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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
A kezdetektől napjainkig...
November 24-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartották a városunk
történetét feldolgozó eddigi legteljesebb helytörténeti mű, Czagányi
László: Gyál története – A település
krónikája a kezdetektől napjainkig
című kétkötetes monográfiájának hivatalos bemutatóját.

3. oldal

Elindult a Városközpont-beruházás!
Kardos Lászlóval, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. leköszönő ügyvezető
igazgatójával a kezdődő gigaberuházásról beszélgettünk.

5. oldal

Aki várost épít, lelkeket is épít!

Tisztelt Gyáli Gyerekek és Felnőttek!
Eljött ismét karácsony, a lázas
keresgélés ideje. Gondolatainkban annyi minden megfordul
ilyenkor. Kinek milyen ajándékot készítsünk, vásároljunk?
Emlékeink között kutatva előkerül egy-egy szép karácsonyi
emlék, gyermek- vagy éppen
felnőttkorunkból. Emlékszem,
talán úgy tízéves forma lehettem. Nagyon hideg ünnepek
voltak az idő tájt. A Kőrösi út
le volt fagyva, jó terep volt a
korcsolyázásra. Egyetlen aszfaltos út volt, amin járt busz.
Eljött a szenteste, már nagy izgalommal vártuk, hogy a gyönyörűen feldíszített fenyőfa alatt lévő csomagok közül megtaláljuk a miénket. A
csomagolás pillanatok alatt megsemmisült és előkerült a bakancsra felcsavarozható
farkasfogú korcsolya. Lázas izgalommal azonnal elkezdtünk öltözködni, korit felcsavarozni és irány a Kőrösi út. Persze mondanom sem kell, estünk-keltünk. Úgy
elszállt az idő, hogy észre sem vettük. Ruhánk átázott, de nem fáztunk. Elfelejtettünk minden gondot, problémát.
Persze máskor, más időben voltak kevésbé felhőtlen és vidám karácsonyaink is,
de ezekben a napokban ne erre emlékezzünk, ne ez töltse ki gondolatainkat!
Az elmúlt években számtalan rossz és jó történt velünk. Kinek a megélhetése
került veszélybe, másoknak a lakása elvesztése okozott igen nagy veszteséget. A
világgazdasági válság beárnyékolta életünk mindennapjait. De én mégis azt mondom: ezeken a napokon inkább a szép emlékekből kell táplálkozni. Kell, és szükség
van a lélek feltöltődésére, mert rengeteg dolog van, amiért meg kell küzdeni. Tudom, mire eljön a szenteste, sok helyen a készülődés izgalmai illetve kisebb csetepaték árnyékolhatják be az ünnep meghittségét. Álljanak meg egy pillanatra és
felejtsék el a bosszúságokat, örüljenek az ünnepnek és használják ki annak minden
lehetőségét!

Mint ismeretes, Gyimesi István, aki
a rendszerváltás óta, 20 éven át
volt városunk polgármestere, nem
indult a 2010-es önkormányzati választásokon. A közmegbecsülésnek
örvendő, nyugállományba vonult városvezetőt otthonában kerestük fel.

11. oldal

Mindenkinek áldott karácsonyt kívánok!

Pápai Mihály
Gyál város polgármestere

Áldott, szeretetben töltött, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk tisztelt olvasóinknak!
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Tisztelt Gyáli Lakosok!

b) útkereszteződésben, úttorkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubehajtó előtt, annak szélességében.
(6) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető.
16.§ (1) Aki a rendelet előírásait megszegi – és a cselekmény nem
minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Bízom benne, hogy a fent leírtak birtokában még többen csatlakoznak azokhoz a példás lakókhoz, akik nagy mértékben hozzájárulnak Gyál város környezetének szebbé tételéhez és gondoskodnak az ingatlanuk előtti biztonságos és kényelmes gyalogos
közlekedésről.
Zsigovits Gábor
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
műszaki vezető

Munkálataink során gyakran tapasztaljuk, hogy a lakosság nem ismeri megfelelően a közterületre vonatkozó kötelezettségeit, ebből
kifolyólag az ingatlanok előtt rendezetlen árkokkal, zöldfelülettel,
valamint télen tisztítatlan járdaszakaszokkal szembesülünk.
A következőkben a rövidesen bekövetkező hó- és síkosság elleni védekezésről, valamint a köztisztaságról kívánjuk tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot. Az említett feladatokat a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló többször módosított 6/2000. (IV.3.) ÖK
számú rendelet szabályozza, amelyből az alábbi részeket emelném
ki:
4.§ (1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni
védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel
határos ingatlanok tulajdonosai, használói (a továbbiakban tulajdonos), parkok, terek egyéb közterületek tekintetében az önkormányzat köteles gondoskodni.
5.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni:
a) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Gyáli Lakosságot, hogy Gyál város közbiztonjárda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő tesága érdekében 2010. november 17-től a közterület-felügyelők délutáni műszak
rület) tisztántartásáról, hulladékeltávolításáról. Ez
vállalásával biztosítják a város közigazgatási határain belül a közterületek
rendjét.
a kötelezettség a bekerített, a be nem kerített üres,
illetve a használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed,
b) az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai, továbbá a kapubejárók tisztántartásáról,
c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásnak megakadályozásáról,
d) az utcai sorfák és a gyalogos járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott
lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest
között felburjánzó esetleges gaz eltávolításáról. Az
utcai sorfák és az ingatlanról kihajló fák, bokrok
ágai nem lehetnek 2 m-nél alacsonyabbak.
9.§ (3) Az ingatlan előtti járdát téli időszakban
– havazás, jégképződés esetén – naponta reggel 07Gyál Város Polgármesteri Hivatal vezetésének döntése alapján, valamint lakossági és piacüzemeltetői kérésre a gyáli piacok körüli közterületek rendjét
ig a hótól és a jégtől meg kell tisztítani.
(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összeminden vasárnap közös járőrözéssel ellenőrzi a Gyáli Rendőrség, a Közterületrakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1
felügyelet és a Fegy-Polgárőrség.
A lakossági bejelentéseket Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivaméter széles terület maradjon.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
talának Portaszolgálata fogadja a 29/540-930 telefonszámon.
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél,
Sávai Mária mb.aljegyző
közüzemi és közérdekű létesítmények, illetve ezek
Gyál Város Önkormányzat
köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb),

Tájékoztató

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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A kezdetektől napjainkig dolgozza fel Gyál történetét a kétkötetes munka

Átadták az olvasóknak a monográfiát
November 24-én, az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár színháztermében
tartották a városunk történetét feldolgozó
eddigi legteljesebb helytörténeti mű, Czagányi László: Gyál története – A település
krónikája a kezdetektől napjainkig című
kétkötetes monográfiájának hivatalos bemutatóját.
Az ünnepségen részt vett Pápai Mihály,
városunk polgármestere, Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester,
s Gyimesi István, városunk nyugalmazott
polgármestere is.
A szerző, a neves helytörténész kutató,
Czagányi László személyesen nem tudott
részt venni az eseményen, ám egy előzetesen, inárcsi otthonában felvett televíziós

interjúban beszélt a kiadvány megszületé tében legnagyobb szerepet vállalókat, Karisének körülményeiről.
kás Pál ötletgazdát, Kovalik Józsefnét, Sághi
A vetítés után Gyimesi István ajánlotta Tamásnét, s a Gyál történetében központi
a nagyszámban megjelent érdeklődők fi- szerepet játszó Jálics család megjelent taggyelmébe a monográfiát, majd a Budapesti ját, Jálics Izabellát.
Utcaszínház művészei irodalmi műsor keAz ünnepség végén Pápai Mihály és Pánretében kötöttek csokorba Gyálon élő, váro- czél Károly az önkormányzat ajándékaként
sunkhoz kötődő zenészek, írók, költők által a kétkötetes mű egy- egy példányát adta át a
létrehozott értékeket.
bemutatón megjelenteknek.
Czagányi László Gyál-monográfiájának megszületé
sében természetesen sokan
Czagányi László: Gyál története – A település króés sokat segítettek. Pápai
nikája a kezdetektől napjainkig című kétkötetes
Mihály polgármester ezt a
monográfiája 3000 Ft-os áron megvásárolható az
közös munkát köszönte meg
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
beszédében, majd külön is
köszöntötte a mű létrejöt



Új

Gyáli Újság

Zöld iskolaudvar
A Bartók Iskola - ökoiskolaként - különböző programokkal kívánja a környezettudatos magatartást
építeni, fejleszteni.
Iskolánkban a Föld világnapján indítottuk el a
Zöld Iskolaudvar programot.
Mint ismeretes, intézményünk hatalmas udvarral,
játékra és sportolásra alkalmas felületekkel rendelkezik. Ezt a teret szeretnénk a program segítségével
szebbé, egészségesebbé, természetesebbé varázsolni.
Október 22-én a Föld világnapján startolt az akciónk: a következő hetekben tanárkollegák, szülők és
gyerekek közös munkájával elültethettünk kb. 400
cserjét, annyit, ahány „zöld polgára„ van intézményünknek és 16 fát, ahány osztálya van iskolánknak.
Tervünk megvalósításához az anyagi forrásokat az önkormányzat
biztosította. Vállalkozásunkat „jó szemmel nézte” a természet, kiváló, igazi ültetésre alkalmas, kellemes, napos időt élvezhettünk
mindvégig.
Munkánk nem kötelező feladat volt. Az akciónkban való részvétel önkéntes alapon történt. Azoknak a segítségére számítottunk,
akik számára fontos iskolájuk környezetének szépítése. Felvillanyozó érzés volt megtapasztalni, hogy nem csupán egy pár ember
számára fontos mindez. Jó volt látni amint a szülők gyermekekkel

Márton napi bál
Az igazi báli szezon ugyan néhány hónap
múlva kezdődik, de a Bartók Béla Általános Iskola Szülői munkaközössége és nevelőtestülete úgy döntött nem vár tovább és
2010. november 14-én a Lakodalmas Házban megrendezte hagyományos Márton
Napi Vigadalmát. A bálon közel 150 vendég



és a tanárokkal együtt tevékenykedtek ezeken a délutánokon az iskolaudvaron és tervezgették a következő lépéseket: a jövő év tavaszán az iskola előtti díszkertet fogjuk kiépíteni...
Számunkra a tarka fagyal, az aranyvessző, a som vagy a rózsalonc, a nyírfa, a szomorúfűz vagy a platán nem egy-egy növénynév
csupán, hanem közeli ismerős, melyet mi ültettünk a közelünkbe,
hogy az a tér ahol élünk általuk is otthonunkká váljon, melyet szeretünk, magunkénak érzünk.
			
Nagy József Elek

mulatott, táncolt,
érezte jól magát.
Vacsora előtt látványos mazsorett és akrobatikus rock and roll
bemutatót láthattak a vendégeket. A remek
és bőséges vacsora után nyolcadikosaink
szemet és szívet gyönyörködtető nyitótánca következett. Hinni sem akartuk, hogy
gyerekeink kész hölgyek és urak lettek. A
gyerekek kitartása, a sok táncpróba, a lát-

ványos koreográfia, melyet Bittera Lászlóné
tanított be, a Mária esküvői ruhakölcsönző
szalon csodálatos báli ruhái egyaránt hozzájárultak ehhez a varázslathoz.
A tanári (tánc)kar polkáját a közönség
nagy tapssal és ovációval fogadta…. mi tagadás bizony ránk fért a bíztatás!
A tombolahúzás alatt szusszanhatott a
táncos lábú társaság egy kicsit. A felajánlott
tombolaajándékok sokaságát köszönjük
a felajánló cégeknek, magánembereknek, osztályoknak. Úgy láttuk
minden szerencsés nyertes örömmel
vette nyereményét.
Nagy tisztelettel köszönjük minden kedves támogatónk segítségét,
az anyukáknak, nagymamáknak a
finom süteményeket, az apáknak és
az ifjaknak a terem berendezésben
nyújtott aktív részvételt.
Tarpai Károly úrnak és munkatársainak külön köszönettel tartozunk
önzetlen munkájukért és vendégszeretetükért.
A bál bevételét az iskolai csengetőrendszer korszerűsítésére, gyermekbaráttá téltelére fordítjuk.
Reméljük mondhatjuk: „Jövőre
veletek ugyanitt….”
Fekete Zoltánné Marsi Judit
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Elindult a Városközpont-beruházás!
Kardos Lászlóval, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. leköszönő ügyvezető igazgatójával a kezdődő
gigaberuházásról, és annak első,
a lakosság számára is közvetlenül
érzékelhető lépéséről, a fakivágásokról beszélgettünk.
– A városban járva szembetűnő, hogy a
Kőrösi út mentén megkezdődött a munka,
vágják a fákat…
– Valóban megkezdődtek a városközpont rehabilitációjával kapcsolatos munkálatok, az útépítés területelőkészítése. A
közbeszerzési eljárás nyertese, az Erdőszöv
Kft. november 19. és december 15. között
végzi el a fakivágásokat tuskózással, valamint a gyökérgödrök visszatöltésével
együtt.
– Mi lesz a sorsa a kivágott, nagyjából 450
darab fának, amelyek túlnyomó többsége
akác?
– A felaprított tűzifa a Városüzemeltetési
Kft. telephelyére kerül, majd a Családsegítő
Szolgálat segítségével rászoruló családok
között osztjuk szét. Itt szeretném megjegyezni, hogy a teljes beruházás végén a zöldterület mérete nagyobb lesz, mint most.

kiépítésével párhuzamosan megújul a Vasút, a Munkácsy és a Csontos József utcák
érintett része. Az új út elkészültével kerül
sor a mai Kőrösi út Kisfaludy és Csontos
József utca közötti szakaszának átépítésére.
Ez a szakasz egyirányúvá válik a főváros
irányába, kerékpárutat és új járdát alakítanak ki kiselemes térkőburkolattal. Emel-

– Mi lesz a beruházás következő lépése?
– December elsején átadták az útépítőknek a munkaterületet és elkezdődnek a
geodéziai munkák. Kitűzik az erdő helyén
kiépülő új nyomvonalat. Az új nyomvonal

lett parkolókat hozunk létre, amelyeknek
köszönhetően nagyjából megduplázódik a
parkolóhelyek száma.
– Mindezekkel párhuzamosan tavasszal
megkezdődik az új városháza építése…

– A mai épület mögötti parkoló helyén
fog felépülni az új városháza a Városi Egészségügyi Központtól az Okmányirodáig. Az
akadálymentesített épület kétszintes, plusz
tetőtérbeépítéses lesz, az alagsorban parkolóhelyekkel. A modern, alacsony energiafogyasztású épület, bár sokkal nagyobb
lesz elődjénél, fenntartása mégsem fog több
pénzbe kerülni. Az épület előtt, a mai
városháza helyén park kerül kialakításra, padokkal, ivókúttal. Ez a park
lesz a város központi tere, amely reprezentációs célokat is szolgál majd.
– Ugyancsak a beruházás keretein
belül kerül sor a piactér átalakítására…
– A piac térkőburkolatának tervei
készülnek, a nyár folyamán kezdődik meg a kivitelezés. A piac működésében nem lesz fennakadás, az
árusítást nem fogják zavarni a munkálatok.
– Mikorra készül el az új városközpont?
– A beruházás kivitelezési határideje 2011. november 30. Az építkezésről december 15-én 18 órakor a
közösségi házban Pápai Mihály polgármester úr lakossági tájékoztatót
tart az érintett lakosok részére, valamint a
munkálatok folyamatosan nyomon követhetőek lesznek az Új Gyáli Újságban, valamint az interneten, a www.varosfejlesztesgyal.hu honlapon.
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Gyáliak is igénybe vehetik!

Palliatív és hospice házi gondozó szolgálat
Miben tudunk segíteni? A nem gyógyítható, de gyakran hosszú ideig tartó szenvedéseik miatt tüneteik enyhítését igénylő emberek az átalakuló és gondokkal küszködő
hazai egészségügyben többnyire ápolási
osztályokon, elmagányosodva fekszenek.
Munkatársaink a betegek otthonában segítenek azért, hogy a család együtt lehessen.
A gondozás során a
betegek az otthonukban
részesülhetnek
olyan
ellátásokban, melyeket
egyébkánt
kórházban
kapnának meg. A hospice-palliatív ellátás alkalmazható önmagában és
az életet meghosszabbító
terápiákkal együtt.
A fájdalommenteség
a legalapvetőbb emberi szükséglet, ma Magyarországon mégis
minden évben sok ezer ember él kiszolgáltatva állandó, erős fájdalmaknak. A daganatos betegek fájdalmai csillapíthatóak oly

módon, hogy a beteg szellemi képességeinek birtokában maradjon. A hospice-ban
kötelező a legmodernebb fájdalomcsillapítás alkalmazása. A beteg minden tünetét
a fájdalommal egyenrangú problémaként
kell kezelni.
A hospice ellátás legfontosabb jellemzője,
hogy a beteg életminőségének javítását tűzte
ki célul, ennek megfelelően e gondoskodás
nem csupán a beteg
testi, hanem a lelki és
szociális igényeire, valamint a hozzátartozók
segítésére is kiterjed.
A betegek ellátását
speciálisan felkészült
szakemberekből
álló
csoport végzi, melyben
fájdalomcsillapító szakorvos, hospice nővér, pszichológus, gyógytornász dietetikus vesznek részt. A team
rendszeresen megbeszéli a beteggel kapcsolatos tapasztalatokat és tennivalókat.

TAJ kártyával rendelkező betegek részére szolgáltatásunk díjtalan.
Hívjon bizalommal, segítünk!
Az orvosi titoktartás bennünket is kötelez.
Elérhetőségeink:
GALENUS HOPE Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Gyivál Erika, vezető ápoló, hospice szakápoló: 06-70-636-1110
Dr. Juhász Krisztina onkológus, aneszteziológus: 06-70-427-4110
Email: galenushope@gmail.com
Honlap: www.galenushope.hu

A palliatív gondozás:
Csillapítja a fájdalmat és az egyéb kínzó tüneteket;
Integrálja a betegellátásba a lelki, pszichológiai tényezőket;
Támogató rendszert kínál, hogy a beteg lehető legaktívabban élhessen haláláig;
Támogató rendszert kínál a család számára;
Team-munkát alkalmaz, amely a beteg és családja szükségletére irányul.



A házi gondozó program célja az, hogy
csökkentse a család megterhelését, és
egyaránt legyen támasza a betegnek és a
családtagjainak, fizikális, pszichés és szociális problémákban egyaránt, segíti a beteget
abban, hogy függetlenségét és emberi méltóságát maximálisan megőrizze. Szolgálatunk készenlétet biztosít, ami azt jelenti,
hogy azok az ápolók, akik a hospice ellátást
végzik, mobil telefonnal rendelkeznek, így a
beteg és a hozzátartozója a hét és az év minden napján kérheti segítségünket.

Tisztelt
Adózóink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak alapján, azon vállalkozások, akik
társasági adóban feltöltésre kötelezettek az adóév utolsó hónapjának 20.
napjáig, iparűzési adóban is feltöltésre
kötelezettek.
Az Art. 32. § (1) bekezdésének 2010.
június 29-i változása alapján a fenti
feltöltésre kötelezett vállalkozásoknak
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés
összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20.
napjáig bevallást is kell tenniük, nem
elegendő csak a kiegészítés összegének
megfizetése.
A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a www.gyal.hu honlapon letöltések címszó alatt a Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda nyomtatványai közt,
„Bevallási adatlap a helyi iparűzési
adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” elnevezéssel megtalálható.
Gyál, 2010. december 1.
Diera Éva
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda
irodavezető
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Találkozó Kodály Zoltán emlékére Versünnep az Adyban
A Magyar Kodály Társaság meghívására a Kodály Zoltán Zeneiskola
szolfézs kamaraének csoportja sikeres szereplésével öregbítette zeneiskolánk hírnevét. A találkozót első ízben hívták össze a Magyar Kodály
Társaság megalakulásának évfordulójára és egybekötve Erkel Ferenc
születésének 200. évfordulója alkalmából. A találkozót 2010. november 13-án, szombaton, Budapesten az Eötvös 10. Közösségi Házban
rendezték nem messze a régi és az új zeneakadémia épületétől. Olyan
neves személyiségek tisztelték meg a találkozót, mint: prof. Szőnyi Erzsébet elnök, dr. Kollár Éva társelnök, dr. Fehér Anikó, Igó Lenke, dr.
Joób Árpád, dr. Ittzés Mihály, ifj. Saphszon Ferenc, Frank Oszkár, Ugrin
Gábor, akik a magyar zenei és zenepedagógiai élet nagyjai.
Zeneiskolánkat képviselték: Berki Zsuzsanna, Jáger Beáta, Mráz Nikolett, Őszi Henrietta Rózsa, Rapcsok Dóra, Vajda Viktória.
Műsorukon szerepelt: W. Byrd: Jöjj már…(háromszólamú kánon),
Kodály Zoltán: Énekeljünk (tricinium), Kocsár Miklós: Pulyka-szégyen. Felkészítő tanárok Ácsné Földi Judit és Fazekas Mihályné voltak.
A csoportot elkísérte Tóth István igazgató úr is.
Az előre tervezett program szerint a Kodály Társaság kötelezően
megadott négy zenei darabot- két népdalcsokrot és két kórusdarabot-,
melyet közösen énekelt minden meghívott csoport. Így történhetett
meg az a felemelő érzés is, hogy egy valódi Ősbemutató résztvevői le-

hettünk, hiszen prof. Szőnyi Erzsébet kifejezetten erre az alkalomra
írott művét adhattuk elő a zenetörténelemben először. A szünetben
finom ebéddel kedveskedtek nekünk és mivel még volt időnk, kihasználva a lehetőséget a régi zeneakadémia épületében megtekintettük
Liszt Ferenc korhűen berendezett lakását. Láthattuk tárgyait, zongoráit, képeit és magunk elé idézhettük egy pillanatra a kor miliőjét,
hangulatát.
A rendezvény további részében tekinthettük meg a Kodály-Erkel
emlékkiállítást, valamint a délutáni koncert alkalmával hallhattunk
dudamuzsikát és olyan Kodály és Erkel művek részleteibe hallgathattunk bele a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában, melyeket eddig még nem nagyon volt lehetőségünk hallani, hiszen nem
játszották őket sehol és zenei felvétel sem volt róluk, pl. Erkel népszínművei. Ezen a hangversenyen egy igazi vérvonal is képviseltette
magát, hiszen a vendégek között jelen volt Erkel Tibor az Erkel család
egyenes ági leszármazottja is.
Bátran mondhatjuk, hogy tanulóink sikeres szereplése büszkeséggel
töltött el bennünket, és növendékeinknek és nekünk, pedagógusoknak is felejthetetlen élmény marad e jeles találkozó.
Ácsné Földi Judit

Iskolánk névadója 1877. november 22-én született. Hagyományainkhoz híven nálunk november második fele a költészet, a versek
és az Ady Endrére való emlékezés jegyében telik.
Idén a születésnapon délelőtt zenés, verses megemlékezést
tartottunk, majd a zuhogó esőben az osztályok képviselővel
megkoszorúztuk Ady Endre szobrát. November 24-én, a városi
szavalóversenyen minden gyáli iskola versmondói legjobbjaival
képviseltette magát. Igazi műélvezet volt hallgatni őket! Köszönet illeti a diákok mellett szüleiket és felkészítő tanáraikat, akik
a versválasztásban és az előadás kidolgozásában gyakorlati segítséget nyújtottak számukra. Eljöttek a gyerekekkel és szorítottak
értük a verseny alatt is. Ennek a háttérmunkának nagy szerepe
van egy-egy szavalat sikerében.
Nekünk, házigazdáknak is kiemelt fontosságú életünkben ez a
rendezvény. Iskolánk minden dolgozójának jut feladat, jól bevált
forgatókönyv szerint szervezzük. Külön figyelmet fordítunk arra,
hogy a zsűri elnökei a gyermekeket és a verseket értő, külső szakemberek legyenek.
Köszönöm Ritecz Istvánné, a Liliom Óvoda és Kápolnásiné Sági
Andrea, a Tulipán Óvoda óvodavezetőjének, hogy az alsós zsűriben évek óta számíthatunk rájuk. A felsős korosztályok zsűrielnökei Farkas Éva, a Kolibri Színház színművésze és Monori Balázs
színművész, a Budapesti Utcaszínház igazgatója voltak. Köszönet,
hogy elfogadták meghívásunkat, s jó tanácsokkal látták el a művészpalántákat! A „mosolygó”, friss, óriás pogácsákat a Pellegrini
pékség biztosította vendégeink nem kis örömére, köszönjük! A
jutalomkönyvek költségeinek kifizetéséről iskolánk „Ifjú Szívek
Alapítványa” gondoskodott.
Remélem, hogy mindenki, aki ezen a napon iskolánkban volt,
jól érezte magát, és jövőre is vállalja a versenyre való felkészüléssel együtt járó terheket, hogy ilyen élményben lehessen részünk!
Azok pedig, akik nem voltak itt, már most írják be a naptárjukba
2011. november utolsó szerdájához: városi szavalóverseny, Ady
Endre Általános Iskola, hogy szabaddá tudják tenni magukat és
eljöhessenek. Mert higgyék el, megéri!
Kasa Csilla
igazgató, Ady isk.

Helyezések
1-2. évfolyam: 1. Fábián Luca - Ady, 2. Tóth Dorina - Zrínyi,
3. Bágya Péter - Bartók, Majoros Máté - Ady, 4. Boldizsár Csaba - Bartók, 5. Udvari Axel - Zrínyi, 6. Osztényi Ágota - Ady.
3-4. évfolyam: 1. Kis Bálint - Ady, 2. Szabó Melinda - Zrínyi,
Tamás Zalán - Ady, 3. Oláh Anna - Ady 4. Garai Zsófia - Bartók, 5. Bikkes Katica - Bartók, 6. Sipos Boglárka - Eötvös.
5-6. évfolyam: 1. Kármán Örs - Bartók, 2. Andréka Anna
- Ady, Wrábel Levente - Ady, 3. Döme Barbara - Bartók, 4.
Kemenczei Fanni - Ady, 5. Máté Daniella - Bartók, 6. Zente
Nikolett - Zrínyi, Hegedűs Enikő - Zrínyi, 7. Juhász Anna Zrínyi.
7-8. évfolyam: 1. Windberg Viktória - Ady, Nagy András
- Bartók, 2. Tóth Nikolett - Bartók, 3. Nagy Nikolett - Bartók,
Revóczi Orsolya - Ady, 4. Szabó Sarolta - Zrínyi, 5. Horváth
Gergő - Ady.
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Ismét együtt Kézügyességi verseny a Tulipán
Óvodában
báloztunk
Idén is megrendezésre került a Liliom
Óvoda Szülők-Nevelők Jótékonysági
Bálja az Arany János közösségi házban.
A bál célja a kellemes, kulturált szórakozáson túl a szülők, óvodai dolgozók
kapcsolatának erősítése. A rendezvény
lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésre, baráti kapcsolatok kialakítására.
A mulatságot a Zoltán Erika Tánc
Stúdió növendékei nyitották meg, majd
a Tornádó Tánccsoport bemutatóját
tekinthették meg a vendégek. A színvonalas produkciók után a vacsora következett, melyet a Jóbarátok Vendéglő
biztosított. A jó hangulatról, a talpalávaló zenéről a Schmidt József, Pardi Ferenc
által alkotott (gyáli) Forte Duó Együttes
gondoskodott. A vendégek tombolát vásárolhattak, a sorsoláson praktikus nyeremények vártak gazdára. A büfé egész
éjjel nyitva állt a szomjazó résztvevők
számára itt szeretnénk megköszönni
Badics Ferencnek és feleségének, hogy az
italok hűtéséhez hűtőt biztosítottak.
Ez az esemény minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújtott, hisz
harmonikus, kellemes estét tölthettek
együtt a szülők és az óvoda dolgozói.
Közelebb kerülhettek egymáshoz az
emberek, a rohanó hétköznapok után.
A fárasztó mindennapokat felváltotta a
közös nevetés, mulatozás.
Köszönjük az óvoda minden dolgozójának, hogy idén ismét energiát, fáradtságot nem kímélve megteremtették ezt a
remek lehetőséget a kikapcsolódásra, és
az óvodára jellemző családias hangulatot elősegítő harmonikus kötelékek erősödését a szülők-nevelők közt.
Remélem, hogy ez a hagyomány jövőre
is folytatódik és megint együtt lehetünk
mindazokkal a szülőkkel, akik szeretnek
kikapcsolódni, miközben segítenek. Hiszen a bál bevételével hozzájárulnak az
intézményben megvalósuló minőségi
színvonalú fejlesztésekhez, modernizációhoz, melyek a Liliom Óvodába járó
gyermekeink fejlődését szolgálják.
Blaskó Szilvia
szülő


A Tulipán Óvoda nevelőközössége, év eleji értekezletén, sok ötlet közepette elhatározta,
hogy októberben az Állatok Világnapja alkalmából kézügyességi versenyt szervez.
Állatokkal kapcsolatos műveket vártunk a hónap elejére, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt készítenek el. A feladat meghirdetésében nagy hangsúlyt kapott a közös
együttlét, készülés és közös alkotás fontossága. Lényeges volt, hogy ne kész tárgyak megvásárlásával, hanem saját kétkezi munkával készített művekkel lepjenek meg minket. Célunk, hogy a szülők aktívan, és gyermekükkel együttdolgozva részt vegyenek a versenyben- megvalósult. A felnőttek életre szóló élményt nyújtottak a kicsiknek, nem beszélve a
jó magatartási mintáról, melyet biztosan követni fognak később is.
Az együttes munka örömén kívül a nyeremény meghirdetésével is motiváltuk a szülőket. Az Alapítvány Kuratóriuma a három legtöbb szavazatot elnyert gyermeknek felajánlotta, hogy finanszírozza a tavaszi kirándulásuknak teljes költségét.
Úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés a családtagokat is közelebb hozta egymáshoz,
de óvodánkon belül is jó közösségformáló erő volt. A kollektívánk már második alkalommal hirdetett meg pályamunkát e nap alkalmából. Az együttműködés múlt évben, és idén
is példaértékű volt. Hasznosnak véljük a családokon belüli közös tevékenységet, amely
komoly előkészítéseket és munkákat jelentett. A szorgalmas kezek könyvtárakban kutattak a könyvek között, nem beszélve az anyagbeszerzésről, mely szintén nem volt könnyű
feladat.
Kezdetben kicsit megijedtünk, hogy kevés a lelkesedés, mert már készültünk kiállítani
a tárgyakat, de csak öt munka volt a kezünkben. Nagy meglepetésünkre, utolsó napokban
rengeteg kész művet adtak át a családok. A gyermekek büszkeségét és örömét szívmelengető volt látni. Az alkotásokat csodáltuk és boldogan állítottuk ki intézményünk aulájában. Pontosan 42 gyönyörű kis kompozíció született, melyekben tükröződött a szülők és a
gyerekek igényessége s kreativitása. Készült többek között egy- két terepasztal, madáretető, madárfészek, krokodil tojástartóból, Noé bárkája, és sok- sok állatokat ábrázoló kép.

A szülők - gyerekek szavazataik alapján a három
nyertes pályamű
Két héten át szemlélhette mindenki a munkákat, melyeket igényesen helyeztünk el nagy
terünkben. A gyermekeknek szavazócédulákat osztottunk, melyre a szülők segítségével
írták rá a számukra legkedvesebb sorszámot, majd a kártyát beledobták egy ládikóba.
Végül a szavazatokat öt tagból álló bizottság összegezte. Három nyertes született.
1. Wittmann Henrietta lett a Napraforgó csoportból.
2. Szűcs Kitti a Halacska csoportból.
3. Fózer Linett szintén a Napraforgó csoportból.
Fantasztikusan alakult e verseny, a jövőre nézve pedig gyűjtjük a további ötleteket Állatok Világnapja alkalmára. Reméljük, hogy továbbra is nagy lelkesedést tapasztalunk
majd!
Szabó Ildikó
Óvodapedagógus, a verseny szervezője
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Voldemort visszatért –
városi Potter-vetélkedő az Eötvösben
A város négy iskolájának hat csapata
küzdött a Roxfortkupáért november
19-én délután az
Eötvösben.
Az idei versenyen a negyedik
kötetet és a Kviddics
évszázadai
című, nehezen beszerezhető kiegészítő könyvecskét
állítottuk a verseny
középpontjába. Ez
utóbbit az iskolák
digitális formában
megkapták.
Változatos, az
idegen nyelvi tudást is próbára tévő feladatokkal kellett a csapatoknak megküzdeni.
A film angol nyelvű jeleneteit kellett magyarra fordítani, majd „szinkronizálva”
előadni. Felejthetetlen alakítások születtek.
A múlt évihez képest emelkedett a Power
Point előadások színvonala is, bár a versenyzők még mindig nagyon izgulnak, ha
ki kell állni a közönség elé, s önállóan rövid
előadást tartani.

Rengeteget nevettünk az activity feladat
mutogatásain és a kitalálók kétségbeesett
próbálkozásain.
Örömömre szolgált, hogy sok diák arcán
fedezhettem fel a lelkesedés mellett a fanatizmust is, mert igényességüket, alaposságukat szolgálja a felkészülésben, s ez más
területen is kamatoztatható lesz.
Összességében színvonalas és derűs vetélkedő sikeredett, nem pedig görcsös, teszt
teszt hátán verseny. (Azért meg kell mon-

danunk, jó néhányan
azt is tudták, hogy
Bowman Wright, az
aranycikesz feltalálója Godric’s Hallow-ban élt, s hogy
„Durrbele” Dai Llewellynt kiméra falta
fel nyaralás közben
!!!)
Köszönet a felkészítő tanároknak
munkájukért, a visz
szatérő versenyzőknek volt iskoláik hathatós támogatásáért,
a diákoknak pedig a
lelkes olvasásért!
Hajdú Éva
Eredmények:
1. Pufók Fráter csapat (128 pont, Ady iskola) 2009 után ismét a Roxfort kupa birtokosa,
2. Kimérák csapat (126 pont, Eötvös iskola),
3. Piton tanítványai csapat (93 pont, Eötvös
iskola), 4. A M.A.J.O.M lelkes tagjai csapat
(91 pont, Bartók iskola), 5. Aranycikesz csapat (87 pont, Zrínyi iskola), 6. Hugrabug csapat (51 pont, Ady iskola).

Mesedélelőtt a Tátika Óvodában

Az Őszidő Nyugdíjas Klubbal évek óta kapcsolatban állunk, sok szép közös emléket őrzünk.
Most új ötlettel kerestek meg bennünket,
mesedélelőtt ötletét vetették fel. November
23-án délelőtt látogatták meg a Katica és a
Méhecske csoportot. Szép mesékkel, versekkel lepték meg a gyerekeket, még mandarinnal is kedveskedtek.
Szeretnénk megköszönni a kedves gesztust az idelátogató vendégeinknek, máskor is
visszavárjuk őket.
A Méhecske csoport meghívást kapott az
Őszidő Nyugdíjas Klub Mikulás műsorára,
amit szintén nagyon köszönünk!
Lukovszkiné Kiss Lívia
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Gyál Város Önkormányzata, a Római
Katolikus Egyházközség, a Református
Gyülekezet, a Kodály Zoltán Zeneiskola valamint az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár közös szervezésében az idén immár negyedik alkalommal kerül sor az Advent Gyálon elnevezésű, gazdag kulturális programot
kínáló rendezvénysorozat megszervezésére városunkban.
Az eseményfolyam részeként advent
első vasárnapján hagyományosan a református templomba, a másodikon a
katolikus templomba, koncertre várják
az érdeklődőket, a várakozás harmadik vasárnapján pedig a Kodály Zoltán
Zeneiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar ad ünnepi hangversenyt a közösségi házban, a negyedik hétvégén pedig
a Templom téri adventi vásár kínál
tartalmas szórakozást. (Az adventi kirakodóvásár részletes kínálatát lapunk
20. oldalán adjuk közre, a második és
harmadik vasárnap eseményeiről pedig lapunk januári megjelenésében
számolunk be.)
November 27-én, vasárnap este a református templomban D. Kiss Ildikó
és az Éirí együttes adott koncertet. Az
autentikus ír zenét játszó, egyházi dalokat előadó művészek felejthetetlen
élményt szereztek a közönségnek.
Városunk
adventi
koszorúján
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester gyújtotta meg az
első gyertyát.
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„Egyfajta szerelemmel
szerettem, szeretem Gyált”

2010. december

Mint ismeretes, Gyimesi István, aki a rendszerváltás óta, 20
éven át volt városunk polgármestere, nem indult a 2010-es
önkormányzati választásokon. A közmegbecsülésnek örvendő,
nyugállományba vonult városvezetőt otthonában kerestük fel.
– Polgármester úr! Nyugdíjasként is gyakran látjuk Önt városi rendezvényeken, közösségek összejövetelein, de ez lényegesen kevesebb elfoglaltsággal jár a hivatali idejében megszokottnál. Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
– Nyugállományba vonultam. Éppen tegnap kaptam meg a második nyugdíjamat,
de ahogy ígértem, minden erőmmel, tapasztalatommal kész vagyok továbbra is segíteni
a várost. Legyen szó városi ünnepségről, vagy például civil közösségek, intézmények
rendezvényeiről, ha hívnak, örömmel megyek. Egyébként is rengeteg munkám van, ha
csak azokat a tennivalókat nézem, amelyek a ház körül elmaradtak az elmúlt években.

Aki várost épít, lelkeket is épít!
De az is tény, hogy ez az elfoglaltság valóban kisebb igénybevétellel jár,
mint amihez a két évtized alatt hozzászoktam. Tulajdonképpen még fel
sem fogtam azt a hatalmas változást, ami az életemben bekövetkezett.
Visz a lendület. Az viszont nagy öröm számomra, hogy több időm jut a
családomra, akik élnek is ezzel. Most, hogy jobban belefolyok a család
életének szervezésébe, azt érzem: a város vezetése sok esetben egyszerűbb, könnyebb volt ennél.
– Városunk történetében méltán beszélhetünk „Gyimesi-korszakról”.
Megítélése szerint mik a két évtized legfontosabb jellemzői?
– Ezt egyrészt magamban sem tisztáztam még, másrészt meg nem
biztos, hogy az én feladatom mérleget készíteni, de mégis megpróbálkozom. Nagyon nagy eredménynek tartom azt az infrastrukturális fejlesztést, amit húsz év alatt sikerült megvalósítanunk, de nem ezt tartom
a legfontosabbnak.
– Hanem?
– Tudja, én egyfajta szerelemmel szerettem és szeretem városomat,
Gyált. Akik régi gyáliak, ismerik ezt az érzést. Azoknak meg, akik később lettek tagjai ennek a közösségnek, szívből kívánom, hogy megismerjék. Meggyőződésem,
hogy ha szeretettel közeledünk valakihez, valamihez,
az eredményhez vezet az
élet bármely területén. Az
embert két érzés motiválja leginkább. A szeretet és
a gyűlölet. A szeretet épít,
a gyűlölet rombol. Polgármesterként
igyekeztem
mindenkihez szeretettel közelíteni. Nagyon fontos volt
számomra, hogy az ország
legkülönbözőbb részeiről
ideköltözött emberek közös-

séggé kovácsolódjanak. Meggyőződésem, hogy ez ma már nagyrészt
így van, ezek az emberek, kisebb közösségek nagyon sokat segítenek a
városnak. Aki várost épít, lelkeket is épít. A lelkek, közösségek építése
nekem fontosabb volt a materiális dolgoknál.
– Sikeres embernek tartja magát?
– Sikeresnek mondani valakit ebben a helyzetben nagyon nehéz. Én
mégis azt mondom: sikeres ember voltam, vagyok. A sikereimet leginkább abban éltem meg, hogy ha az emberek hozzám fordultak a bajaikkal, problémáikkal, megpróbáltam, s nagyon sok esetben tudtam is
segíteni.
– A sikerességet a közelmúltban átvett igen magas állami kitüntetés is
bizonyítja. Októberben a Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének polgári tagozatát vehette át Pintér Sándor belügyminisztertől.
– Ekkora megtiszteltetésre álmomban sem gondoltam. De ez nem
csak az én munkám, elismerése. A kitüntetést egy ember vette át, de egy
város kapta! Ez nemcsak
az enyém, hanem valamennyi gyálié, akik munkájukkal, szorgalmukkal,
tehetségükkel építették,
építik, s építeni fogják
szeretett városunkat.
Köszönöm ezt a temérdek munkát, áldozatvállalást. Megtiszteltetésnek
érzem, hogy magam is
részese lehettem.
Áldott, békés ünnepeket és eredményes, sikeres
új évet kívánok városunk
valamennyi lakójának!
gazdik
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Kispajtások a nagy tanyán
Iskolánk napközis tanulói az intézmény
munkatervében meghatározott, tudatos
környezeti nevelés érdekében lovagolni indultak a Pajtás tanyára.
A péntek délutánt nagy izgalommal
várták a gyerekek. Kisebbek és nagyobbak
egyaránt buzgón készültek a kalandos kirándulásra.
A tanyára érkezésünkkor két ló már felnyergelve várta a „kis lovasokat”, akik közül sokan most találkoztak először ilyen
nagy jószággal. Ám nem csak a lovakkal
ismerkedtünk, hanem mint egy jó tanyán,
megsimogathattuk a büszke házőrző kutyust, vagy dédelgethettünk kismacskát.
Megtudtuk azt is, hogy az itt élő vaddisznó,
szereti a csigát, ezért a kispajtások a nedves
fűben található összes „finom csemegét”
felkutatták újdonsült kedvencük számára.
Munkatervünk fontos nevelési célja a
természeti ismeretfejlesztés, s a Pajtás tanya
erre nagyszerű színhely, hiszen az állatokat
nem csak nézhettük, de testközelbe is kerülhettünk velük. Aki nem ült éppen lovon,
az bekukucskálhatott a baromfiudvarra,

etethetett vaddisznót, sőt a
fiúk még a közeli kiserdőben
is tettek egy felfedező túrát,
ahol több növényt sikerült
beazonosítaniuk.
Mint kiderült nem csak
számunkra volt fontos új
ismeretek gyűjtése. Nagy
meglepetésünkre
három
óriási paripa szintén „tanulni akart”: rólunk, mert
jól körbeszaglásztak minket
tetőtől talpig.
Pár órával később élményekkel és ismeretekkel gazdagodva mindenki jókedvűen tért vissza az
iskolába.
Egy ilyen kirándulás játékkal, neveléssel
teli lehetőség arra, hogy gyermekeink jobban megismerjék környezetünket, hazánk
állat- és növényvilágát, és mindemellett kitűnő alkalom a csoportépítésre is.
Kicsik és nagyok bepillanthattak e nyugodt tanyasi életbe, s talán ez a hangulat
hatással lesz rájuk a mai rohanó világban.

Az élményből táplálkozva megtanulhatják,
hogyan kell élvezni a természet csendjét és
varázsát. S ha ezáltal boldogabbak, kiegyensúlyozottabb és sikeresebb lesz a jövőjük,
akkor elértük a célunk.
Hiszen mindent értük teszünk!
Vitéz Tiborné
napk. csop.vez.
Zrínyi M. Ált. Isk.

Kyokushin Karate Sanbon SE Gyál
– Beszámoló az elmúlt féléves tevékenységünkről
„A harcművészet ezer nap elteltével veszi kezdetét, s tízezer napnyi
edzés után válik tökéletessé.”
Nyáron, a júliusi nagy hőségben részt vettünk a pilismaróti edzőtáborban, ahol sikeres övvizsgát tettek sportolóink. Pest- megyéből
a legnagyobb létszámú csoportot alkottuk. Új öv fokozatot kapott
Csatári Bálint, Berta Cintia, György Dávid, Máj Miklós, Ifj. Máj
Miklós, Bíró Tamás, Szabó Péter, Váradi Palotai Márton, Váradi
Palotai Panna, György Gábor.
Szeptemberben számos új kis karatés érkezett, akik már most
tudják, hogy hasznosan sportolással is el lehet tölteni az időt.
Október 10-én a Kyokushin karate utánpótlás kupán a következő
eredmények születtek:
1. helyezet: Csatári Bálint, és Berta Cintia
2. helyezet: Gőz Nóra
3. helyezet: Szabó Péter
Novemberben a Pestszentimrei Sportkastélyban került megrendezésre a II. Össz-Knockdown
Karate Utánpótlás Magyar Bajnokság, vagyis a
Bushido Kupa.
Nagyon erős mezőny indult, több mint 300
versenyzővel, és kiélezett küzdelmek zajlottak.
Gőz Nóra a vecsési karatékánk ezüstérmet szerzett, Berta Cintia, a Zrínyi Miklós Általános Is12

kola tanulója bronzérmes lett,
Máj Miklós szintén bronzérmet
szerzett, Wrábel Levente, az Ady
Endre Általános Iskola tanulója
is bronzérmes lett, valamint
Váradi Palotai Márton, az Ady
Iskola tanulója az ötödik helyezést érte el.
December 4.-én indulunk
Salgótarjánba, a Nemzetközi
Kyokushin Karate Mikulás Kupára. A két ünnep között a téli edzőtáborban veszünk részt.
Mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre, amelyeket hétfőn, és
csütörtökön 17.30-tól 19.00-ig, kedden, 16.30-tól 17.30-ig tartunk.
Helye a Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai tornaterme.
Az edzéseket vezeti: Ambrus György,
06-70-554-07-38.
Köszönjük a felajánlott adójuk 1%-át,
amelyből 138.000 Forint folyt be.
„A harcművészet olyan, mint a sziklamászás; megállás nélkül vezet az út fölfelé. Teljes elkötelezettséget igényel a feladat iránt.”

2010. december

Új bálázó berendezés a gyáli telephelyen
A napokban új bálázó
berendezést telepítettek a haszonanyagot
feldolgozó
bálázó
üzembe az .A.S.A.
gyáli telephelyén. A
régi gép már megérett a cserére, az új
pedig a megnövekedett igényeknek várhatóan jobban meg
fog felelni.
A Pacomat V-50 C típusú, mintegy 12 tonnás súlyú berendezés a korábbinál nagyobb, mintegy 30 kWh névleges teljesítményű. Szelektíven gyűjtött
kartonból óránként 6 tonnát, aprított iratokból pedig akár 8 tonnát is fel tud
dolgozni egy óra alatt. A korábbi kb. 250-300 kg-os papírbálák helyett 400
kilós bálák készítésére is képes, így ugyanannyi anyagmennyiséget a korábbi
három műszakban végzett munka helyett most két műszakban fognak feldolgozni. A bálázó csarnokon kisebb korszerűsítéseket, az új géphez szükséges átalakításokat végezték el, és a bálatároló területet növelték meg.
Az .A.S.A. többek között ezzel a beruházással kíván megfelelni annak a
kihívásnak, hogy egyre nagyobb mennyiségben van szükség a szelektíven
gyűjtött anyagok, elsősorban papír és műanyag bálázására, mielőtt a kamionok elszállítják újrahasznosításra.

A FEGY naplójából
Az elmúlt hetekben is külön figyelmet fordítottunk a gyermekbalesetek megelőzésére. Minden tanítási napon, a forgalmas közúton lévő iskolák előtt egy-egy polgárőr segítette a gyermekek
biztonságos átkelését a kijelölt gyalogátkelőhelyeken. Polgárőr
társaink a szolgálat ellátásához több ízben segítséget kaptak a
helyi rendőrőrstől valamint a megújult közterület-felügyelettől.
Újabb két fő tűzoltó tett sikeres vizsgát motoros láncfűrész kezeléséből, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság által szervezett, és
a Budapesti Tűzoltó Szövetség által támogatott tanfolyamon.
November 10-én egy kb. egymázsás kőtömbről érkezett a
bejelentés a rendőrségtől, mely egy a városból kivezető út körforgalmában vélhetően egy teherautóról az úttestre esett, és ott
forgalmi akadályt, valamint balesetveszélyt képezett.
Tűzoltóink a helyszínre siettek és a keletkezett forgalmi akadályt drótkötél valamint gépjármű segítségével felszámolták. A
műszaki mentés idején a forgalom terelésre került.
November 21-én hibajelzés érkezett a FEGY által üzemeltetett
riasztó rendszeren keresztül ügyeleti központunkba, egy gyáli
családi házból. Ügyeletes polgárőrünk a helyszínre sietett, hogy a
hiba okát megpróbálja megtudni. A helyszínre érve azt tapasztalta, hogy egy 200 m2-es, tetőtér beépítéses családi ház tetőszerkezete mintegy 30 m2-en ég. Azonnal riasztotta tűzoltóinkat ügyeleti központunkon keresztül. Központunk intézkedett a segély- és
társszervek helyszínre rendeléséről is. Tűzoltóink a helyszínen a
tűz tovaterjedését légzőkészülékben két darab vízsugárral meg-

Nálunk már járt a Mikulás
Kollégáink gyermekeit az idén is meglátogatta az
.A.S.A. - Mikulás. Ezúttal a Bartók Iskola adott
helyt az ünnepléshez, amit ezúton is köszönünk a
vezetőségnek. A gyerekek pedig köszönik a vidám
ünnepséget és a finom édességet.

akadályozták, a végleges oltást a kiérkező fővárosi egységekkel
közösen végezték. A helyszínről a mentők egy fő lakót szállítottak kórházba füstmérgezés gyanújával.
November 26-án, nem sokkal az országos havazást követően,
a hajnali órákban érkezett a jelzés ügyeleti központunkba, hogy
egy fa a ráhulló hó súlya alatt úttestre dőlt, ott forgalmi akadályt
és balesetveszélyt képez.
Tűzoltóink a helyszínre siettek és a kidőlt fát motoros láncfűrész és kézi erő segítségével eltávolították, ezáltal a balesetveszély
megszűnt.
November 28-án közúti balesetről érkezett bejelentés. A jelző
elmondása szerint egy személygépkocsi az egyik kereszteződésben lévő üzlet falának hajtott, a vezetője a személygépkocsit nem
tudja elhagyni, szemmel láthatólag sérült.
Központunk, mivel a jelzésből nem derült ki, hogy a sérült a roncsok közé szorult-e vagy sem, kiemelt riasztást hajtott végre. Értesítette a társ- és segélyszerveket, akik már tudtak a káresetről, és
nagy erőkkel útban voltak a káreset helyszínére. Az elsőnek kiérkező
FEGY tűzoltó egység parancsnokának visszajelzése szerint a sérült
a személygépkocsit segítség nélkül elhagyta, tehát nincs beszorulva.
Ezt követően a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság bevetésirányítása is
csökkentette az elrendelt riasztási fokozatot. A jelzett helyen egy személykocsi épület falának ütközött, egy korlátot is kidöntött, az ütközés következtében több személygépkocsi, valamint az épület falának
csapódó személygépkocsi, és annak vezetője is sérült. A raj a falnak
csapódó személygépkocsit áramtalanította, a vezetőjét a mentők sérülésekkel kórházba szállították. A rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés idején az arra közlekedő BKV-járat terelésre került.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az állatorvos téli tanácsai
A hideg téli időjárás több problémát vet fel háziállataink
tartásával kapcsolatban. A kint tartott kutyák számára
gondoskodnunk kell megfelelő kutyaházról: ezt célszerű
megemelt padlószinttel (ne a talajjal egy szintben legyen) és
nem túl nagy nyílással elkészíteni, esetleg oldalról és alulról szigetelni. A kölyökkutyák elhelyezésénél a fajta és a kor
meghatározó: rövid szőrű, 2-3 hónapos kölyök nem bírja a
fagyos éjszakákat. Hosszabb szőrű és nagy testű kölyökkutyák viszont jól tűrik a kinti tartást, de a hó, szél elől szükségük van fedett helyre húzódni.
Kutyák és macskák esetében is fontos, hogy a fokozott
hőveszteség miatt eleség-adagjukat meg kell emelni és nagyobb energia- (kalória-), valamint vitamin-bevitel szükséges. Ezt könnyebb valamilyen jó minőségű gyári táppal
megoldani, a házi koszt maradéka inkább csak kiegészítés
legyen, ugyanis evvel nehezebben biztosítható a tápanyagok megfelelő aránya. A túl sok csont, főleg baromfi csöves
végtagcsontjai, sertés csigolyái, veszélyesek, mert (különösen idősebb kan kutyáknál) gyakran okoznak szorulást, ún.
bélsárrekedést, ami állatorvosi beavatkozás nélkül akár
végzetes kimenetelű is lehet. Ezért az ünnepek alatt esetleg
nagyobb mennyiségben keletkező csontot soha ne egyszerre
és ne önmagában adjuk a kutyának. A halak csontjait, szálkáit pedig egyáltalán nem javaslom, még macskának sem,
mivel a nyelőcsövet, gyomrot átfúrva életveszélyesek.
Különös figyelmet kell fordítani az ivóvíz-ellátásra,
ugyanis a befagyott itató miatt napokig inni nem tudó állat ki is száradhat, vérkeringése összeomolhat. A jeges víz
ivása vagy a hó evése miatt pedig torokgyulladás, köhögés,
rekedtség alakulhat ki. Ezért fontos naponta meleg vízzel
feltölteni az állat edényét.
A légúti betegségek, kutyáknál inkább köhögés, macskáknál többnyire orrfolyás, szemváladékozás tüneteivel
kezdődnek. Ha láz is társul ezekhez, mindenképp fontos állatorvos segítségét kérni, mivel a bágyadt, étvágytalan állat
akár ki is hűlhet, életveszélyes állapotba kerülve.
A hidegben sok idősödő állatnak hirtelen romlik az állapota, például a csont- és ízületi fájdalmak felerősödése miatt. Ilyenkor is gyors segítségre van szükség, nehogy a beteg
teljesen elveszítse mozgásképességét, olyankor ugyanis már
nehéz érdemben javítani állapotán. Idejekorán kezdett kezeléssel viszont látványosan is javulhat az állat mozgása és
életkedve.
Nagyon veszélyes lehet az ember számára javallott gyógyszerek házilagos használata, mivel némelyik hatóanyag
gyógyszermérgezést okozhat kedvenceinknél. Ezek használatától tartózkodjon mindenki, különösen szaktanács
kérése nélkül.
Ha ebben vagy más állatorvosi témában kérdése van, szívesen válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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A kertésznaptár mostani számában a karácsonyhoz kapcsolódó fenyőkről írok.
A karácsonyi fenyőfa díszítése a 18. században terjedt el
hazánkban Németországból. Ma legnagyobb számban a
lucfenyőt, a normann fenyőt, kisebb számban az ezüstfenyőt és a feketefenyőt díszítjük fel karácsonyfaként.
A vágott fenyőfák mellett már régóta megjelentek a
töves konténeres fák is a piacon. A karácsonyfának
megvásárolt töves fenyőfát állítsuk hűvös, világos
helyre és öntözzük úgy, hogy a talaja folyamatosan
nedves legyen. Az ünnepi időszakban a fát tarthatjuk meleg lakásban, azonban ilyenkor naponta öntözzük meg. Az ünnepek után a növényt ismét
állítsuk hűvös, világos helyre, és a talajt tartsuk
nyirkosan.
Ahogy az idő engedi, február végén, ültessük ki a fát a kertbe, ahol a későbbi, kifejlettkori
méreteit figyelembe véve válasszunk neki helyet. Az ezüst-,
a normann- és a feketefenyőt mindenképp csak magában, szoliterként
ültessük, a lucfenyőből viszont a későbbiekben kisebb facsoport is kialakítható. Ültetéskor 0,8 m3-es ültetőgödröt alakítsunk ki, melyet jó minőségű, humuszban gazdag kerti földdel töltsünk fel. A növényt vegyük ki a
konténerből, a talajt alaposan tömörítsük, majd iszapoljuk be. Már kora
tavasszal megindul a fenyőfélék növekedése, jól láthatóan új hajtásokat,
később tobozokat hoznak. Száraz nyáron gondoskodjunk a folyamatos öntözésről és a környezet párásításáról. A kártevők megelőzésére késő ősszel
és kora tavasszal kapjon lemosó permetezést. Megfelelő gondozás mellett
kertünk igazi dísze lehet valamikori karácsonyfánk.
Ezzel a cikkel kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket a kedves olvasóknak.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Az

„…Azt a ragyogóját!”

nótadélután következő műsora
2011 január 9-én vasárnap 15 órakor lesz
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Fellépnek a dalkör tagjai, vendégénekes: Prekop Judit,
zenei kíséret: Pálkerti Zsuzsanna dalszerző, zongoraművész.

Szülők és társastáncot tanulók figyelmébe!
Gyálon, az Arany János Közösségi Házban
két új tanfolyam indul!

- Balett és művészi mozgáskultúra-fejlesztő tanfolyam – 5 és
10 év közötti gyermekek részére. A foglalkozás célja: megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a klasszikus mozgásművészet alapjait, fejleszteni koordinációs készségüket valamint zenei
és művészi érzékenységüket. A foglakozás időtartama: heti 1x egy
óra. Ár: 4000 Ft/fő/hónap
- Balett tréning – és erősítő tanfolyam – társastáncot tanulók
részére, illetve olyan felnőttek számára, akik szeretnék újszerű,
balett alapokon nyugvó módszerekkel formálni testüket. A foglalkozás célja: megteremteni az alapot és az állóképességet a társastánc valamennyi műfajának tökéletes elsajátításához, valamint
erősíteni és formálni az ahhoz szükséges izomzatot – Ne egy modell alkata legyen a példaképed, hanem egy táncosé! A foglalkozás
időtartama: heti 1x másfél óra (az első félórában tréning, a második
órában a tréningen tanultak átültetése egy komplett balett órai foglalkozásba). Ár: 4500 Ft/fő/hónap
Mindkét tanfolyam oktatója: Mátyás Desirée, táncművész. A
tanfolyamokba folyamatosan is be lehet csatlakozni, de egy-egy
foglalkozás min. 5 jelentkező esetén indul el.
Érdeklődni, jelentkezni a következő módokon lehet:
Email: mdesiree83@gmail.com, Telefon: +36 20 419 0563

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok!

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

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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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,
csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20
403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi
úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928
Gyálon, a Petőfi Sándor utcában, kertes,
családi ház eladó! Vegyes építési anyagú, mezsgyére épült. 80m2 ház, 856m2
telek, 20m utcafront. Amerikai konyha
ebédlővel, spejz, 2 szoba, fürdőszoba, terasz, melléképületek. Összkomfortos. Ár:
16.500.000.- Ft. Tel.: 06703829132.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.
Telefonon egyeztetett
időpont alapján.
Cím:

2360 Gyál, Árpád utca 75.

Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
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.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844
Gyálon 25 m2 lakás kiadó 1-2 fő részére.
Ugyanitt 10x5x1,3m úszómedence tartozékaival együtt kitűnő állapotban eladó.
06-20/9111-713
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Csömörön eladó egy nappali-konyha,
fürdőszoba, hálószoba, garázs, kis pince, terasz, kocsibejáróval rendelkező
ingatlan(50m2), nagy kerttel(720m2).
Azonnal költözhető. Ár: 11.900.000.- Ft.
Fotó küldésére e-mail-ben van lehetőség!
Tel.: 06705051177.
Kezébe adom az egészségét. Egészség,
harmónia, személyiségfejlődés. A REIKI
tanfolyamon megtanulja, hogyan őrizze
meg az egészségét. Elősegíti a gyorsabb
gyógyulást az orvosi kezelés kiegészítéseként. Bővebb információ: R. Fodor Ágnes
reiki tanár 06-30/365-1160, e-mail: dorfo.
fodor57@gmail.com
Tisztelt Hölgyek, Urak! A talptól a lélekig –
masszázs! Szakképzett, megbízható svéd
masszőr házhoz megy, minden korosztály
számára megfizethető áron. Bejelentkezés: 06-30/241-6110, 06-70/416-4701
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gépjárművek azonnali felvásárlása! Tel.:0630/259-3260, Csongrádi István, Gyál,
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
Gépjárművek ingyenes hitelügyintézése,
passzív BÁR-osoknak is, lízing, átírás, kárrendezés lebonyolítása! Tel.:06-30/2593260, Csongrádi István, Gyál, Karinthy
Frigyes utca (régi Sallai) 24.
Gyáli munkára keresünk kollégákat az
alábbi munkakörökbe: áruösszekészítő,
fóliázó, raklapválogató, címkéző. Érdeklődni: 20/367-4450
A PACSI KUTYA ÉS CICA KOZMETIKA minőségi munkával, állatbarát
környezettel,állatorvosi háttérrel és akciókkal várja önöket és kedvenceiket. 1188.
Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés: 0670-350-0197, Ünnepi akció: 5-10-15%
Általános iskolás tanulóknak matematika
és fizika korrepetálást vállalok. 20/9150841
Korrepetálást, alapvető hiányok pótlását,
tehetséggondozást és iskola előkészítést
vállal gyáli pedagógusnő nagy gyakorlattal,
türelemmel és gyermekszeretettel. (Általános iskolásoknak) Tel.: 06-29/703-228,
06-30/685-7048 (sms-t várok)
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁNÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely
Anikó 06-20/2176-771

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:
Telefon:

06 (29) 541-644
e-mail:

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

Új

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!

19

A színpadi programokból:
december 17. péntek
16.30: Az Eötvös iskola diákjainak ünnepi műsora
17.00: A Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők
Színtársulata) A Tél boldogsága című előadása
Sok szeretettel várjuk Önt
december
17-18-19-én
délutánonként a Templom
téren!
Igényes termékek kirakodóvására,
színpadi
programok, büfé forró teával, forralt borral, sültgesztenyével, sültkolbásszal,
betlehemi élőkép, állatsimogatás és más érdekességek.

A színpadi programokat rossz idő esetén a közösségi ház
színháztarmében tartjuk.

17.30: Pekarik Katica énekes
18.15: MondGyáldást zenekar
december 18. szombat
16.00: Az Ady iskola ünnepi műsora
16.20: A Bartók iskola és a Kodály Zoltán Zeneiskola
közös produkciója - Karácsonyi dalok
17.00: A Zrínyi iskola Népek karácsonya című műsora
17.15: A Kovács István Pál Dalkör zenés, verses kórusa
18.15: Kánai Mennyegző zenekar
19.00:

december 19. vasárnap
15.15: A katolikus hitoktatásban résztvevő
gyerekek előadása
15.45: A Márványos Tamburazenekar előadása
17.00: Sáray József énekes előadása
18.00:

Az eseménysorozat rendezősége a műsorváltoztatás jogát
fenntartja.

Sasvári Sándor előadóművész műsora

Gyertyagyújtás - a város adventi
koszorújának negyedik gyertyáját
Pápai Mihály polgármester és Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester
gyújtja meg

18.30 A Lumen
előadása

Christi Gospel Kórus

