétikai, asztalitenisz, sakk sportágakban versenyző tanítványai – többek között – megyei versenyeken is sikerrel
szerepeltek. A nagyközség iskoláinak versenyeit, sporttalálkozóit
a tőle megszokott nagy precizitással szervezte. Kedvelt sporttevékenység volt a település iskoláinak szervezett, tömegeket mozgósító mezei futóverseny és a különlegességnek számító iskolák
közötti váltófutás az Ady Endre úton, melynek díja a vándor-kupa
elnyerése volt.
Szaktekintélyre jellemző, hogy végzettségének megfelelő egyetemi oktatói állásra is felkérték, amit nem fogadott el.
1975-ben egy fővárosi középiskola felkérését - részben karitatív
céllal – elfogadta, szakképzettségét jól hasznosította a siketek és
nagyothallók intézetében.
A község közösségi életétől azonban nem szakadt el, hiszen továbbra is gyáli lakos maradt, ahol az oktató-nevelő munka mellett
folyamatosan a közéletben is tevékenyen részt vett.
Szereti ezt a várost, 49 éve él itt. Feleségével, aki szintén Gyálon
tanított nyugdíjba vonulásáig, példás családi életet élnek, életvitelével ma is neveli a fiatalságot.
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„ Akinek szép a lelkében az ének”…,

avagy „Arany” torkú énekes madárkák
Zsigmond László
tervei alapján készült Mézesvölgyi
Általános Iskola
előadóteremének
akusztikája
21.
századi megoldással nem volt mindennapi élmény,
még a minket
elkísérő szülők is

A Kóta felhívására az „Éneklő Ifjúság” veresegyházi minősítő versenyére indultunk, a
Bartók Béla Általános Iskola „Napsugár” kórusa május 15-én szombaton. Két év kemény
és szorgos munkája van mögöttünk, míg
végre összekovácsolódott a kicsinyek kórusa erre a Pest megyei megmérettetésre. Az
énekkarok minősítésének ez az egyik legmagasabb fóruma, melyben minden kórust az
egységes országos szinthez mérnek, melynek
nagyon magasak a követelményei. Pontozzák a fegyelmezett ki-és bevonulást, a műsorválasztást, a tiszta intonációt, a szólamok
egymáshoz viszonyított kiegyenlítettségét, a
karvezető-kórus kontaktust, az előadás autentikusságát, pl. a népdalcsokornál és magát
az előadást. Mi az „A” kategóriában kértük
minősítésünket, melyben többféle szerzőtől,
többféle stílusú kórusműveket énekeltünk,
de kötelező anyagként népdalcsokorral kellett kezdenünk. Fontos pontozási szempont
volt, hogy nem lehetett hangot adni a kórusnak, sőt még vezényelni sem lehetett a
népdalcsokrot. A kis „profi” előadókból álló
kórus egy emberként énekelve és lélegezve a
lehető legjobban oldotta meg ezt a nem könynyű feladatot. A műsor második részében a
válogatott kórusművek szerepeltek: Bárdos
Lajos, Kodály Zoltán, Szőnyi Erzsébet, Balázs Árpád, Nádas Gábor, Kocsár Miklós
(kortárs) zeneszerzők művei, összesen 13
percben, ugyanis a 8-15 perces időkeretet
be kellett tartanunk, melyet szintén figyelt a
zsűri. Zongorakísérőnk Fazekas Mihályné,
Erzsike néni volt, aki a Kodály Zoltán Zeneiskola szolfézs tanára. Ezúton is köszönjük
neki a segítséget! A zsűri elnöke Igó Lenke,
neves karnagy, egyetemi tanár elismerően
nyilatkozott kórusunkról és el volt ragadtatva a 27 fős gyermekkarunk telt, egész termet
bezengő hangjától. A Makovecz-tanítvány,


meghatottan hallgatták gyermekeik csengő
hangját. A kórus most nyújtotta az eddigi
legnagyobb teljesítményét, melyet még én is
csodálattal hallgattam, pedig én vezényeltem őket. Az eredményhirdetésig kirándultunk egyet Veresegyházon, megnéztük a tavat, az ifjúsági parkot, majd visszamentünk
és bezsebeltük az arany minősítést. Életünk
egyik legszebb élménye marad!
Ácsné Földi Judit

Egy csokor Liliom
Közeledik a nyár óvodánkban, mégis folyamatosan zajlik az élet, egyik program követi a másikat.
Idén is megrendeztük régi és új óvodásaink örömére a hagyományossá vált „Liliomos Napot”
2010. április 24-én a „Kis Földi Paradicsomban” – ahogy ezt Blaskó Barbara édesanyja megfogalmazta –, minden gyermek találhatott hozzá közelálló tevékenységet. Az arcfestés, akadálypálya,
óriáscsúszda, trambulin, kézműves ház, horgászat stb. sok mosolyt csalt a gyermekek arcára. A
jókedvhez hozzájárultak a dadus nénik által készített finomságok is. A házi rajzversenyünkön
résztvevő gyermekek megkapták ajándékaikat, emléklapjaikat. Mindezt az izgalmakkal teli tombolasorsolás követte.
A gyermeknapnak is beillő mulatozást izgatott, titokzatos készülődés követte, hisz a szorgos kis
kezek ajándékot készítettek az értük oly sokat fáradozó szülőknek, nagyszülőknek.
Anyák napján meghitt kis sorokban rebegték el a gyermekek versüket, dalukat a könnyeiket
morzsolgató édesanyáknak, nagymamáknak, akiknek a kis meglepetések mellett gyermekük,
unokájuk ölelése, puszija volt a legnagyobb ajándék.
Az elmúlt év sikerén felbuzdulva idén is felköszöntöttük az édesapákat, nagypapákat Apák napja alkalmából. A komoly felnőttek felszabadultan játszottak, fára másztak, homokoztak stb., majd
elérzékenyülve fogadták csemetéik köszöntését, elfeledve egy pillanatra a hétköznapok gondját.
Mindeközben természetesen jutott időnk a természet jeles napjainak megünneplésére is, hisz
Föld napja alkalmából sok- sok virágot, fát ültettek a kis kertészek, ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel stb. Madarak –Fák napja alkalmából pedig néhány csoport a Fővárosi Állat- és
Növény Kertbe, illetve a Tropicariumba látogatott el.
Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk mi igazi sportemberekhez méltóan nem hátráltunk
meg a Kihívás Napján, tornáztunk, trambulinoztunk, légváraztunk stb. A sok mozgás után örömmel, fogadtuk a gyáli zeneiskolások hangszer bemutatóját. Csodáltuk volt óvodásaink tehetségét,
de a legjobbak mégis a közös éneklések voltak.
Ezek a programok óvodánk minden dolgozójának fontosak, de néha nekünk is szükségünk van
a feltöltődésre. Erre Egerben került sor, ahol Szervezett Fejlesztési Programon vettünk részt. Nagy
közösségről lévén szó, fontos a csapatépítés, melynek keretében a törökökkel ugyan nem kellett
megküzdenünk, mégis sikerült a viccesnek tűnő „játékok” során személyiségünket, s egymáshoz
fűződő viszonyunkat fejleszteni, elmélyíteni.
E zajos, eseménydús programok fájdalmasan örömteli befejezése volt, amikor 80 nagycsoportos
óvodásunktól búcsúztunk. A ballagáson Tóth Dorina (volt óvodásunk) mesével, az óvoda dolgozói
mesejátékkal, a Buborék Együttes vidám énekléssel búcsúztatták a gyermekeket.
Nagy örömünkre nevelőtestületünkből már 6. tag kapta meg a Gyáli Közoktatásért díjat. Idén
Kerepeczi Jánosnénak (Gabi óvónéni) Pápai Mihály, Gyál város alpolgármestere és Gazdikné Kasa
Csilla az Oktatási Bizottság elnöke adta át a kitüntetést. Gratulálunk!
Czibere Annamária
óvodapedagógus

2010. június

Bővített, felújított főépület várja a táborozó gyerekeket

Az irány: Révfülöp!
Gyimesi István polgármester úr minden
évben egynapos kirándulásra hívja meg a
gyáli intézmények vezetőit, nem titkoltan
a közösségépítés, a „lazítás” céljából. A cél
mindig a Balaton, a Baji József Gyermeküdülő, magyarul a révfülöpi tábor. Összekötjük a kellemeset a hasznossal: jót beszélgetünk, nagyokat nevetünk, ellenőrizzük,
hogy a cukrászdák, parti sütögetők, éttermek rendesen készülnek-e az idei szezonra,
s tájékozódunk a táborban történt változásokról, fejlesztésekről.
Május 13-án a tábor elé érve meglepő
kép fogadott bennünket: majdnem teljesen
kész, impozáns, ízléses, modern főépület!
Tudtuk, hogy tetőtérrel bővítik, s felújítják a
régi, lapos tetős, ütött-kopott ebédlőt-konyhát, ahol júliusban alsóneműig lehetett leizzadni a forró ételt fogyasztva az üvegfalak
meg a kánikula és a konyhai berendezések
együttes melege miatt, de erre a látványra azért nem számítottunk… A gondnok
Torma Feri elmesélte, hogy a környékbeli
nyaralótulajdonosok csodájára járnak az

lak, új burkolat, modern konyha, impozáns
erkélyes tetőtér, új bútorok fogadják majd a
júniustól hetente váltakozó csoportokat.
Városunkból közel 200 diák fog az idén
Révfülöpön üdülni az iskolák szervezésében, s fontos megjegyezni, hogy a 25.000
ft-os, a Balatonon szokatlanul alacsonynak
számító táborozási díj-

hoz a gyáli önkormányzat tanulónként 5000
Ft-tal járul hozzá. Ebből 1000
Ft-ot a közös
programokra
(hajózás, kiránépítkezésnek: a legtöbb gyerektábor fokozatosan pusztul le, sokat be is zártak, eladtak
a Balatonon, melyik önkormányzatnak van
pénze manapság tábort építeni, a gyerekek
nyári elfoglaltságára költeni, ráadásul ilyen
színvonalon?!
Nos, a gyáli önkormányzatnak, s vele
együtt a másik 13-nak, akik közösen tartják fenn a tábort üzemeltető Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt, van pénze
építkezésre: nettó 33 millió Ft-ot fordítottak a főépület teljes felújítására, átépítésére,
a tetőtér kialakítására. Eltűntek az üvegfa-

össze, hanem a fenntartó önkormányzatok
külön támogatásából, erről Pánczél Károly
alpolgármester, országgyűlési képviselő, az
alapítvány kuratóriumának titkára nemrég
nyilatkozott is az Új Gyáli Újságnak.
Én személy szerint (ha a gyerekkoromat is beleszámítom) az idén
jubilálok, 35. alkalommal megyek
Révfülöpre táborozni.
Egyszerűen nem múlhat el
nyár nélküle, soha
nem tudom megunni! A tábort látogató gyerekek nevében
is köszönöm a város önkormányzatának,
hogy kedvelt nyaralóhelyünk egyre szebb
és modernebb lesz! Megígérem, hogy cserébe az idén is nagyon jól érezzük majd ott
magunkat!!!
Kasa Csilla
igazgató (Ady isk.)

dulás,
múzeumi
belépők, mozijegy
stb.) fordíthatnak
a
táboroztatók,
4000 Ft-ot pedig
visszakap befizetett pénzéből a szülő. Utánaszámolva tehát látható,
hogy az építkezés
sokmilliós forrása nem a gyerekek
befizetéseiből jött
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Hatvan éve együtt
Nagy Zoltán és felesége, Irma néni május 20-án ünnepelték 60. házassági évfordulójukat.
Irma néniék Biharugrán nőttek fel, és 1971-ben költöztek Gyálra, két fiukkal, Zoltánnal
és Jánossal. 1975-ben visszaköltöztek Biharugrára, de később úgy gondolták, mégiscsak
jobb, ha együtt van a család, így 1987-től újra Gyálon élnek.
Négy unokájuk mára már felnőtt. A nyugdíjas évek is munkával telnek, hiszen a kertben mindig akad tennivaló. Zoltán bácsi az egyéb ház körüli tennivalók mellett baromfikat tart, és szőlőt is termeszt.
Hogy mi a jó házasság titka? A tisztesség meg a szeretet – mondja Zoltán bácsi, de hozzáteszi: egy jó feleség is kell hozzá.
További jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk nekik!

Három évtizede alakult a Gyáli Kertbarát Kör
30 év alatt mindig lehetett számítani és mely nagyon sok
gyáli civil szervezetnek a magját és alapját képezi.
Az alpolgármester hangsúlyozta annak a tudásnak és
tapasztalatnak a jelentőségét, melyet az idősebbek örökül
hagynak a fiatalabb generációnak.
Az ünnepi műsort követően az alapítótagok okleveleket vehettek át.
A rendezvényen nemcsak az egyesület évfordulóját
ünnepelhették a jelenlévők, hanem tanúi lehettek, ahogy
Réti János és felesége, Emília néni illetve Bikás Andor és
felesége Erzsike néni 60 éves házasok, valamint Kelemen
Sándor és felesége, Jusztina 50 éves házasok megújították
esküjüket Békésné Csorba Ágnes anyakönyvvezető előtt.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Gyáli Kertbarát Kör június 10-én, a közösségi házban.
A rendezvényen jelen volt Pápai Mihály városunk alpolgármestere, Nagy Kálmán, a Pest megyei Kertbarát Kör elnöke, Barátné
Báltai Beatrix, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének
főtitkár asszonya, önkormányzati képviselők, civil szervezetek vezetői is.
Mint azt Pápai Mihály köszöntő beszédében elmondta, Gyálon
az első és legörökebb civil szervezet a Gyáli Kertbarát Kör, melyre a

Példamutató, amikor két ember békességben és boldogságban
él egymás mellett fél évszázadon keresztül és irigylésre méltó,
amikor 50 év múlva barátaik között megerősítik házasságukat.
A műsor vége korántsem jelentette a rendezvény végét, hiszen
a vacsora elfogyasztása után kezdődött csak igazán a mulatság,
élőzenével és tánccal.


Városi gyermeknap a
sportpályán
Kegyeibe fogadta az időjárás a május 29-én,
a sportpályán rendezett Városi Gyermeknap
résztvevőit. A környező napok esős időjárásával ellentétben a nap nagy részében kellemes
napsütés várta a kilátogató családokat.
A szervezők idén is színes programokkal
készültek. A színpadon többek között a Gyáli
Műkedvelők Színtársulata, a Budapesti Utcaszínház, Karaoke show, a Gyáli Mazsorett
és Zászlóforgató Csoport bemutatója, bohócműsor, a nap zárásaként pedig a Cosombolis
együttes lépett fel.
Bőven akadt program a színpad melletti sátrakban is, ahol kézműves játszóházak, arc- és
testfestés, különböző műveltségi vetélkedők,
aszfaltrajzverseny, mini vidámpark, egy valódi jurta és íjászverseny is várta a kicsiket. Az
érdeklődő gyerekek kipróbálhattak egy igazi
tűzoltó- illetve mentőautót, az A.S.A. kukásautóját és a FEGY járművét is.
Az Európa Mentőszolgálat egy rögtönzött
balesetet szimulálva mutatta be, hogyan zajlik egy mentés, ehhez segítségükre volt Pápai
Mihály, városunk alpolgármestere is, mint a
balesetet észlelő és a mentőket elsőként értesítő személy.
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Mozgalmasan telt a május a gyáli birkózóknál
Mozgalmasan telt a május az FTC-Gyál
birkózói számára. Minden hétvégén hazai
vagy nemzetközi versenyeken mérték össze
tudásukat. A kiváló eredmények igazolják,
hogy a gyáli birkózócsarnokban bizony komoly szakértelemmel nevelik a jövő birkózóbajnokait.
2010. május 8-án Kiskunfélegyházán szabadfogású nemzetközi birkózóversenyre
utazott az egyesület.
Az eredmények:
Tobak Patrik
II. hely
Sándor Ferenc
I. hely
Tarpai Zsanett
I. hely
Nagy Dávid
I. hely
2010. május 14-16-án a romániai Resitában rendezték a nemzetközi szabadfogású férfi és női junior birkózóversenyt,
melyen természetesen a magyar válogatott is indult.
48-kg-ban 10 induló közül III. helyezést
ért el Nagy Brigitta, az FTC-Gyál versenyzője.
A nemzetközi versenyen Magyarországon kívül Románia, Bulgária, Moldávia,
Oroszország, Spanyolország, Lengyelország, Szlovákia, Olaszország, Horvátország és Németország is indult.
2010. május 22-én Túrkevén országos
szabadfogású birkózóversenyt rendeztek.
Az FTC-Gyál eredményei:
Serdülő korcsoportban:
Kakócz Roland
I. hely
Balogh Viktor
II. hely
Ujházi Péter
I. hely
Nagy Dávid
II. hely
Diák korcsoportban:
Sándor Ferenc
I. hely
Tobak Patrik
I. hely
Kadett korcsoportban:
Sándor Klaudia
I. hely
2010. május 29-én Kazincbarcikán, a
Szabadfogású Junior Magyar bajnokságon
is részt vett az egyesület, itt az alábbi eredmények születtek:
Nők:
48 kg. Nagy Brigitta
I. hely
Fiúk:
55 kg. Molnár Róbert
II. hely
60 kg. Krasznai Máté
II. hely
66 kg. Faragó Dániel
I. hely
96 kg. Tóth Rafael
I. hely
74 kg. Muhácsi Martin
V. hely
10

Az egyesület továbbra is várja a
birkózás iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok jelentkezését.
Kezdőknek kedden és csütörtökön 14.30 órától, haladóknak
pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 15-től 17 óráig
tartanak edzéseket.
A csarnokban az edzésidő
alatt infraszauna és szolárium
is működik, melyet elsősorban a
szülőknek hoztunk létre, de rajtuk kívül is bárki használhatja
ezeket, a használati díjjal pedig
a csarnok fenntartásához járulnak hozzá.
Az érdeklődők Nagy Imre
ügyintézőnél tájékozódhatnak a
részletekről a 06-70/341-9128-as
telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban (Gyál,
Kisfaludy utca 36.).

Városi Labdarúgó Bajnokság
2010. május 19-én, a Kihívás
napján rendezték a Városi Labdarúgó Bajnokság tavaszi fordulóját Gyál város általános iskolái
számára. Iskolánk két csapata az
őszi forduló után az első helyről
várta a végső összecsapást.
5-6. osztály és a 7-8. osztály
válogatottja megőrizve őszi elsőségét elnyerte a hatodszor megrendezett verseny bajnoki címét.
5-6. osztály
1. Ady Endre Ált. Isk.
2. Zrínyi Miklós Ált. Isk.
3. Bartók Béla Ált. Isk.
4. Eötvös József Ált. Isk.
7-8. osztály
1. Ady Endre Ált. Isk.
2. Bartók Béla Ált. Isk.
3. Zrínyi Miklós Ált. Isk.
4. Eötvös József Ált. Isk.

Különdíjban részesültek:
5-6. osztály
„Gólkirály” – Rétyi Tamás (Bartók) (16 gól)
„Legjobb mezőnyjátékos” - Kövér István (Ady)
„Legjobb kapus” - Bognár Áron Bendegúz (Ady)
7-8. osztály
„Gólkirály” - Bróda Richárd (6 gól)
„Legjobb mezőnyjátékos” - Ténai Tibor
„Legjobb kapus” – Tifán-Tomka Tibor (Eötvös)

2010. június

Újra itthon az NB I-es kézilabdás
Kamper Olívia az NB1-es kézilabdázó nemrég tért haza szüleihez Gyálra
Szerbiából, ahol a Zajecar csapatával
megnyerték a szerb bajnokságot. Az
ifjú hölgyre, aki korábban az FTC és a
Cornexi-Székesfehérvár játékosa volt,
méltán lehet büszke a város. Jelenleg
férjével, a szintén kézilabdázó Tomori
Győzővel Gyálon laknak. Karrierjéről
és a jövőre vonatkozó terveiről kérdeztem Olcsát.
– Mióta élsz Gyálon?
– 7 éve lakom Gyálon, előtte pedig
Pestszentlőrincen laktunk.
– Mikor kezdtél el kézilabdázni?
– A Benedek Elek Általános Iskolába
jártam és ott kezdtem el kézilabdázni 7 éves koromban. 11 évesen lettem
igazolt sportoló. Első klubom a Fradi
volt.
– Miért pont a kézilabda?
– Ez egy jó kérdés, igazából nincs
különösebb oka. Csak úgy adta magát, hiszen az iskolában nem
igazán volt egyéb lehetőség. A testnevelés tanárom Gyimesi László
szerettette meg velem ezt a sportot.
– Milyen eredményeket értél el eddig?
– Voltam magyar bajnok, junior világbajnokságon II. és IV. helyezett, az FTC-vel nyertünk EHF kupát 2006-ban, II. helyen végeztünk szintén 2006-ban a Főiskolai Világbajnokságon, melynek
allstar csapatában legjobb irányító is lettem. Illetve nemrég jöttem
haza Szerbiából, Zajecarból, ahol szerb bajnok és szerb kupagyőztes lettem. Itt egyébként tervben volt a szerb válogatottság is, de
végül nem lett belőle semmi.
– Melyik volt a legemlékezetesebb meccsed?
– Az EHF Kupa döntője Horvátországban nagyon emlékezetes,
illetve amikor első meccsemet játszottam a felnőtt csapatban. Ekkor még csak 15 éves voltam és csupán 10 percet játszhattam, de ez
a 10 perc örök élmény marad.
– Hogyan tovább?
– Még nem tudom pontosan hol fogom folytatni, egyelőre úgy
néz ki, hogy Magyarországon maradok, de az is lehet, hogy ismét
külföldre megyek. Ez majd attól függ, hol kapok jobb ajánlatot.
– Ha jól tudom nem egyedül voltál Szerbiában, hiszen veled volt a
férjed is Tomori Győző.
– Igen, Szerbiában együtt éltünk. Ő is kézilabdázik, így nem
mindig sikerül egymáshoz közel lévő klubokat találnunk. Mielőtt
Szerbiába mentünk a férjem Romániában játszott én pedig Székesfehérváron laktam. Az egy elég nehéz időszak volt, hiszen csak hét-

végenként találkoztunk. Ezt a jövőben
szeretnénk elkerülni, ezért mindketten úgy próbáljuk alakítani a karrierünket, hogy 100 km-es körzeten belül
találjunk csapatot magunknak.
– Mennyi ideig voltatok kint?
– Egy évig voltunk kint, és nagyon
jó volt már hazajönni.
– Mikor szeretnél babát?
– Úgy terveztük, hogy 5 év múlva,
tehát 30 éves koromban. Addig pedig
megteremtjük az ehhez szükséges feltételeket és élvezzük a fiatalságot, illetve a
főiskolát is szeretném befejezni. Jelenleg a Kodolányi János Főiskolán tanulok nemzetközi kapcsolatok szakon.
– A baba után mi lesz a karrierrel?
– Most úgy gondolom, hogy utána
már nem szeretném folytatni, ha egyszer befejezem, akkor végleg befejezem.
De aztán ki tudja, akár mi lehet…
Veres Sándor

Köszönet

Intézményünk a Zrínyi Miklós Általános Iskola (2360. Gyál,
Kossuth u.48-52) fennállása óta igyekszik sokat tenni a környezete parkosításáért.
Mind a négy első osztály örökbe fogadott egy- egy csemetefát, melyet saját kezűleg ültettek el. Fejlődését, virágzását
figyelemmel tudják kísérni, és saját szemükkel látják, hogy
velük együtt hogyan fejlődik évről évre. Mivel az intézmény
három utcára néz, nehéz és költséges feladatnak tűnt, hogy az
előkertet parkosítani tudjuk. Folyamatos volt a munka, füvet
telepítettünk, szülők, gyerekek, és az intézmény több dolgozója is hozott növényeket, elsősorban évelő bokrokat, és rózsát.
Még több évig is eltarthatott volna ez a folyamat, de látva
törekvésünket, anyagi segítséget kaptunk Gyál Város Környezetvédelmi Bizottságától.
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
szakmai segítségével gyönyörű növényeket kaptunk.
Az időjárás is megfelelő volt a növények telepítésére, előkertjeink most már tényleg parkosítva vannak.
Segítségükért, hálás köszönetünket fejezzük ki Badics Ferenc képviselő úrnak, és Székelyné Jenei Mária ügyvezető igazgató asszonynak.
Gyál, 2010. május 21.
Juhász Ida
Igazgató
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Trianoni megemlékezés a közösségi házban

„Szétszakítva bár, de összetartozunk!”

Június 4-én emlékezni gyűltek össze az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban.
Arra emlékezni, hogy kilencven évvel
ezelőtt egy ország az akkori nagyhatalmak,
az
akkori
győztesek
igazságtalan
döntése következtében,
egyik napról
a
másikra
elvesztette
többségi
nemzetének,
magyar nemzetiségű népességének
több
mint
harminc százalékát, területének pedig kétharmadát.
A Fa Zsuzsa vezette megemlékezésen
részt vett Pápai Mihály, városunk alpolgár-

mestere, s számos önkormányzati képviselő is.
Erkel Ferenc: Bánk bán
című operájának részletével, Bánk második áriájával
indult rendezvényen Sándor Tamás történész tartott
emlékező beszédet.
Fontos a nemzeti egység szempontjából, hogy
nyíltan
kimondhassuk:
szétszakítva bár, de összetartozunk! Ez a nap talán
közelebb vihet minket az
álom megvalósulásához.
Az álomhoz, ami elindul minden éjjel, immáron kilencven esztendeje.
Elindul a Gyimesekből, Székelyföldről, Erdélyből, s beszökik
aztán Kárpátaljára a máramarosi bérceken át, megáll Huszton,
Munkácson, Ungváron, majd Beregszászon.
Megáll ott az az álom, hogy magyarként
végre ne kelljen az átlagember számára
megfizethetetlenül drága vízumot kiváltani, ha át szeretné lépni a schengeni határt,
ha Magyarországra szeretne utazni.
S az álom indul tovább, föl a Felvidékre,
Kassára és Besztercebányára.
Alapvető emberi
jogaiktól fosztották
meg ott a felvidéki
magyarokat a szlovák nyelvtörvény
elfogadásával.
A

magyar anyanyelv
használatáért
a
közhivatalokban
pén zbü ntetéssel
sújthatják
testvéreinket. Sőt, a
ma g y a rg y ű löle t
a szlovákiai választási kampány
12

meghatározó elemévé vált.
A mi közös 90 éves álmunk a Felvidékről
végigrepül Burgenlandon, hogy megérkezzen a Délvidékre, a Vajdaságba.
Arról szól ez a mi álmunk, hogy bármi
történt, s történjék bármi, mi egy nemzet
vagyunk!
Amíg az itt jelenlevő magyarok
nem felejtik el a magyar történelmet, amíg a hazájuktól elszakított
magyarok nem felejtik el valódi
hazájukat és édes anyanyelvüket, addig nem mondhatja senki,
hogy Trianon igazságtalansága
véglegesen győzelmet aratott felettünk – hangzott el Sándor Tamás történész beszédében.
A megemlékezés folytatásaként Perei Mihály szavalata után
Beethoven V. szimfóniájának
hangjaira a színpadon álló trianoni emlékkeresztre az elcsatolt területeket jelképező
nemzetiszínű és gyászszalagokat kötöttek
fel a jelenlévők. Nemzeti imádságunk, a
Himnusz eléneklése után az Ossian együttes Hűség című dala szólt, s a rendezvény
zárásaként Sáray József énekművész adta
elő a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország című dalt.

2010. június

Gyáliak az árvízi és belvízi védekezésben
A Gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
állománya 2010. május 22-től 27-ig részt vett
az ár- és belvíz elleni védekezésben, Edelény
térségében. 22-én 11 gépjárműből álló konvoj
indult a borsod megyei városba, ahol Molnár
Oszkár polgármester fogadta a csapatot.
A helyi védelem vezetőjével közösen történt felderítés során a gyáliak a mintegy 3,5
hektáron, kb. 50 cm-es, helyenként 80 cm-es
vízzel borított parkosított területen álló, alsó
szintjén részben beépített, cölöpalapozású,
1000 négyzetméteres művelődési ház kár-

bálták megoldani. A helyi televízió és internet
szolgáltató szakemberei az épületrészből a
hírközlő berendezéseket ideiglenesen eltávolították, ezáltal a műsor- és internet-szolgáltatás is szünetelt. A nagy mennyiségű víz miatt
a művelődési ház megközelíthetetlenné vált.
Folyamatos szivattyúzással sikerült az elárasztott területen a vízszintet 5 cm-rel csökkenteni.
A szivattyúzás során a vízügyi szakemberek tanácsait is kikértük.
23-án a Közép-budai Önkéntes Polgárvédelmi Egyesület is csatlakozott a FEGY kárelhárítási tevékenységéhez. Ők több helyszínen
is részt vettek a kárelhárításban, de egy jelentős egységük több szivattyúval a művelődési
háznál maradt, míg a szabadon lévő egységeik
más településen nyújtottak segítséget.
Az általuk hozott technikai felszerelésekkel
kiegészülve több szivattyútelepet sikerült kiépíteni, melyekkel a víz folyamatos Bodvába
történő átemelése megoldódott.
26-ra a terület mentesítése megtörtént, a
művelődési házat a lakosság újra birtokba vehette. A műsor- és internet szolgáltatás a városban megindult. A rajok a nap végén visszaszerelést végeztek, majd az éjszaka folyamán
elindultak állomáshelyeikre.
Szabó István ny.tü.szds.
a FEGY tűzoltóparancsnoka

mentesítését kapták feladatul. A művelődési
ház alsó részén a beépített cölöpalapozásnál
kapott helyet a városi kábeltelevízió, valamint
a helyi internetszolA FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület az árgáltató is. Az épület
vízkárosultak javára adománygyűjtést szervez. legmélyebb pontja a
Bővebb információ: 29/340-333 ügyeleti számon. kazánház volt mely
3 db nagy teljesítményű gázkazánnal van
felszerelve. A kiérkezés előtt az épület
Május 4-én érkezett a bejelentés ügyeleti központunkba a Fővédelmét a dolgozók
városi Tűzoltó-parancsnokságról, miszerint Felsőpakony egyik
az alsó szinten elhelyezett nyúlgáttal,
utcájában lévő családi ház ég.
A helyszínen egy 120 négyzetméteres földszintes családi ház
valamint 2 db kis
egyik szobájában berendezési tárgyak égtek. Az oltást az ott lakók
teljesítményű búvártöbb vödör vízzel megkezdték, de a füst miatt a tüzet véglegesen
szivattyú szakaszos
eloltani nem tudták. A raj a tüzet légzőkészülékben egy vízsugárüzemeltetésével, a kazánház védelmét 1db
ral eloltotta, a kiérkező hivatásos egységeknek a helyszínt átadta,
bevonult. A tűzeset kapcsán személyi sérülés nem történt.
szivattyú folyamatos
Május 5-én, a kora esti órákban egy betörés előkészületéről érkeüzemeltetésével prózett bejelentés központunkba.
Járőrünk perceken belül a helyszínen termett, ahol az érkezésüket követően két személy ugrott ki a kerítésen. A két személy
felkutatása nem járt eredménnyel, viszont a személyek betörési
szándéka sem volt sikeres.
Május 15-én egy személygépkocsi motorost gázolt városunk
egyik kereszteződésében. Polgárőreink, tűzoltóink a helyszínre
siettek, ügyeletünk értesítette a rendőrséget valamint a mentőszolgálatot és a BKV diszpécserét.
A baleset helyszínén a helyszínelés és a műszaki mentés ideje
alatt teljes útzár volt, így az erre közlekedő BKV-busz is terelésre
került. A motorkerékpár vezetőjét a mentők súlyos sérülésekkel
szállították kórházba.
Május 26-án jelzés érkezett ügyeletünkre, hogy városunk külAz edelényi védekezést követően, a Duna várható vízállása miatt a
területén egy személygépkocsi ég. Tűzoltóink a helyszínre vonultak, ahol a tűz oltását egy vízsugárral megkezdték. Az oltás során
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkezdte a felkészülést
észlelték, hogy a személygépkocsi utastere az oltásra használt víz
az esetleges árvízi védekezéshez, a megye északi területein. Ezt követően már egy nappal később megérkezett a felkérés egyesületünk felé.
hatására egyre jobban lángra kap. Ekkor az oltást ideiglenesen
felfüggesztették, mivel nem tudták, milyen jellegű vélhetően veEgyesületünk a felkérésnek megfelelően 2010. június 7. 18.00-tól
szélyes anyaggal van dolguk. Értesítették a veszélyhelyzeti felde2010. június 09. 18.00-ig vett részt a védekezésben Visegrádon, több
tűzoltó egyesülettel karöltve.
rítő csoportot, akik még rádión utasították a rajt a légzőkészülék
azonnali használatára. A végleges oltás por és víz kombinációjáFeladataink közt szerepelt a gátak megerősítése, a folyamatos szival volt csak megoldható. A tűzesetet a rendőrség és a tűzoltóság
vattyúzás, és a figyelő-jelző szolgálat ellátása is.
Szabó
közösen vizsgálja.

A FEGY naplójából

Visegrádon is segítettünk
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az új állatvédelmi
szabályokról
Az idei év márciusától a 41/2010 (II. 26.) kormányrendeletben szabályozták a kedvtelésből tartott állatok tartását és forgalmazását. Ezek
a szabályok illeszkednek az állatvédelmi törvényben foglaltakhoz és
az állatok, valamint az új állatot vásárolni szándékozók érdekeit védik elsősorban.
A rendelet legtöbbeket érintő újdonsága, hogy egy kutya tulajdonjogát bármilyen módon átruházni (beleértve az eladást és ajándékozást egyaránt) csak úgy lehet, ha az állatot előzőleg mikrochippel
megjelölték, biztosítva így egyedi azonosíthatóságát. Ez a szabály
július 1-én lép hatályba és nem csak a fajtatiszta, hanem a keverék
kutyákra is vonatkozik. Chipet csak állatorvos helyezhet be, így csak
előzetes vizsgálat után kerülhet új gazdához az állat. A chip regisztrációja során a tenyésztő adatait rögzíteni kell, így kivédhető az a
nem ritka helyzet, hogy bármilyen garanciális jellegű probléma esetén az állat előző gazdája letagadja azt is, hogy valaha találkoztak
egyáltalán. Ha belegondolunk, elszomorító tény, hogy bármilyen,
néhány ezer forint értékű háztartási gép vásárlása esetén az eladónak
kötelessége igazolni a vásárlás megtörténtét és garanciát vállalnia,
addig egy élő állat eladása esetén az eladót semmilyen szabály nem
kötelezte eddig hasonlóra. Talán mostantól ez a helyzet is megváltozik…
Szerepel a rendeletben, hogy csak egészséges állat forgalmazható (vonatkozik ez bármely fajra, állatkereskedésben árult állatokra
is), valamint nem forgalmazható olyan állat, amelyik szülője nélkül
nem képes a létfenntartásra. Új szabály, hogy az állatkereskedésekben is kötelező a rendszeres ellenőrzés és állatorvosi felügyelet, meghatározták az egyes állatfajok minimális elhelyezési követelményeit
(rágcsálók, hüllők, madarak esetében is). Ha valaki például egy törpenyulat vagy díszmadarat szeretne vásárolni, kérheti az állatkereskedés engedélyezési dokumentumait, ezek közt szerepelnie kell az
ellátó állatorvossal kötött szerződésnek és egy működési szabályzatnak. A kereskedőnek tájékoztatnia kell a vevőt az állat fajáról, tartási
és takarmányozási igényéről.
Az állatok tartásával kapcsolatban a rendelet konkrétan meghatározza, hogy kutyát és patás állatot szabad csak kikötve tartani és azokat sem állandó jelleggel. Ebet 4m-nél rövidebb eszközzel tartósan
kikötve, valamint 10 m2-nél kisebb területen tartani tilos. Véleményem szerint, aki legalább időnként nem engedi kutyáját szabadon
mozogni, inkább ne vállalja az állat tartását. Természetesen a szabad
mozgatás nem jelentheti azt, hogy kiengedjük az utcára, veszélyeztetve másokat és az állat testi épségét.
Összefoglalva: aki bármilyen állatot akar tartani, annak először
tájékozódnia kell az állatfaj tartási és etetési szükségleteiről, ebben
az eladónak kötelességei vannak, amit nem háríthat el magától. Az
állat beszerzése után viszont az új tulajdonosnak biztosítania kell az
állat jólétéhez szükséges körülményeket. Úgy gondolom, ez az állatvédelem minimális követelménye.
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32., E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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„Kertet építünk” sorozatunk második részében elkezdjük kertünk
kivitelezési munkáit.
Miután kertünk terveit papírra vetettük és eldöntöttük annak leendő
stílusát, megkezdjük gyakorlati munkánkat, a kert építését.
Ha a már meglévő kertet szeretnénk felújítani, átalakítani, és akkor is, ha teljesen új kert készül, mérjük fel az ott lévő növényanyagot,
és az oda nem kívánatos növényeket tövestől vágjuk ki és távolítsuk
el a területről. A terület megtisztítása után az első legfontosabb lépés
a durva tereprendezés és a terepszintek kialakítása.
Durva tereprendezésen a meglévő kertünk átalakításakor a régi
gyep feltörését, míg új kert létesítésekor az építés során építőanyagokkal szennyeződött talaj 10-20 cm mélyen történő eltávolítását
értjük, valamint a megálmodott kerthez szükséges terepszintvonalak kialakítását.
Az egyszerűbb, akár általunk is elvégezhető tereprendezési munkálatokhoz kéziszerszámokra (csákány, lapát, ásó, talicska stb.) van
szükségünk. A gyep feltöréséhez nélkülözhetetlen egy rotációs kapa.
Nehezebb tereprendezési munkákhoz mindenképpen bérmunkagép
szükséges, mellyel a nagyobb volumenű földmunkák elvégezhetőek.
Minden esetben szükséges a kikerülő, fel nem használható föld és
egyéb hulladékanyag elszállításáról gondoskodni konténerbe helyezéssel vagy teherautóval lerakóhelyre történő szállítással.
Ha kertünk durva tereprendezési munkáin túljutottunk és a terepszinteket is kialakítottuk, jöhet a kertépítés következő fázisa, a
kert épített elemeinek kivitelezése (burkolatok, lépcsők, támfalak
stb.). A legfontosabb munkákhoz tartozik az ún. kitűzések elvégzése. Kitűzéshez cölöpöket, karókat és zsinórt használjunk. Ennek
során adjuk meg az építendő utak méretét, vonalát, magasságát, a
lépcsőfokok számát, nagyságát, valamint a támfalak nyomvonalát.
Ugyancsak ekkor határozzuk meg az esetlegesen építendő szanetlik
vagy kerti dísztavak helyét is. Az épített elemek magasságpontjainak
kitűzéséhez célszerű kertépítő szakember tanácsát kérni, hiszen ez
legegyszerűbben szintezőműszer segítségével kivitelezhető. Természetesen ha elég kreatívak vagyunk, ezeket a magassági pontokat egy
hosszabb vízmértékkel mi is kijelölhetjük.
Kerti utak és járdák építésekor a legfontosabb, hogy ezeknek az
épített elemeknek oldalirányban 2 %-os, hosszirányban 1 %-os esést
adjunk, hogy a burkolt felületekről a vizet mindig a kertre, és ne az
épületre vezessük. Kerti lépcsők kitűzésekor fontos a méretezés. A
jól használható kerti lépcső, fellépő magassága 12-14 cm, a belépő
hossza 32-35 cm legyen. Nagyobb terepszintek esetén, ahová sok lépcsőfokkal kell feljutni, célszerű pihenők kialakítása is.
A kitűzések után, mihelyt a kerti műtárgyak helyét meghatároztuk, végezzük el a szükséges kőműves munkákat. Ide tartozik a kerti
szegélyek lerakása, kerti lépcsők megépítése betonágyba, a szanetlik
faszerkezetének felállítása, illetve a kerti tó építésének munkái. A
kerti utak esetében a szegély lerakása után következik az ágyazat készítése, melyre a burkolóanyagok kerülnek. Ágyazatra ún. falimurvát vagy durva sódert használjunk. Ezt hengerezéssel vagy lapvibrátorral alaposan tömörítsük.
Sorozatunk következő részében fogjuk befejezni kertünk építését.
Kertészeti, növényvédelmi kérdéseikre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Harmadszor is Superbrand az .A.S.A.
Harmadik alkalommal került megrendezésre idén a Business Superbrands Program, és az .A.S.A. harmadik alkalommal is elnyerte a megtisztelő Business Superbrand díjat, ami azt jelenti, hogy a zsűri idei
ítélete szerint az .A.S.A. mint márka továbbra is remekül működik.
Az előző években is megtisztelőnek találtuk az elismerést, az idén azonban, ha lehet, még büszkébbek
vagyunk rá, hiszen ez azt mutatja, hogy márkaépítés területén igen hangsúlyosak vagyunk a szakmában.
Köszönjük minden munkatársunknak azt a lelkiismeretes munkát, amely ilyen szép eredményekre
vezet minket, és természetesen köszönet illeti minden hűséges partnerünket, akik minket választottak
és kitartottak mellettünk az elmúlt években.

.A.S.A. Családi Nap 2010
Negyedik alkalommal rendeztük meg az .A.S.A. Családi
napot munkatársaink számára. Pünkösdvasárnap a rendezvényen csaknem 200-an vettünk részt, ahol Németh István
country menedzser köszöntötte a 10, 15 vagy 20 éve a cégünknél vagy jogelődjénél dolgozó kollégákat.
A gyerekeknek volt mesejáték, bohócműsor, lufihajtogató
bohóc, légvár és trambulin, kézműves sátor, arcfestés, hennafestés. A depókör elnevezésű futóversenynek a kitartóak,
mint minden évben, az idén is nekivágtak! A finom ebéd
után mini fánkok, focikupa, játékos sportvetélkedő várta a
résztvevőket. Ugyan az eső a programok végét elmosta, aki
jól akarta érezni magát, az idén is megtette. Köszönet érte!
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Baba-gyermek-, és
felnőttruha börze
Kinőtt baba-gyermek és felnőttruhák, megunt játékok,
biztonsági ülések, gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.

2010. július 10-én, szombaton 8.30-13 óráig
Helyszín:
Helyfoglalás:
		

Gyál, Játszókert, Dobó K. u. 30-34.
szombaton 8 órától
(A rendezvény, eső esetén elmarad!)

Árusítók jelentkezését
Blaskó Szilvia várja, hétköznap 15-18 óráig.
Tel.: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját
családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruháit, és egyéb
tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosítunk helyet.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
(Kapcsolattartó: Cseszkóné Kati: 06-70-522-8150, napközben 9-18-óráig)
A programot szervezi:
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
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Új

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

si
rö
Kő
út

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

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a
közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
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Apróhirdetés
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS! Bontás nélkül, 024-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer 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.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül.
Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tartályok, csaptelepek javítása, cseréje.
30/234-7492.

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft,
töltés: 1000 Ft.

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

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
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Tetők kialakítása, fedése, felújítása, tetőterek beépítése. Tel.: 06-70/207-7870
Gyálon a Kőrösi úton (a GSM bolt helyén)
15 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 0670/312-9928
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 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Pótvizsgára felkészítést általános iskolásoknak, iskolára előkészítést, tantárgyi
hiányosságok pótlását vállalom, nagy
gyakorlattal. Ha kell, házhoz is megyek.
(gyáli pedagógusnő) Tel.:29/703-228,
30/685-7048
Belső és külső burkolatok, térkövezés,
kerti utak, pihenők, teraszok kialakítása.
Tel.: 06-30/973-0482
Ingatlanok
kivitelezése,
átalakítása, tatarozása, víz- és hőszigetelése.
Tel.: 06-70/259-1653
Redőny,
reluxa,
napellenző
készítés, javítás 2 év garanciával.
Tel.: 06-20/3642-383
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844
Gyáli munkára keresünk autóval rendelkező kollégákat fóliázó, komissiózó és címkéző munkakörbe. Tel.: 20/367-4450
Eladó! Gyulai másfél szobás, 2X2 hetes üdülőjog. Júliusban már igénybe
vehető. Irányár: 650 eFt. Érdeklődni:
06-30/205-6207
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.

A Kovács István Pál Dalkör
„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor sorozat következő előadása 2010. július 17én, szombaton 17 órakor lesz az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár szabadtéri színpadán
(esőnap: ugyanekkor a színházteremben).
Vendégénekes Kerekes Katalin énekművész.
Kíséret: Látó Imre és cigányzenekara.
Mindenkit szeretettel várnak a Dalkör énekesei.
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Az idén sem múlhat el hétvége szabadtéri
esemény nélkül az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban!

