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Kibővül a gyáli szakképzés
Városunkban és térségében is egye-
dülálló együttműködés jött létre a 
szakképzés megújítása érdekében.

5. oldal

Faültetés és Sportnap a  
Csontos József utcában
Május 12-én délután rendkívül moz-
galmas programmal kedveskedett  
Gyál Városának Polgármesteri Hiva-
tala a város oktatási intézményeiben 
tanuló diákoknak. A rendezvény ap-
ropóját a városközpont építése adta. 
Együtt, közösen otthonossá tenni a 
Csontos József utcát és ünnepélye-
sen is birtokba venni!

12. oldal

Városi gyermeknap a  
sportpályán

A nap folyamán többször is rákezdő 
eső sem tudta elvenni a gyerekek, 
családok jó hangulatát május 28-án. 
A városi gyermeknapra kilátogatókat 
az idén is gazdag programkínálat 
várta.

13. oldal

Népi ízek – népi játékok: 
Családi nap az Adyban
Az Ady iskola legnagyobb rendezvényét, a Családi napot, melyre hivatalos az összes diák 
családjával együtt, az idén is május harmadik szombatján tartották. Idén a „Népi ízek, 
népi játékok” címet választva, kifejezetten a népi kultúra megismerése volt a cél. A bográ-
csokban csak magyaros étel főhetett, a népi játszótéren és a sorversenyeken egész nap rég 
feledésbe merült játékok várták a gyerekeket és szülőket. 

Képes beszámolónk a 7. oldalon.

Hogy halad a városközpont fejlesztése?

Májusban a munkálatok kedvező időjárás mellett folytatódtak, az útépítéssel érintett köz-
művek áthelyezésének, kiváltásának megkezdésével. Az új nyomvonalú Kőrösi út szinte 
teljesen elkészült, júniusban várható az új nyomvonal csatlakoztatása a jelenlegi úthoz, 
aminek következtében a forgalom átterelésre kerül az új nyomvonalra, és a jelenlegi Kőrösi 
út munkaterületté válik, korlátozottan vehető majd igénybe. 

Írásunk a 3. oldalon.
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Szikkasztóárkok visszaellenőrzése
Ez év márciusában a város egész területén tájékoztatta a közterület-
felügyelet az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a gondozatlan 
árkokat tartsák karban, valamint a szabálytalan közterület haszná-
latot haladéktalanul szüntessék meg, a közterületről az ott lévő sze-
metet távolítsák el. Ennek visszaellenőrzése május közepétől meg-
történt. Örömmel tapasztaltuk, hogy az akció eredményes volt!

Azokon a helyeken azonban, ahol a tájékoztatás, felszólítás el-
lenére sem tartják karban a szikkasztóárkokat, a tulajdonos sza-
bálysértést követ el, amely szabálysértési eljárást von maga után és 
pénzbírsággal sújtható!

Ezúton is köszönjük a lakosság pozitív hozzáállását! Mindany-
nyiunk érdeke, hogy a szikkasztóárkokat karban tartsuk, hiszen 
így megelőzhetjük a kedvezőtlen időjárás következtében kialakuló 
problémákat.                                                                          Köszönettel:

Közterület-Felügyelet

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 

2010. évi  közhasznú jelentése
a 1997. évi CLVI. Törv.  szerint: 

  

A számviteli beszámoló adatai (e Ft): 2010. év 
A/ Össz.kh. tevékenység bevétele 11735 
1. Közhasznú működési célra kapott támogatás 

- H. önk. támogatás: 300 
- Pest Megyei Önk. 0 
- Egyéb 625  

2. Más pályázatból nyert támogatás 9144 
3. Kh.tevékenységből bevétel 0 
4. Tagdíj 36 
5. Egyéb 1630 
                                                         
Kh. szervezet tisztségviselői díjazása, támogatása: 0 
E/ Kh.tevékenység ráfordítása
Összes ráfordítás 4761 

- Kiadások 4689 
- Tárgyi eszköz ráfordítás 72 

G/ Pénzügyi eredmény  7046 
- Nem pénzbeni - 72 

K/ Tárgyévi eredmény 6974 
APEH 1 % kiutalt 11 
   Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munká-
ban látják el. 
Javadalmazásban, juttatásban nem részesülnek a tevékenységükkel 
összefüggésben. 
Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója, áttekintő: 
  Fő kh. tevékenységünk, vállalásaink: a nyd.tagság, a város idő-
seinek képviselete, szociálisan rászorulók támogatása. Takarékos 
IZZÓ-csere és ZBR Háztartási Gép-csere program  – amely áthúzó-
dó 2011 januárra –, városkép szépítés, játszótéri eszköz gondozás. 
A Kistérségi Szociális és Családsegítő Iroda segítségével.   45 fő rá-
szoruló gyermeket szerény Mikulási csomaggal támogattunk. 
Nyugdíjas rendezvényeink: Farsangi Bál, Fánksütők versenye,  
Nyugdíjas Klubok 7. Kistérségi Találkozója amatőr kiállítással, 
Idősek Világnapja műsoros városi rendezvények, stb. 
Kirándulások: Iparművészeti Múzeum és Pálvölgyi cseppkőbar-
lang, Tata, Lillafüred 
Az éves beszámolót a tagság 2011. év februári Közgyűlésén elfo-
gadta. 
Gyál, 2011. június 02.                                                                                 

Kiss Jánosné 
NYKE elnök 

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala, valamint az Okmányiroda 2011. július 
1-jén, július 7-én, valamint igazgatási szünet miatt július 11. és 
23. között zárva tart. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal-
ban nem lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anyakönyvi 
ügyekben ügyfélfogadási napokon az ügyeletet ellátó munkatár-
sunk elérhetőségéről a portaszolgálat ad felvilágosítást, valamint 
ezeken a napokon telefonos ügyelet áll az Önök rendelkezésére.

A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930
Megértésüket köszönjük!                                    Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző

2011. május 4-én a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár színháztermében ültek össze megbeszélésre a fővárossal közvetlenül 
érintkező agglomerációs települések vezetői. A második alkalommal 
megtartott rendezvényen megtárgyalták a létrehozandó Önkormány-
zati Társulás alapító okiratát, és megállapodtak abban, hogy azt rövid 
időn belül végleges formába öntik.

Pápai Mihály, városunk polgármestere kezdeményezte, hogy a Buda-
pestet körülölelő agglomerációs települések érdekvédelmi szövetséget 
hozzanak létre, amely a megyével összefogva képviselhetné e települé-
sek érdekeit a fővárosnál, a minisztériumoknál és a kormánynál.

A megbeszélésen történt megegyezés értelmében a Fővárosi Agglo-
meráció Önkormányzati Társulás alapító okiratának ünnepélyes alá-
írására június 15-én fog sor kerülni. 
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Hogy halad a városközpont fejlesztése?

Májusban a munkálatok kedvező időjárás mellett folytatódtak, az 
útépítéssel érintett közművek áthelyezésének, kiváltásának meg-
kezdésével. A Vasút utca és a Kőrösi út érintett szakaszán lakók 
közmű bekötései is változnak, ahol szükséges. Így az ott lakók szá-
míthatnak arra, hogy a kivitelezést végzők felkeresik őket a szük-
séges egyeztetések miatt. Az új nyomvonalú Kőrösi út szinte telje-
sen elkészült, a záró aszfaltréteg a csatlakozással egy időben kerül 
kivitelezésre. Júniusban várható a Kőrösi út új nyomvonalának 
csatlakoztatása a jelenlegi úthoz, aminek következtében a forgalom 
átterelésre kerül az új nyomvonalra, és a jelenlegi Kőrösi út munka-
területté válik, korlátozottan vehető majd igénybe a közúti forga-
lom által. A közműkiváltások kivitelezésénél elkerülhetetlen lesz a 
szolgáltatások rövid időre történő megszakítása. Az ehhez szüksé-
ges tájékoztatás, amint ismertté válik a pontos időpont, a kivitelező 
által megtörténik majd, ehhez az érintettek türelmét kérjük.

Az útépítéshez kapcsolódóan szükséges vágány felújítási, átépí-
tési munkálatokat a kivitelezők a MÁV Zrt. műszaki felügyeletével 
az útépítéssel, valamint a vasútüzemmel összehangolva május 2-12 
között, 10 éjszakai vágányzári időszak alatt elvégezték, az útátjá-
rók végleges kialakítása az ott zajló útépítési munkákkal egyidőben 
lesz befejezve.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ (Városháza) 
építésének, a piac felújításának, valamint a Somogyi Béla és József 
Attila utcákban létesítendő parkolók építésének munkálataira a 
kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, 
jelenleg a pályáztatás utolsó fázisa zajlik, hogy mire az időjárás, ill. 
a kapcsolódó munkálatok engedik, megindulhassanak a kivitele-
zési munkálatok.

A piac kivitelezése várhatóan június-július hónapokban zajlik, 
hétfőtől szombatig tartó munkavégzéssel, a vasárnapi piacok fo-
lyamatos megtartása mellett, törekedve arra, hogy a munkálatok 
minél kisebb mértékben zavarják a piac szokásos menetét.

 

Új forgalmi rend a 
Bacsó Béla utcában!

A Városközpont rehabilitáción belül, mint ahogy a lakosság is 
tapasztalja, megindult az építkezés és forgalmi rend változása 
várható. Kérjük a közlekedésben résztvevők fokozott figyel-
mét és türelmüket a munkák befejezéséig, ami előreláthatólag 
szeptember végén várható.

A Bacsó Béla utcából a Körösi út felé haladva a Munkácsy 
Mihály utca lesz a fő közlekedési út. A felújított vasúti átjárón 
áthaladva balra (Budapest irányába) nem lehet majd fordulni, 
csak jobbra, ami rávezet majd a Kőrösi út új nyomvonalára. 
A Kőrösi úton Budapest felé haladva nem lehet majd a Bacsó 
Béla utca felé lehajtani, amit egy zöldfelületű sziget a csomó-
pontban egyértelműen akadályoz majd. A régi Kőrösi úton 
egyirányú lesz a forgalom a Kisfaludy utcától a Bacsó Béla ut-
cáig Budapest felé, és egy sávosra szűkül, mellette kerékpárút, 
járda, illetve parkolók létesülnek. 
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Beszámoló a testületi ülésről
2011. május 26-án ült össze Gyál város kép-
viselő-testülete. 17 előterjesztés szerepelt 
a napirendi pontok között. A teljes létszá-
mú grémium elsőként a polgármesteri be-
számolót hallgathatta meg az április 28-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta történt 
fontosabb eseményekről.

A képviselő-testület megalkotta a Kodály 
Zoltán Zeneiskola térítési és tandíj összege 
megállapításának szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletét, mely jogszabályválto-
zás miatt vált szükségessé. 

A Bartók Béla Általános Iskola, valamint 
az Eötvös József Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskola átszervezésével 
kapcsolatos intézkedések megkezdődtek.  
Az átszervezés lényege mindenekelőtt, hogy 
szakmai szempontból hatásosak, gazdasági 
szempontból hatékonyak legyenek. Ezek az 
intézkedések sem a gyermekeknek, sem a 
szülőknek aránytalan terheket nem jelent-
hetnek. A megszervezés, megszüntetés, át-
adás időpontja a július 1-től augusztus 31-ig 
terjedő időszak. A következő javaslat e két 
oktatási intézmény Közoktatási Intézkedési 
Tervének felülvizsgálatára, módosítására 
irányult. Ezen intézkedési terv felülvizsgá-
latának legfontosabb indoka a fenntartási 
tevékenységek előretekintő tervezése.

Egy 2010. december 20-án született hatá-
rozat értelmében döntött a képviselő-testü-
let, hogy tagja kíván lenni a Fővárosi Agglo-
meráció Önkormányzati Társulásnak, majd 
ezt követően 2011. május 4-én a részvételi 
szándékot jelző települések polgármesterei-
nek közreműködésével került sor a társulási 
megállapodás tervezett szövegének megvi-
tatására Gyálon. Június 15-én délelőtt tíz 
órakor tervezik az alapító okirat aláírását 
ünnepélyes keretek között a gyáli Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
színháztermében, melyre a képviselő-testü-
let felhatalmazást adott a polgármesternek.

Donhauser Ádám, a Gyál Városüzemelte-
tési és Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója tájékoztatta a képviselő-
ket a városközpont pályázattal kapcsolatos 
jelenlegi helyzetről, a legutóbbi történé-
sekről. Az útépítéshez kapcsolódó közmű-
kiváltások kivitelezésére aláírásra került a 
szerződés. Az engedélyezés a távközlés, va-
lamint a víz- és csatornahálózatok esetében 
lezárult, kivitelezésük folyamatban van. 
Az elektromos, illetve gázvezeték hálóza-
tok engedélyeztetése folyamatban van. A 

képviselő-testület módosította a kistérségi 
szolgáltató központ építésének közbeszer-
zési kiírását és reményeink szerint a nyáron 
ennek kivitelezése is megkezdődik.

Javaslat volt Gyál-felső vasútállomás fel-
újításának és kerékpártároló létesítésének 
építési engedélyezési tervének elkészítésére. 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt felada-
tának tartja, hogy a Kőrösi úton lévő épület 
sorsát mielőbb rendezze. Az épület állapota 
nap mint nap romlik, jelenleg is életveszé-
lyes. A javaslatot egyhangúlag elfogadta a 
képviselő-testület.

Gyál Város Önkormányzatának Képvise-
lő-Testülete éves munkarend szerint soros 
ülését 2011. június 28-án tartja.

Rendhagyó 
osztályfőnöki órák 

Május utolsó heteiben Pápai Mihály polgármester meglátogatta a város négy általá-
nos iskoláját, ahol a nyolcadik osztályos tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat 
tartott. A kezdeményezést az intézményvezetők pozitívan fogadták, hiszen korábban 
nem volt példa hasonlóra. A látogatások célja mindenekelőtt az volt, hogy a várost 
elhagyó nyolcadikosok ismerjék meg a hivatal működését, felépítését. 

Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes, látványos előadást tartott a gye-
rekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki órát. 
Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni, ők hogyan tennék lakhatóbbá, vonzób-
bá városunkat. 

A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt, hogy a fiatalokat Gyál haza-
várja. A város az otthonuk, lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érezzék 
jól magukat ezek a fiatalok. A közös gondolkodás, eszmecsere mindig újabb ötleteket 
szül és előrelendíti a munkát. 

Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval, hiszen évek múlva ők lesznek 
azok, akik majd előmozdíthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan hagyják el ott-
honukat, szerettek-e itt élni. A kötődés sokkal intenzívebben játszik szerepet életünk-
ben, mint korábban, annyi a változás, a bizonytalanság, jó, ha az ember tudja, honnan 
indult és azt nem felejti el. A diákok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt kaptak 
ajándékba, amely ezt a kötődést szimbolizálja, próbálja még szorosabbra fogni, hiszen 
minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet hazájára, szü-
lőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is büszkén viselik alkalomadtán Gyál Városá-
nak kitűzőjét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz, otthonukhoz.

A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 2010. évi beszámolójának főbb adatai:

Bevételek: - állami, önkormányzati 200.000.-
 - tagdíj  424.000.-
Egyéb bevételek: -vállalkozói tevékenység 30.000.-
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Kibővül a gyáli szakképzés
Gyálon és a térségben is egyedülálló együttműködés jött létre a szakképzés 
megújítása érdekében.

2011 májusában együttműködés született a gyáli Eötvös József Szakközép-
iskola és a pesterzsébeti Szivárvány Szakképző között. A két intézmény – a 
helyi önkormányzat illetve a Gyáli Ipartestület támogatásával – hosszú távú 
együttműködést dolgozott ki, hogy a városban, illetve a környező települése-
ken élő fiatalok számára új szakképzési lehetőségeket biztosíthasson.

A két iskola modern, XXI. századi képzési rendszere német illetve osztrák 
mintára szerveződik. A Németországban már évtizedek óta alkalmazott du-
ális szakképzési rendszer most településünkön is bevezetésre kerül. Az új mo-
dell lényege, hogy a szakiskolai tanulás során mindösszesen az első tanévet 
töltik a gyerekek az iskolapadban, míg a második és harmadik tanév során 
szinte teljes egészében a vállalkozóknál tanulják meg szakmájuk fortélyait.

Az új képzési rendszer egyértelmű előnye, hogy a képzés időtartama 4-ről 
3 évre csökken, továbbá a fiatalok valós szakmai tudással kerülnek ki az is-
kolapadból, mely jelentősen növeli a diákok munkaerőpiacon történő sikeres 
elhelyezkedését. Az új típusú képzés további nagy előnye, hogy az elméleti 
képzés helyben valósul meg, ezért a gyerekek utazással eltöltött ideje lerö-
vidül. A szülők is nyugodtabban engedhetik iskolába gyermekeiket, hiszen 
csak a szomszédos utcába kell menniük, nem pedig esetleg Budapest másik 
végére.

A most kidolgozott programunk a vendéglátóipari képzések terén kíván a 
térségben  újat alkotni. A két iskola közösen szakács, cukrász és pincér cso-
portokat kíván indítani a 2011/2012-es tanévtől – mondta a Szivárvány Szak-
képző igazgatója, Kisely Zsuzsanna. Karikás Pál – a Gyáli Ipartestület elnöke 
– jelezte, hogy a helyi vállalkozók reakcióiból is egyértelműen kiderült, hogy 
a térségben igény van a jól képzett, korszerű ismeretekkel, konvertálható 
tudással rendelkező szakemberekre, akiknek oktatásából maguk a cégek is 
szívesen részt vállalnak. A megkérdezettek egybehangzóan állítják, hogy ez a 
megoldás egyedülálló lehetőséget teremt a fiatalok számára.

A középiskolai felvételik lezárultak ugyan, ám a nyár folyamán (július 4-
én) lehet a szeptembertől induló képzésre jelentkezni. Iskolánk biztosítja, 
hogy aki szeretne, az be tudjon kapcsolódni szeptembertől induló osztálya-
inkba. A képzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az alábbi telefonszá-
mokon: 346-451 vagy 340-112, vagy személyesen az Eötvös Szakközépiskolá-
ban (2360 Gyál, Erdősor utca 65.) kaphatnak az érdeklődők.

Hajdú Éva
igazgató

Ismét büszkék 
lehetünk! 

2011. május 6-7-8. Paks Internet-Vers Fesztivál. A há-
romnapos rendezvény utolsó két napján, szombaton és 
vasárnap részt vett a Kodály Zoltán Zeneiskola küldött-
sége is. Szombaton Hauser Antal zongoratanár kolléga 
és Ácsné Földi Judit állhattunk az immár negyedik alka-
lommal megrendezett fesztivál színpadára.

Vasárnap a Kodály Zoltán Zeneiskola Alkotó Műhe-
lye, azaz a KOZI.AM adhatta elő megzenésített versek-
ből álló kb. 20 perces műsorát. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy zeneiskolánk igazgatója is elkísért minket a 
rendezvényre, hiszen az együttes tagjait ő hozta utánunk 
egyik növendékünk édesanyjával, Vitéz Ildikóval, akik-
nek ezúton is köszönjük a fuvart, és a lelkes szurkolást. 
Nevezni már korábban, januárban kellett az internetre 
feltett, kortárs költők verseinek megzenésítésével, ame-
lyeket a beküldött felvételek alapján érdemesnek tartot-
tak arra, hogy elhangozzanak a fesztiválon. 

„Köztudott, hogy a megzenésített versek nem a leg-
népszerűbb műfaj a fiatalabb nemzedék körében”- 
mondta a szakmai zsűri egyik tagja, hiszen zömmel 
középkorúak művelik, de legnagyobb örömükre meg-
csillant egy reménysugár, a KOZI.AM a színpadon, egy 
olyan zeneiskolásokból álló együttes, amely gyönyörűen 
éneklő, hangszerükkel nagyon jól bánó csoport benyo-
mását keltette. 

Méltán vívtuk ki a zsűri elismerését, hiszen a felnőtt 
mezőnyben az egyetlen iskolásokból álló csapat voltunk, 
akik színvonalas műsorunkkal a felnőtt mezőnyből is 
kiemelkedtünk. 

Most már nem borzolom a kedélyeket, felsorolom az 
együttes tagjait: Balogh Mónika, Krizsán Krisztina, Vaj-
da Viktória, Mráz Nikolett, Vitéz Tibor és Ács Bernadett, 
aki szintén zeneiskolánk növendéke volt 8 éven át, az 
előadott dalok zömének zeneszerzője, valamint Rapcsok 
Dóra, aki az együttes tagja, de sajnos egy másik program 
miatt nem tudott velünk szerepelni a találkozón. Én gi-
tárral kísértem őket, hangszerelem a dalokat és összefo-
gom a csapatot. 

Köszönettel tartozunk, azoknak a magánének és 
hangszeres tanár kollégáknak, akik olyan hangszeres 
tudáshoz juttatták növendékeiket, amellyel az együtte-
sünkben kiválóan megállják a helyüket. Kollégáim: Si-
mon Anikó (magánének), Baksi Nóra és Koltavári-Tokár 
Hajnalka (fúvós), Németh Marina (hegedű). Köszönet 
érte!

Ács Bernadett a mezőny legifjabb zeneszerzőjének bi-
zonyult, a szakmai zsűri különdíját pedig Mráz Nikolett 
kapta gyönyörűen felcsillanó, tiszta énekhangjáért és 
fuvolaszólójáért. Nagyon büszkék vagyunk az elisme-
résre!

   Ácsné Földi Judit
 zeneiskolai tanár
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A Bóbita Bölcsőde 
gyermeknapja

2011. május 21-én a Bóbita Bölcsődé-
ben a Városi Gyermekgondozónők a 
Bölcsődéért Egyesület gyereknapot 
tartott. Az időjárás kedvező volt a ren-
dezvény megtartására. Intézményünk 
árnyékos udvarán sokféle programmal 
vártuk bölcsődénkbe járó kisgyerme-
kes családokat. A délelőttöt ugrálóvár, 
arcfestés, kézműves foglalkozás, hor-
gászás tette színessé.  Kisgyermekne-
velőink segítségével a gyermekek apró 
tárgyakat, alkotásokat készítettek 
gyurmából és textilből. A programok 
végén vidám vetélkedőkben mérték 
össze a kicsik tudásukat és erejüket. 
Vidám játék, ugrálás és vetélkedő 
után, jól esett az üdítő és a frissen sü-
tött palacsinta. 

A nap végén minden gyermek kel-
lemesen elfáradva, és ajándék lufival 
térhetet haza. Jókedvűen ünnepeltük 
a gyermekeket, ezen a szép napon. 

A bölcsőde dolgozói
 „Kicsi vagyok, gyerek még, 
ünnepelni szeretnék! 
A gyermeknap olyan szép, 
azt akarom, velem légy!„
(Szuhanics Albert: Nagyon jó a gyerek-
nap)

Megújuló természet, megújuló programok
Idén is megrendezésre került a „Liliomos 
Nap”, mely bár hagyományos rendezvé-
nyünknek tekinthető, folyamatos megúju-
láson megy keresztül évről-évre. 2011-ben a 
megszokott programokon kívül a Nemzedé-
kek Biztonságáért közhasznú Alapítványnak 
köszönhetően „Tomi bohóc” mókás előadá-
sán, akadálypályán ismerkedhettek a bizton-
ságos közlekedés szabályaival látogatóink. 
A gyáli FEGY Polgárőr- és Tűzoltó egyesü-
letnek, a BRFK Közlekedési és Rendvédelmi 
alosztálynak köszönhetően pedig közelebbről 
megismerhették a gyermekek azok munkáját, 
munkaeszközeit. 

A Liliom Óvoda új, (reméljük követőkre 
találó) kezdeményezéssel egy közös játékos 
versenyre hívta városunk óvodáinak, isko-
láinak 5 fős csapatait a Madarak- fák napja 
alkalmából. Óvodásaink környezettudatos, 

természetet tisztelő, sze-
rető mentalitásának ala-
pozására nagy hangsúlyt 
fektetünk eddig is. Ez 
megmutatkozott második 
helyezésükön is, melyhez 
gratulálunk. A részletek-
ről a győztes team peda-
gógusa így ír. 

„Meghívó érkezett isko-
lánkba, mely az elsősöket 
invitálta egy ígéretes dél-
utánra. A Liliom Óvoda 
óvónői, dadusai vetélkedőt 
szerveztek a „Madarak 
és fák napja” alkalmából 
május 19-én. Gyál város 
minden óvodája és iskolájának elsősei részt 
vehettek ezen a rendezvényen. Ott is voltunk 
mindannyian! Öt fős csapatokkal masíroztunk 
a megnyitóra az óvoda épülete mellé, ahol meg-
kaptuk menetleveleinket is. Minden csapat ké-
szült egy kedves kis bemutatóval: verssel, dallal 
vagy tánccal. Természetesen ezen produkciók 
is madarakról vagy fákról szóltak.

Ezek után kezdődött a komoly vetélke-
dés! Volt ott falevelek párosítása termésük-
kel, madárhangok felismerése, gólyalábakon 
békafogás, sítalpakon elbújt madarak keresé-
se, vízhordás kanállal, madarak és árnyékuk 
párosítása és még sorolhatnám! Mind a 11 
állomáson remek feladatok várták a kis csa-
patokat. A gyerekek vállvetve, nagy élvezettel 
teljesítették mindet! Kellemesen elfáradtak! A 
vetélkedés után szörpöt és sütit kaptak, amíg a 
zsűri összesítette a pontokat. Az eredményhir-
detés következett! 

Újra felsorakoztunk és nagy izgalommal 
vártuk az értékelést! Micsoda díjakat osztot-
tak szét az óvó nénik! Minden csapat kapott 
egy gyönyörű tuját cserépben! Az első három 
helyen végzők pedig még egy csodás madárete-
tőt is!

Köszönjük ezt a remek lehetőséget a Liliom 
Óvod minden dolgozójának!

Jövőre is elmennénk, de mi már másodiko-
sok leszünk!”                                  Bán Károlyné

                                 tanító néni, Ady iskola

Ezúton köszönjük óvodánk karbantartójá-
nak „Márton bácsinak” a madáretetők elké-
szítését.

A Liliom óvoda dolgozói nevében:
Czibere Annamária

óvodapedagógus

A rendezvény sikeréért a dolgozókon kí-
vül köszönet illeti szponzorainkat is:
KHT
Csoki Birodalom  
Brill szépségszalon
Design Iron Kft.
Szamovár cukrászda
Pintér üzletház
Gyáli ipartestület
Láng László és Láng Lászlóné
Arisona söröző
Botlik Zoltán
Piactéri húsbolt
Láng Melinda
Piactéri ruhásbolt
Szatmári Andrea (Katica csoport)
Peti text (méteráru bolt)
Brödner Péter
Lakó Noémi és Petra (Bambi csoport)
ASA
Bató Annamária (Csibe csoport)
ANIMONA üzletház
BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály
Medison Bowling Club
Ispán Matild (Virág csoport)
CBA
Napvirág masszázsstúdió Szűcs Szilvia 
(Halacska csoport)
Dominó játékbolt
Popovicsné Rapi Andrea
Piactéri italdiszkont, baromfibolt
Pápainé Gazdag Anita (Bambi csoport)
Fábián Anna (Halacska csoport)
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Kissné Lengyel Erzsébet (Nyuszi csoport)
Kölyökidő
Városi cukrászda (Széchenyi út)
Kalmár Róbert (Csibe csoport)
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Népi ízek – népi játékok: 
Családi nap az Adyban
Az Ady iskola legnagyobb rendezvényét, a Családi napot, melyre hivatalos az összes 
diák családjával együtt, az idén is május harmadik szombatján tartottuk. Büszkék 
vagyunk rá, hogy megint voltunk vagy ezerötszázan. Idén a „Népi ízek, népi játékok” 
címet választva, kifejezetten a népi kultúra megismerése volt a cél. A bográcsokban 
csak magyaros étel főhetett! A szakácsokból álló zsűrinek nagy fejtörést okozott a 
főzőverseny elbírálása, hiszen az adys anyukák, apukák fantasztikusan jól főznek. 
A Márványos tamburazenekar hangszer- és viselet-bemutatót, táncházat tartott 
a gyerekeknek, a népi játszótéren és a sorversenyeken egész nap gyakorolhattuk a 
rég feledésbe merült játékokat. Gólyalábon járás, petrencerúdtartás, patkódobálás, 
bálagurítás, talicskatolás, vödörcipelés, almahordás kosárban, gyertyamártogatás, 
kosárfonás, csuhézás és más hasonló játékokkal szórakoztattuk a diákokat és szü-
leiket egyaránt. A csattogós lepke tologatás még az apukákat is elvarázsolta. Fontos 
megtapasztalni, hogy a focin és a számítógépes játékokon túl is volt, van élet! Az 
óriáscsúszda és a lovas kocsikázás elmaradhatatlan kedvenc, a mentőautót is meg 
lehetett csodálni belülről, sőt szirénázni is szabadott! Bemutatkozott a suli legifjabb 
rock zenekara. Idén sem maradt el a Képviselő-testület – Ady-válogatott rangadó, 
amely mindig nagy érdeklődésre tart számot. A meccs óriási örömünneppel vég-
ződött, mert megtört a városatyák eddigi sikersorozata, s végre a mi fiaink lettek a 
jobbak! Titkon számítottunk a győzelemre, hiszen minden idők egyik legjobb foci-
csapata volt az idei, a városi focibajnokságot is megnyerték! Az iskola közösségét ösz-
szekovácsoló családi nap az idén hatéves, olyan alkalom, amikor Ady-pólót veszünk 
fel, s örülünk annak, hogy egy nagy családba tartozunk!

  Kasa Csilla
igazgató
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Duplázott a Zrínyi 
atlétika csapata

A megyei mezei futóverseny megnyerése után 
bizakodva indultunk 2011. május 18-án a II. kor-
csoportos fiúkkal az albertirsai megyei atlétikai 3 
próbára. 

Gyönyörű szép időnk volt, még talán túl meleg 
is. Először távolugrásban versenyeztünk. A körze-
ti eredményekhez képest valamennyi diák javított. 
Második számunk a kislabdahajítás, az úgyneve-
zett „ mumusunk” is jól sikeredett. Végül a 60 m-
es síkfutás valamennyi időfutamának megnyeré-
sével az I. helyre került a csapatunk. 

A 4 x 100 m-es váltófutásnál már csak arra kér-
tem a csapatot, nehogy elejtsék a váltóbotot. Szu-
per gyorsasággal szintén az első helyre beérkezve, 
tudtuk a dobogó legfelső fokára fogják szólítani 
csapatunkat az eredményhirdetéskor. 

Ezzel kivívtuk a résztvételt  2011. május 31-én a 
tatai országos versenyre.

A csapat tagjai: Burai Tamás, Fekete Márk, Fe-
kete Olivér, Gégény József,  Kusnyír Krisztián.

Gratulálunk az iskola büszkeségeinek, és szorí-
tunk értük május utolsó napján.

Spányik Istvánné 
felkészítő testnevelő tanár 

Mozgás minden mennyiségben
Országos sportnapra ébredt a város, 2011. május 18-án. A „Kihívás Nap” programját 
reggeli zenés tornával indította Spányikné Etelka néni. Öröm volt nézni a sportpá-
lyán tömegesen résztvevő gyerekek arcát, mozdulatait. 

Ezt követte a „fekete 
leves” néhány tanórán 
kellett résztvenni a diák-
seregletnek. Majd délután 
12 órától folyamatosan, 
szünet nélkül lehetett 
megmérkőzni a külön-
böző sportfeladatokon. 
Ilyenek voltak: lengőte-
ke alsósoknak, szkander 
(felsősöknek), kosárlabda 
felsősöknek, tollaslabda 
egyéni/páros, asztalitenisz – egyéni/páros, kapura lövés, kötélhúzás felsősöknek, 
udvari  sakk alsósoknak, játékok és fogócska az  alsósoknak, hula-hopp alsósoknak 
és felsősöknek, florrball, foci.

A feladatokat teljesítők között, az önkormányzat 300.000 Ft-os támogatásából, 
Gyál valamennyi intézménye között szétosztott összegből vásároltunk ajándékokat, 
sportszereket, édességcsomagokat, és egyéb jutalmakat a diákok nagy-nagy örömé-
re. A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk, a cél, hogy a sportot nép-
szerűsítsük.

Köszönjük minden nevelő segítségét, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez 
a csodálatosan szép nap.                                                                                    Testnevelők

Sikeres labdarúgópalánták 
a Városházán!

Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, 
a Lurkó Gyerekfoci Egyesület, a Gyáli BKSE és 
a Vecsési FC vegyes labdarúgó csapatai három 
korosztályban a szardíniai Asseminiben jártak 
április végén egy nemzetközi tornán. A sikeresen 
szereplő, érmekkel hazatérő gyerekeket május 4-
én Pápai Mihály polgármester és Pánczél Károly 
alpolgármester fogadta a Városházán. A gyerekek 
és az edzők a sikeres szereplés elismeréseként em-
lékplaketteket vehettek át a polgármestertől. Ven-
déglátóikat a lurkók egy-egy kézzel festett faliórá-
val lepték meg.

Világbajnok gyáli lányok
Legszebb hónapunk május, 
nem csak a természet szépsége-
ivel, mosolygós gyümölcseivel 
örvendeztette meg városunkat, 
hanem egy világbajnoki cím-
mel is!

Egy kis csapat, a Kassa Fit-
Dance tagjai közt több gyáli 
leányzó találta meg adottságá-
hoz, tehetségéhez azt a segítsé-
get, felkészítést, mellyel a 2011-
es év IDF (International Dance 

Federation) versenyein sikeresen szerepelhetett.
Az edzők Sütőné Vida Andrea és Sütő Szófia minden tudásukat latba vetve készí-

tették fel a lányokat az országos megmérettetésekre (Hódmezővásárhelyen, Pápán), 
ahol a „Szivárvány” csapat mindkét alkalommal első helyezést ért el a Dance Show 
Small Group kategóriában. Ennek eredményeként a „9th World Dance Champions-
hip in Modern Dance Sport 25-29 May 2011” versenyzői lehettek Castiglioncello-ban, 
Olaszországban.

A „Szivárvány” csapatot Kurucz Kitti, Hegedűs Zsófia, Kakas Szilvia, Teszkó Csenge, 
Horváth Emma, Pusztai Bianka és Tarcsányi Ramóna alkotja.

A lányok nemcsak színes egyéniségükkel, hanem jól megalkotott produkciójukkal, 
tudásukkal, összehangolt, tökéletes mozdulataikkal, magabiztosan győzték meg a zsű-
rit. 25 ország versenyzőivel mérték össze tudásukat, és 2011. május 27-én éjjel világbaj-
nokként ünnepelhettük őket!

Június 9-én a Kassa Utcai Általános Iskolában a Kassa Fit-Dance gálán ismét bemu-
tatják világbajnok tudásukat a lányok, a többi csapatgyakorlattal együtt.
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Fogyasztóvédelmi híradó
A Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete a 2010 szeptemberében felállt 
új vezetéssel, tisztelettel meghívja a 
2011. június 21-én 18 órakor a közösségi házban tartandó lakossági fórum-
ra.
Előadó: Dr.Dietz Gusztávné - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Téma:  Kereskedelmi és szolgáltatói témakörök
 Hitelek-lízing felvétel-fogyasztói csoportok-buktatók
 Elektronikus vásárlás
 Jogok és kötelezettségek
 Időszerű kérdések a fogyasztóvédelemben
Megjelenésére feltétlen számítunk.
Előzetes egyeztetés után személyes találkozás a közösségi házban.
Telefonszámok: 06-70/380-8694; 06-70/558-8501; 06-29/344-782; 06-29/341-137. 
E-mail cím: fogyasztovedelemgyal@gmail.com

Fogyasztóvédelem Vezetősége

Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 

Nyári foglalkozásokat tartunk a Kertváros Nevelési Ta-
nácsadóban az idén először.

Munkatársaink a szünidőben egyénileg vagy cso-
portban segítik a végzős óvodásokat, az első osztályos 
tanulókat és a tanulási-magatartási problémákkal küsz-
ködő gyerekeket 6-18 éves korig. 
- STRESSZKEZELŐ TRÉNING SERDÜLŐKNEK: Tá-
bit Sarolta pszichológus. Időpontja: július 4-8. (45 perc)
- TANULÁS SEGÍTÉS: Soróczki Pintérné Béke Éva fej-
lesztőpedagógus. Időpontja: július 4-8. (45 perc)
- ILMKLUB (művészetterápiás eszközök az önismeret-
hez vezető úton): Schönsteinné Kovács Ilona fejlesztő-
pedagógus, rajztanár és Benkő Anita pszichológus. Idő-
pontja: július 25-29. (90 perc)
- ISKOLAEKŐKÉSZÍTŐ OKOSÍTÓ TORNA: Menczer 
Mónika gyógytestnevelő tanár. Időpontja: július 11-15. 
(45 perc)
- RELAXÁCIÓ: Kerekes Zita pszichológus és Menczer 
Mónika gyógytestnevelő tanár. Időpontja: július 11-15. 
(45 perc)
- ÍRÁSELŐKÉSZÍTŐ (grafomotoros fejlesztés): Pap 
Gyuláné. Időpontja: július 18-22. (45 perc)
- FIGYELEMFEJLESZTÉS: Thén Zsolt gyógypedagó-
gus. Időpontja: augusztus 8-12. (napi 45 perc)
- KOMPLEX LOGOPÉDIAI FEJLESZTÉS: Oláhné Ko-
hári Kornélia logopédus. Időpontja: augusztus 15-19. 
(napi 45 perc)
- ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS: Klausz Károlyné gyógype-
dagógus időpontja: augusztus 1-5. (napi 45 perc); Thén 
Zsolt pszichopedagógus-gyógypedagógus. Időpontja: 
augusztus 8-12. (napi 45 perc)
- CSALÁDI TANÁCSADÁS: Prémné Nógrádi Veronika 
pedagógus. Időpontja: augusztus 15-19..
- TANULÁSTECHNIKA: Thén Zsolt pszichopedagó-
gus-gyógypedagógus. Időpontja augusztus 8-12. (napi 
45 perc)
- SZÜLŐKONZULTÁCIÓ: Béres Anita pszichológus. 
Időpontja: augusztus 8-12.
- ESETMEGBESZÉLÉS (szülőknek, pedagógusoknak): 
Tábit Sarolta pszichológus. Időpontja: július 4-8.
- KISISKOLÁSOK PSZICHOMOTOROS FEJLESZTÉ-
SE (olvasás, írás, helyesírás megsegítés): Klausz Károly-
né gyógypedagógus. Időpontja: június 27-július 1. (napi 
45 perc)

A foglalkozások helye: Gyál, Rákóczi u. 42-44.
Foglalkozásaink térítésmentesek! 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését személyesen, te-

lefonon vagy e-mailen június hó folyamán 9 órától 16 
óráig! (06/29/340-34; E-mail: gyalnevtan@monornet.
hu).

Tábit Sarolta
igazgató

Horgász tábor
Várunk minden horgászni szerető gyáli gyermeket 10 –15 éves korig 2011. 
július 11 és 15 között a Gyáli HE taván. A tábor 5 napos és ingyenes. Az 
első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Horgász igazolvány nem szük-
séges, igény szerint úszós felszerelést biztosítunk.

Gyülekezés minden reggel 7.45-kor, az Arany János Közösségi Ház 
parkolójában (cím: Gyál, Kőrösi út 118.). Indulás a tóhoz 8.00-kor autó-
busszal. Igény szerint előadásokat tartunk, a kezdő horgászoknak taná-
csokat adunk, a szülőket is szívesen látjuk. Vissza indulás 14.00-kor az 
indulási helyre. 14-én délután a 14 éven felüliek vizsgát tehetnek. Az utol-
só napon (július 15., péntek) horgászversenyt rendezünk a tábor résztve-
vőinek.

Jelentkezési lapok megtalálhatók az Arany János Közösségi Ház por-
táján és a Zsuzsi Horgászboltban (cím: Gyál, Kőrösi út 150.).

Jelentkezési határidő: 2011. június 30.
További információért hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét vagy 

érdeklőd a Zsuzsi Horgászboltban. Szilvási Károly: 06-70-333-62-44. 
Soós István: 06-20-921-24-79.

Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért
Jótékonysági koncert

A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 

2011. június 19-én, vasárnap délután 6 órakor  
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 

tartandó jótékonysági koncertjére, melynek kedvezményezettjei  

Szűcs Sándor és testvére Szűcs Zoltán.
Immár hagyománnyá vált rendezvényünket a gyáli civil szervezetek is 
támogatják. A jegyek 600 Ft-ért megvásárolhatók a helyszínen, ahol a be-
lépőn felül egyéni felajánlásokat is köszönettel elfogadunk.

Kertvárosi Polgári Kör
„Csak amikor gyereked születik, akkor tudod meg, hogy mennyire lehet szeretni.”
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„ Hiszek abban, hogy az embernek van  
egy magasabb küldetése...”

Találkozás Jókai Annával
Ez év májusában  író-olvasó találkozón láttuk vendégül 
Jókai Annát.

Kossuth-díjas  írónőnk olyan mindenkit érdeklő és 
érintő kérdésekről beszélt, mint az emberek közti viszony; 
a család problémái; magyarságtudat.

Az írónőt hallgatva rohanó életünk problémái egy órára 
leegyszerűsödtek. Szavai mélyen elgondolkodtattak. 

Ráébresztettek arra, hogy – talán – valóban minden-
kinek van egy küldetése, egy életfeladata, amit meg kell 
találnunk és legjobb tudásunk  szerint el kell végeznünk 
életünk során. Jókai Anna írásai ehhez a munkához adnak 
útmutatót, kapaszkodót.

Mindannyiunkat elbűvölt szavaiból áradó humanizmu-
sa, bölcs magyarsága.

A találkozó végén  felolvasta  Ima Magyarországért  
című versét, melyet - az írónő könyveivel együtt - jó szív-
vel ajánlok  mindenkinek, aki még nem ismeri.

Méhész Árpádné                                                                                             
      mb. könyvtárvezető

Ismét egy életre szóló élmény…

Különdíj
Urbán Katalin, a Zrínyi Miklós 
Általános Iskola 1. osztályos 
tanulója a Nyársapát Önkor-
mányzata és intézménye, az Er-
dei Ferenc Általános Iskola, va-
lamint a ceglédi Tetz Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
közösen meghirdetett Kányádi 
Sándor: Küküllő Kalendárium 
című művének illusztrálására 
kiírt Nemzetközi Grafikai Ver-
senyen megérdemelten külön-
díjat kapott. 

Az oklevelet és az értékes 
ajándékokat 2011. május 14-én 
vehette át a nyársapáti Szarka 
Kúriában. 

A versenyen részt vett még: 
Juhász Laura és Balassa Anita. 

Büszkék vagyunk rájuk! 
Fülöp Vanda 

felkészítő tanár 

A Gyáli Kertbarát Kör 2011. május 5-én ismét emlékezetes hagyo-
mányőrző ünnepséget rendezett.

Bacsa Ferenc a Kertbarát Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket 
és megnyitotta a rendezvényt. A kettős ünnepséget megtisztelték 
a városi, valamint a civil szervezetek képviselői. Köreinkben kö-
szönthettük Táborfalva Kertbarát Kör elnökét és feleségét.

Kezdetét vette az anyák napi ünnepség: elsőként a Tulipán ut-
cai  óvoda  Katica csoportja színvonalas, kedves műsorát láthattuk,  
majd ajándékkal kedveskedtek a nagymamáknak. Köszönet a fel-
készítésben részt vett óvó  néniknek.

Az édesanyák, nagymamák köszöntése itt még nem ért véget, 
mert az énekkar fellépését követően számos vers, ének, köszöntés 
hangzott el.

Az ünnepség második részében a szervezők azon igyekeztek, 
hogy a több hete tartó munkájuk felejthetetlen emlékként megma-
radjon  az ünnepeltek további boldog éveiben.

A díszlet átalakult, és az ünnepi asztalnál Gyál Város anyakönyv-
vezetője Békés-Csorba Ágnes állt. A  nagyteremben elült a moraj, és 
felcsendült  az ilyen alkalomhoz illő nászinduló. Az ajtóban meg-
jelentek az ünnepeltek,  Bacsa Ferencné Marika és Bacsa Ferenc, 
hogy 50. házassági évfordulójuk alkalmából megerősítsék házassá-
gi fogadalmukat. A fogadalomtétel után kedves és megszívlelendő 
gondolatokat hallhattunk az anyakönyvvezetőtől. 

A megjelent vendégek és klubtagok köszöntötték az „ifjú”  há-
zasokat.

A mai rohanó és egymás mellett szinte elszáguldó világban az 
ilyen hosszú és érezhetően egymás iránti szeretetet sugárzó házas-

ság egyre ritkább. 
Ezt az állapotot 
óvni és védeni kell, 
és igen, két ember 
kell hozzá akik tisz-
telik, szeretik egy-
mást. Jóban, rossz-
ban türelemmel 
kitartanak egymás 
mellett. Nagyon 
sok boldogságot, és  
hosszú egészségben, 
békességben gazdag 
éveket kívánunk 
Marikának és Feri-
nek. 

A közös finom 
ebéd után jöttek a torták, sütemények és levezetésként az órákig 
tartó tánc, hiszen mindenki szerette volna megtáncoltatni a „fia-
talokat”.

Köszönetet szeretnénk mondani minden kedves megjelentnek, 
a közösségi ház dolgozóinak és nem utolsó sorban szponzoraink-
nak  (sütemények, virágok), valamint  a Gyáli Kertbarát Kör  részé-
re nyújtott adományért, melyért hálás köszönetünket szeretnénk 
kifejezni.

Köszönjük...
                        Gyáli Kertbarát Kör Vezetősége
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Fellini, az Országúton c. filmjében a min-
dentudó bolond arra tanítja a szerencsétlen 

kiszolgáltatott női főszereplőt, hogy minden 
létezésnek értelme van itt a Földön.

Kosztolányi Dezső Halotti beszédében így 
támasztja alá a bolond igazát: „A múltban sem 
és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, 
csak ő nem.”

Nekünk, magyaroknak sajnos még nem 
sikerült megnyugtatóan rendeznünk sem ke-
gyeleti, sem történelemszemléleti szempont-
ból a háború, de különösen az ostrom során 
elesett katonáink ügyét.

Ebben a rettentő világégésben nem csak a 
túlélők, hanem a halottak is fontosak. A ha-
lottakon pedig átgázolt a történelem. 

Immár negyedik alkalommal jöttünk ide 
megemlékez-
ni. Minden 
a l k a lom ma l 
azt kérdezem 
m a g a m t ó l , 
hol vannak a 
gyerekeink, a 
fiatalok. Csak 
önmagunkat 
h i b á z t a t h a-
tom, szülőket, 
pedagóguso-
kat. Mert a 
nevelés nem 
feladat, hanem 
együttélés. A 
tét nem keve-
sebb, mint egy 

A II. Világháború áldozataira emlékeztek

ember felhőtlen gyermekkora, amiből csak 
egy van, és nem lehet korrigálni. A cél pedig, 

hogy egészséges felelősségtudattal 
és biztos értékrenddel rendelkező 
felnőtt váljék belőle. Végzetes hiba 
azt hinni, hogy a szó elszáll, a szó-
nak teremtő és romboló ereje van. 
A gyerek agyának programját a 
szülők, a tanárok és más felnőttek 
írják, szóval, cselekedettel és az 
érzelmeikkel.

A család válságának legfőbb 
oka a szétesett morális lét, amiben 
élünk, pedig a család a társadalom 
a legalapvetőbb sejtje. A nemzeti 
azonosságtudat a családokban dől 

el. Európa jövője a családokon múlik.
Önnön gyökereink, ha-

gyományaink fölfedezé-
se, nemzeti büszkeségünk 
megélése fontos számunkra, 
mert csak így lehetünk szo-
lidárisak Európa többi népé-
vel. Mert az európai ember 
számára a multikulturaliz-
mus korában az egyetlen 
lehetőség az önazonosság 
megtartására a kontinens 
közös múltjának, gyökeré-
nek felismerése. A közösség-
nek pedig ereje van.

Magyarország egyik hátránya 
a társadalmi szolidaritás hiánya. 
A társadalmi tőke, az egymásra 
figyelés, az egymásban megbízás 
hiánya. 

Arthur Koestler, a világhírű ma-
gyar író írja rólunk: „A magyar az 
egyetlen olyan nép, melynek Euró-
pában nincs se faj se nyelv rokona, 
s amely így a legmagányosabb ezen 
a földrészen. Ez a kivételes magá-
nyosság talán megmagyarázza lé-
tezésének különös intenzitását. A 
nemzet reménytelen magányossága 
növeszti nagyra a tehetségüket, az 
érvényesülni akarásukat és a hisz-
tériájukat. Magyarnak lenni kollek-
tív neurózis.”

Mi hát a teendőnk?
Eszembe jutott a zsidó nép, akiket történel-

mük során nagyon sokat üldöztek, és az ő hí-
ressé vált mondatuk: „Mondd el fiaidnak!”

Hát mondják el fiaiknak, hogy múltunk a 
történelmi tudatunk tára, rólunk mesél, ne-
künk.

Hát mondják el fiaiknak, hogy az egész 
több, mint a részek összessége!

Hát mondják el fiaiknak Napóleon külügy-
miniszterének híres szavait: Vedd el egy nép 
múltját, és azt teszel velük amit csak akarsz!”

Hát mondják el fiaiknak, hogy mennyire 
fontos hagyományt megőrizni és teremteni, 
hagyományt teremteni és megőrizni!

Hát mondják el fiaiknak, hogy halottak 
napját nem Halloween bulit tartunk, hanem 
mécsest gyújtunk és csendben emlékezünk 
és imádkozunk, mert mi a keresztény kultúr-
körbe tartozó nemzet vagyunk és a mi írat-
lan szabályaink ezt a hagyományt követik és 
őrzik.

És jegyezzék jól meg II. János Pál szavait: 

„Az ember szabadsága csak a szeretetben bon-
takozhat ki.”

Kegyeleti megemlékezésünk végén egy régi 
ír áldással búcsúzom önöktől a Gyáli Kert-
városi Polgári Kör nevében: „Legyen előtted 
mindig út, melegen süsse arcodat a nap, az 
eső puhán essen földjeidre, s amíg újra talál-
kozunk, hordozzon tenyerén az Isten.”

Köszönjük Perei Mihály úrnak, aki verset 
mondott nekünk, Nagy József tanár úrnak, a 
Bartók Béla Általános Iskola történelem ta-
nárának, aki ünnepi beszédünket mondta, 
Orosz László művészeti vezetőnek, képviselő-
társaimnak, a Gyáli Kht.-nak és minden segí-
tőnek!                        

Gyáli Kertvárosi Polgári Kör
Fa Zsuzsanna

A II. Világháború 1945. május 8-án ért véget. Az áldozatok tiszteletére 
rendezett kegyeleti megemlékezést a Gyál Kertváros Polgári Kör má-
jus 7-én 15 órakor a Milleniumi Parkban.
Az alábbiakban Fa Zsuzsanna, a Gyál Kertváros Polgári Kör vezetőjé-
nek az ünnepségen elhangzott beszédét olvashatják.
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Faültetés és Sportnap a Csontos József utcában
2011. május 12-én délután egy órától egy 
rendkívül mozgalmas programmal ked-
veskedett  Gyál Városának Polgármesteri 
Hivatala a város oktatási intézményeiben 
tanuló diákoknak. A rendezvény apropóját 
a városközpont építése adta. Együtt, közö-
sen otthonossá tenni a Csontos József utcát 
és ünnepélyesen is birtokba venni!

Szinte elsőként készült el ez a szakasz! 
A tizennégy gömbakácot a hivatal vezetői, 
irodavezetői ültették, hogy mihamarabb 
otthonossá váljon a Csontos József utca. A 
délután aszfaltrajzversennyel kezdődött, 
ahol az általános iskolák alsó tagozatos gye-
rekei készítettek rajzokat. A téma: „Gyál az 
én városom” volt. Az elkészült munkákat 
nehezen tudta értékelni a négy tagból álló 
zsűri, hiszen minden csapat gyáli jellegze-
tességet örökített meg. A zsűritagok Pápai 
Mihály polgármester, Pánczél Károly alpol-
gármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, és Diera Éva, a Pénz-
ügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője. 

A görkorcsolya selejtezőt kerékpáros ügyességi verseny követte, 
amelyet a dabasi rendőrkapitányság munkatársai bonyolítottak le. 

A délután folyamán a különböző sportágakban közel 50 gyerek 
mérhette össze ügyességét, gyorsaságát. 

A szép májusi időben egy nagyon kellemes délutánt tölthettek 
együtt a gyerekek és a városvezetés. A tanulók jókedve, lelkesedé-

se még további ösztönzést ad, hogy városunkban minél 
több olyan rendezvénynek kell teret adni, ahol a felnövek-
vő nemzedék szabadidejét hasznosan töltheti, ügyességét, 
kreativitását megmutathatja.
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Városi gyermeknap a 
sportpályán

A nap folyamán többször is rákezdő eső sem tudta elvenni a gye-
rekek, családok jó hangulatát május 28-án. A városi gyermeknapra 
kilátogatókat az idén is gazdag programkínálat várta a sportpá-
lyán. A színpadon, illetve a színpad előtt fellépett többek között a 
Kaleidoszkóp Színpad, a Gyáli Mazsorettcsoport, a Budapesti Ut-
caszínház és a Tátika Óvoda csoportja, karatésok, zumbások, latin 
kondisok tartottak bemutatót. Szabó Ákos fergeteges motoros be-
mutatója is nagy sikert aratott, s a változékony idő ellenére is sokan 
vettek részt a kézműves programokon  és a történelmi játékokon. 

A nap fénypontja a Megasztárból ismert Szeleczki Dávid kon-
certje volt.   
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Mi a teendő a nyári – rendkívüli – meleg esetén?
1. rész

A globális klímaváltozás a XXI. század 
egyik legfontosabb környezeti problémá-
ja. A föld felszínének átlaghőmérséklete az 
utóbbi 25 évben 0.4 Celsius-fokkal emelke-
dett. A klímaváltozás több oldalról veszé-
lyezteti az emberi egészséget: károsítja a 
környezetet, a gazdaságot és a társadalmat. 
A klímaváltozás ezen hatásokon túl befo-
lyásolja az élelmiszer biztonságot, megvál-
toztathatja betegségek térbeli és időbeli elő-
fordulásának jellemzőit, növeli az extrém 
időjárási helyzetek, pl. a hőhullámok gya-
koriságát. A „hőhullám” definíciója: a 97% 
gyakorisággal mért napi átlaghőmérséklet 
feletti átlaghőmérsékletű napok (26,6oC). 
Hőhullám = 3, egymást követő napon a 
napi átlaghőmérséklet 26,6 oC feletti. 

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, 
kellemetlen tüneteket, rosszullétet a káni-
kula, de vannak különösen veszélyeztetett 
csoportok. Ilyenek például a csecsemők és 
a fiatal kisgyermekek, a 65 évnél időseb-
bek, fogyatékosok, szívbetegségekben és 
magas vérnyomásban szenvedők, fiatalok. 
Hőhullám, magas hőmérséklet okozta ká-
ros egészségi hatások: bőrkiütés, fáradtság, 
görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, stroke. A 
legtöbb hőséggel összefüggő betegségek 
(kivéve a bőrkiütés és a görcs) a lényegi kö-
vetkezményei annak, hogy különböző súlyú 
elégtelenségek következnek be a hőszabá-
lyozó rendszerben. Ráadásul, számos más 
un. prediszponáló tényező felgyorsíthatja 
a magas testhőmérséklet kialakulását. Pre-
diszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás 
hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag 
és folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, al-
koholfogyasztás), gyógyszerszedés, mozgás 
hiány, túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, 
magas intenzitású edzés, védőruha. 

Az élő szervezet hőhullám alatti, kániku-
lában végzett tevékenysége fokozott folya-
dékvesztéssel jár, aminek pótlása életfon-
tosságú lehet. Ilyen külső körülményekben 
javasolt az átlagosnál (napi 2-3 liter, amiből 
legalább 1,5-2 liter folyadék formájában, 
aminek fele lehetőleg víz legyen) több fo-
lyadék fogyasztása, mint a csapból folyó 
ivóvíz, ásványvíz, tea (lehetőleg cukor nél-
kül), szénsavmentes üdítők, paradicsom-
lé, aludttej, kefír, joghurt, és a levesek. Ne 
igyunk kávét, alkohol tartalmú italokat, 
magas koffein és cukortartalmú szénsavas 
üdítőket.

Testünk normális körülmények között az 
izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben 
elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyor-
san emelkedik a test hőmérséklete, ami hő-
gutát okozhat. Ez igen komoly állapot, káro-
síthatja az agyat és más szerveket, esetenként 
akár halálos kimenetelű is lehet. A hőguta 
tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora 
pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, 
zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél 
a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. 
Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos 
a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, perme-
tezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg 
vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük.

Érdemes gyakrabban nyomon követni 
a hírműsorokat, időjárási előrejelzéseket, 
vagy akár az internet adta információs le-
hetőségeket használjuk is, pontosabban tá-
jékozódhatunk a várható meteorológiai ese-
ményekről, ezáltal felkészülhetünk azokra, 
óvintézkedéseket tehetünk az esetlegesen 
bekövetkező nagyobb baj megelőzése, illet-
ve hatásainak csökkentése érdekében. 

Megelőzés lehetőségei a fent említett ve-
szélyeztetett csoportok körében:

1. Csecsemők és fiatal kisgyermekek
Akinek van elektromos ventillátora, 

használja a nagy melegben! Lehetőleg éj-
jel szellőztessen! Széles karimájú kalappal, 
napszemüveggel és naptejjel védje magát és 
gyermekét! Csecsemőket, kisgyermekeket 
árnyékban levegőztessünk. Ne sétáltassunk 
a hőségben kisbabát! Sose hagyjunk gyer-
mekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés 
nélküli parkoló autóban! A babák különö-
sen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson 
kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, 
vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával 
a szoptatás után! 

2. 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, 
szívbetegségekben és magas vérnyomás-
ban szenvedők

Azok, akik szívgyógyszert szednek, a 
vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő 
mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál 
egy literrel többet a forró napokon! A 65 
évnél idősebbek, különösen a szívbetegsé-
gekben és magas vérnyomás betegségben 
szenvedők a melegben fokozódó panasza-
ikkal azonnal forduljanak orvoshoz! Nagy 
melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg 

vízzel akár többször is! Ha van elektromos 
ventillátora, használja a nagy melegben! 
Kánikulai napokon a különösen meleg dél 
körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, 
besötétített szobában, viszonylag hűvös-
ben! Forró nyári napokon ne a legmelegebb 
órákra időzítse a piaci bevásárlást!

 3. Fiatalok 
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, 

gyakran hűtsd magad és fogyassz legalább 
4 liter folyadékot! Fontos a sópótlás is! Szé-
les karimájú kalappal, napszemüveggel védd 
magad a nap égető erejétől! Könnyű, világos 
színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát 
hordj forró napokon! Bőrtípusodnak megfele-
lő fényvédő krémmel naponta többször kendd 
be bőrödet! (Ha nagyon világos a bőröd, kék 
a szemed, használj 10 faktor feletti napvédő 
naptejet!) Nagy melegben zuhanyozz langyos 
vagy hideg vízzel akár többször is! Tölts 1-2 
órát légkondicionált helységben!

Tanácsok nagy meleg esetére
• Ne hagyjunk gyermeket, házi kedven-

cet tűző napon álló autóban, mert pár perc 
alatt is 50-60 fokra melegedhet fel az autó, 
és a benne ülők hősokkot kaphatnak.

• Ne hagyjunk az autóban napsütésnek 
kitett helyen hajtógázzal működő spray-t és 
gázöngyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.

• A nagy melegben vélhetően sokan kere-
sik majd fel a vízpartokat, felhevült testtel 
ne ugorjunk be a hideg vízbe, ne ússzunk 
teli hassal vagy ittasan.

• A kirándulók mindig gondoskodjanak 
elegendő folyadékról, és ne térjenek le a tu-
ristaútról.

• Ha magas az UV-index, a bőrgyógyá-
szok szerint 11 és 15 óra között ne tartóz-
kodjuk napon, mert megnő a leégés miatt a 
bőrrák kialakulásának veszélye .

Ne feledje el: nagyon fontos, hogy min-
dig fel kell készülni a lehetetlennek tűnő 
eseményekre is. Nem szabad felkészületle-
nek lenni, ezért fontos, hogy a felkészülési 
időszakban is tegyen az állampolgár a saját 
biztonsága érdekében. Tehát: készüljön fel, 
hogy ha a baj bekövetkezett, akkor hig-
gadtabban és precízebben tudjon magán és 
környezetén segíteni.

Mihályi Sándor
a dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetője
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Tartós nemzetközi kapcsolatok alapjainak megteremtése 

Bajor delegáció látogatása Gyálon

Csaknem két éve annak, hogy a gyáli önkormányzat és a Felsőbajor 
Oktatási Hivatal vezetői egy közös Európai Uniós pályázat beadását 
döntötték el. 

A két régió közoktatásának fejlesztését, az iskola és gazdaság kap-
csolatának erősítését célul kitűző Comenius Regio együttműködésbe 
két iskola, az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és a brannenburgi Dientzenhofer Schule csatalkozott. Külső 
partnerként az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, német 
részről a VR- Bank Rosenheim – Chiemsee vesznek részt a két évig 
tartó munkában.

A projekt teljes költsége magyar részről 45000 €, az elnyert támo-
gatás (a magyar pályázatok esetében a legtöbb) 38750 €. A kötelezően 
vállalt önrész, 6250 euró, a gyáli önkormányzat vállalása. 

A projekt első éve elsősorban a kölcsönös ismerkedéssel, a kapcso-
latok elmélyítésével telt. Mindkét fél projekttalálkozókat szervezett, 
ahol ellátogattunk egymás intézményeibe, megismerkedtünk a két 
régió oktatási rendszerével, gazdasági, kulturális adottságaival. 

A találkozók lehetőséget teremtettek arra, hogy már a jelenleg futó 
projekt mellett a jövőbeni együttműködés formáit keressük, hiszen 
az első év elteltével mindkét fél megerősítette további, hosszabb távú 
együttműködési szándékát. 

A partnerintézmények megismerése mellett különösen emlékezetes 
marad a thansaui székhelyű, a világ több mint 20 országában jelen 
lévő német családi vállalkozásnál, a dekorpapírokat gyártó Schattde-
cor cégnél tett látogatás. A gyáli önkormányzat vezetőit, a bajor Ok-
tatási Hivatal és a Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit, valamint 
a bajor régió politikai életének magas rangú képviselőit látta vendégül 
a vállalat vezetősége nevében Roland Auer. Példaadó, ahogy a német 
partnereknél megvalósul az iskola és a gazdasági szféra együttműkö-
dése. A régió vállalatai bekapcsolódnak az iskolai pályaorientációba, 
jól szervezett szakmai gyakorlatok során törekednek a cégprofil meg-
ismertetésére, a kiváló munkaerő kiválasztására és elnyerésére. 

A Comenius Regió együttműködés első évének méltó zárásaként, 
az eddigi tapasztalatok összegzéseként egy kilenc fős német delegációt 
látott vendégül a gyáli önkormányzat 2011. május elején. A delegáció 
tagjai voltak: a Felsőbajor Oktatási Hivatal vezetője és munkatársai, a 
wasserburgi Realschule igazgatója, VR- Bank Rosenheim – Chiemsee 
vezetőségének tagja, a brannenburgi Realschule igazgatója és kollé-
gái. A német vendégek többsége még soha nem járt Magyarországon, 

így az esti dunai sétahajózás, budapesti városnézések, a gyá-
li fogatozás nagy élményt jelentettek számukra. A program 
kiemelt eseménye volt a közösségi házban tartott félnapos 
workshop, ahol városunk vezetői, Pápai Mihály polgármes-
ter és Pánczél Károly, országgyűlési képviselő, alpolgármester 
urak mutatták be településünket és a régiót, hangsúlyozták a 
hasonló programok fontosságát. Ezt követően a projekt első 
szakaszát értékelték Marcus Hochmuth igazgató úr és Bíróné 
Tolvaj Erzsébet projektkoordinátorok. Wolfgang Tschuschner, 
a VR- Bank Rosenheim – Chiemsee osztályvezetője a bank és 
a német régió együttműködésére mutatott be kiváló példákat, 
valamint lehetséges kölcsönös szakmai gyakorlatokra tett ja-
vaslatokat. A workshop végén mindkét fél kifejezte kívánságát 
az újabb közös pályázat beadására és hosszabb távú kapcsola-

tok kiépítésére, amelyek a közoktatáson túl akár más területekre is 
kiterjedhetnek. Peter Peltzer úr, a felsőbajor Oktatási Hivatal vezetője 
rendkívül hasznosnak ítélte meg a találkozót, köszönetét fejezte ki a 
német partnerintézménynek nevében az eddig végzett munkáért, a 
szívélyes vendéglátásért. A szakmai találkozóra meghívást kaptak a 
gyáli képviselő-testület tagjai és a város oktatási intézményeinek veze-
tői is, akik ilyen módon betekintést nyertek a projekttevékenységekbe. 
Köszönjük, hogy részvételükkel is jelezték, szükség van nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésére, jó példák, gyakorlatok átvételére. A szakmai 
munka után a városi fúvószenekar és a Pörög a gyáli szoknya néptánc-
csoport produkcióit élvezhették a vendégek. Köszönet a színvonalas 
műsorokért. A jóízű vacsoráról a közösségi ház igazgatója, Gazdik 
István saját kezűleg gondoskodott, amit minden résztvevő nevében 
köszönünk. Köszönet még a kistérségi központ vezetőinek, Csepregi 
Pálnénak és Sághi Tamásnénak, valamint kollégáiknak, a közösségi 
ház helyettes vezetőjének, Bagdi Krisztinának, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak, Folytán Alíznak, az Eötvös iskola képviselőinek, és 
valamennyi közreműködőnek, hogy mindannyiunk számára emléke-
zetessé tették ezt az eseményt. Bízunk benne, hogy ezzel is erősödött a 
két régió kapcsolata, ami alapja lehet további, a település diákjai, lakói 
számára hasznos programoknak. 

Bíróné T. Erzsébet
projektkoordinátor
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A FEGY naplójából
Május 5-én reggel öt óra ötven perckor kaptuk a riasztást, 
miszerint a Tesco logisztikai központban egy elektromos tar-
gonca, vélhetően elektromos zárlat miatt kigyulladt. Tűzoltói 
beavatkozásunkra nem került sor, mivel az ott dolgozó alkal-
mazottak lélekjelenlétének és bátorságának  köszönhetően na-
gyobb kár nem keletkezett. Kézi porral oltókkal megfékezték 
a tüzet. Iszonyatos sérüléseket okozhatott volna a felrobbanó 
akkumulátor. A fővárosi egységek a hivatalos eljárást meg-
kezdték.

Május 8 -án egyesületünk is  meghívást kapott a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokságtól a tűzoltó majálisra. A felvonulás a 
Flórián térről indult fény és hangjelzéssel és a Hősök terén át 
a városligetig tartott. A ligetben tartalmas, látványos progra-
mok várták az érdeklődőket. Egyesületünket képviselő tűzol-
tóinknak pedig lehetősége nyílt egy rövid, kötetlen, építő jel-
legű beszélgetésre, Pintér Sándor belügyminiszterrel, Bakondi 
György tűzoltó altábornagy úrral, és Varga Ferenc fővárosi 
tűzoltó parancsnokkal.

Május 12-én kigyulladt egy nyerges vontató vezetőfülkéje 
az M5-ös gyáli felhajtójánál a Budapest felé vezető oldalon, 
eddig ismeretlen okból lobbant lángra. Tűzoltóink elsőként 
érkeztek a helyszínre és az oltást azonnal megkezdték, majd 
a  kiérkező fővárosi egységekkel közösen eloltották. Személyi 
sérülés nem történt.

24-órás ügyeleti központunk telefonszáma:  
06-29-340-333 vagy 06-70-332-1600

Nemzetközi sikereket 
értek el birkózóink

A gyáli birkózók májusban is nagyon sok versenyen indultak, saj-
nos a hely szűke miatt nincs lehetőségünk az összesről beszámolni, 
ezért kiválasztottuk a szerintünk legrangosabbat.

Május 21-én Kiskunfélegyházán, nemzetközi szabadfogású bir-
kózóversenyt rendeztek, melyen a magyarok mellett részt vettek 
román és szerb versenyzők is. 160 induló közül 3 aranyérmet, 1 
ezüstöt és 1 bronzérmet szereztek a gyáliak. Gratulálunk hozzá!

Vetési Ádám I. hely, Sándor Richárd I. hely, Kócs Máté I. hely, 
Tóth Marci II. hely, Határ Dani III. hely, Sándor Márk IV. hely, 
Borszéki Tibi IV. hely, Lévai Nikolett IV. hely.

Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyerme-
kek, 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 mű-
ködik, melyet elsősorban a szülőknek hoztunk létre, de rajtuk kí-
vül is bárki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig a csarnok 
fenntartásához járulnak hozzá. Az érdeklődők Nagy Imre ügyin-
tézőnél tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/341-9128-as tele-
fonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban (Gyál, Kisfa-
ludy utca 36.).

Adysok Angliában

Május közepén az angol tagozatosok egy csoportja Londonba láto-
gatott az Ady iskolából. A Rózsa Aliz nyelvtanár szervezte utazás 
célja a nyelvgyakorlás, az angol kultúra, a főváros megismerése volt. 
A csalagúton való átkelés maga az izgalom, jártunk a Canterbury 
székesegyház ódon falai között, Dickens városában, Rochesterben 
is. Láttuk az őrségváltást a Buchingam palota előtt, megnéztük 
Londont az óriáskerékről, sétáltunk a Tower hídon, megcsodáltuk 
a British Múzeum nevezetességeit, pózoltunk a Madame Tussauds 
Múzeum viaszfigurái mellett. Fantasztikus hetet töltöttünk a brit 
fővárosban, s remélhetőleg más tanítványainknak is hasonló élmé-
nyeket szerezhetünk a következő években!
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      Fogbarát
táplálkozás

A kertésznaptár e havi számában folytatjuk a kertben kialakítható 
vízarchitektúrák építését.

Ebben a részben a természetes úszótavakról lesz szó.
Az úszótavak létesítése Nyugat- és Észak-Európából terjedt el 

hazánkban is. Az úszótó tulajdonképpen egy természetes, bioló-
giai alapon működő kerti tó, melynek közepén úszótér helyezke-
dik el, a szélén pedig szűrőként vízinövényeket ültetünk. Létesítési 
költségei megegyeznek egy modern úszómedencéével, fenntartási 
költségei viszont minimálisak. Kivitelezését mindenképpen erre 
szakosodott kertépítő cégekre bízzuk. 

Maga a meder kialakítása hasonlóan történik a kerti dísztavak-
hoz, de méretei nagyobbak: minimum 30-50 m2-es felületnek kell 
lennie. A növényzeti zónák kialakítása itt is három szintben törté-
nik. A fő különbség a kerti tóhoz képest az, hogy a tó középső részét 
speciális fenyőgerendákból medenceszerű kialakított mederrel vá-
lasztjuk el a vízinövényes résztől. Ennek mélysége 1,50 m-től 2 m-ig 
változhat. Ezt a mélyvízi részt csatlakoztatjuk a parti napozóterasz-
hoz, és ide építjük ki a lejáró lépcsőket vagy létrákat is. Nagyon 
fontos, hogy az úszótó vízinövényes szűrőzónájába se telepítsünk 
semmiféle díszhalat, mert ürülékük illetve a takarmánymaradék 
szennyezheti az úszásra alkalmas tóvizet. 

A parti zónába a kerti dísztavakhoz hasonlóan különböző víz-
forgató berendezéseket, vízköpőket, csobogókat is kialakíthatunk, 
ezzel is elősegítve az úszótó öntisztulását. Úszótavat mindig a kert 
legnaposabb részére telepítsünk, és ne ültessünk a közelébe lomb-
hullató díszfákat, hiszen a lehulló lomb szintén szennyezheti a vi-
zet.

A jól megépített úszótó kora nyártól kora őszig megfelelő kikap-
csolódási és strandolási lehetőséget biztosít az egész családnak.

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

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Az egészséges táplálkozás nem csak szervezetünk, testünk egész-
sége szempontjából fontos. Fogaink épsége is nagyban függ attól, 
hogy mit eszünk. Az ételek nem csak belsőleg , a gyomorból felszí-
vódva, de külsőleg, a fogakkal érintkezve is hatással vannak azok 
állapotára. 

A még ki nem fejlődött, át nem tört fogak szempontjából meg-
határozó az elfogyasztott étel összetétele. A megfelelő mennyisé-
gű A-, C-, B- és D-vitamin illetve ásványi anyag (kalcium, foszfor, 
magnézium) bevitel. Ezekre van szüksége a fejlődő fognak, hogy 
megfelelő fogszerkezetet alakíthasson ki.

Később, a már előtört fogakra, a táplálék helyileg hat. Rágás so-
rán az étel közvetlenül érintkezésbe kerül a fogakkal, ezért nem 
mindegy, hogy milyen a konzisztenciája. A rostdús, erős rágást 
igénylő ételek a fogakra tisztító hatással vannak, míg  a puha, tapa-
dós tápanyag elősegíti a lepedék képződését. Ezzel magyarázható, 
hogy a fejlődő országok lakosainak fogai egészségesebb, mint a ci-
vilizált országokban élőké.

Külső hatás szempontjából fontos szerepe van a cukroknak. A 
cukor (szacharoz, fruktoz) azért káros a fogakra, mert a szájban 
lévő baktériumok savat termelnek belőlük. Így a száj, illetve a le-
pedék PH értéke a kritikus 5,5 alá süllyed, ahol megindul a fog 
szervetlen állományának kioldódása és elkezd meggyengülni a fog 
szerkezete. Mit tehetünk? Vonjuk meg magunktól az édességet? 
Ezzel biztosan nagyon jót tennénk a fogainknak és a kilóknak is. 
Viszont kétlem, hogy ezt hosszú távon be tudnánk tartani. De nem 
is ez a cél. Inkább figyeljünk oda rá, hogy mikor és mit eszünk! 
A cukor bevitellel az a legnagyobb gond, hogy rendszertelenül  
tesszük. A főétkezések közötti gyakori nassolások az igazán káro-
sak. Ugyanis mikor eszünk, a szánk PH értéke lecsökken. Egy bizo-
nyos idő elteltével rendeződik. Viszont ha óránként bekapunk vala-
mi édességet, nasit, nem hagyjuk, hogy a szánk PH-ja visszaálljon a 
normális értékre. Így valójában egész nap alacsony PH-t biztosítunk 
a szánkban, ami kedvez a fogszuvasodásnak. Ehelyett inkább a „bol-
dogságunkhoz” szükséges édességet a főétkezésekkor fogyasszuk el. 
A főétkezések között ne nassoljunk, de ha mégis, akkor minél rit-
kábban, nagyobb szüneteket hagyva két étkezés között!

 Jó hír a csoki imádóknak! Vizsgálatokban úgy találták, hogy a 
csokoládéval bevont édességek kevésbé okoztak fogszuvasodást a 
savanyú cukrokkal és a karamellával szemben. Ennek az az oka, 
hogy a kakaóban lévő zsír védőburkot képez a cukrok körül, így 
azok kevésbé tudják káros hatásukat kifejteni. 

Étkezés végén elfogyasztott földimogyoró vagy sajt jótékony ha-
tású, mert emeli a száj PH értékét. Cukorpótlók (xilit, szorbit) al-
kalmazása szintén csökkenti a fogszuvasodás kialakulását.

A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel for-
duljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken. 

Dr. Szaniszló Boglárka  fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u. 67

Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu
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A Gyáli Anya Egylet felajánlása
A Gyáli Anya Egylet az önkéntesség gyakorlati kipróbálását célzó „TÁRS-program” 
keretén belül többek között 50.000 Ft-ot nyert közterületek állagmegóvását szolgáló 
tevékenység megvalósítására. Az egyesület felajánlotta városunknak, hogy az elnyert 
támogatást két gyáli játszótérre fordítja. Takácsné Mandics Gabriella – az egylet egyik 
alapító tagja, a pályázat megírója és a Vörösmarty Mihály Gimnázium szabadidő szer-
vező munkatársa – és dr. Bálintné Varga Zsuzsanna osztályfőnök vezetésével május 
2-án az Árpád téri játszótérre a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói egy juharfát, 
valamint egynyá-
ri virágokat ül-
tettek, továbbá a 
játszóeszközöket 
is letakarították. 
Május 3-án pedig 
a Deák Ferenc 
utcai játszótéren 
lévő fa játszóesz-
közök kerültek 
lefestésre.

Ezúton kö-
szönjük a Gyáli 
Anya Egylet tá-
mogatását és se-
gítő munkáját.

Itt a parlagfűszezon 
Elterjedés: A parlagfüvet az I. világháború 
alatt hozták át Észak-Amerikából. Hazánk 
mai területén már a 20-as években megta-
lálható volt. Ekkor elsősorban nagy uradal-
makban jelent meg, ahonnan az áruszállítá-
si útvonalak mentén szétterjedt kezdetben 
csak a déli részeken, majd tovább észak felé. 
A parlagfű Magyarországon az egyik legel-
terjedtebb gyomnövény, melynek pollenje 
allergén.

A parlagfű leggyakoribb felszaporodási 
helyei a megbolygatott talajú elhanyagolt 
parlagterületek, mint például a nagybe-
ruházások, ipartelepek, utak, lakótelepek, 
kertek stb. területei. 

A növények magjai mélyebb rétegekbe le-
kerülve a talajtakaró védelmében akár 30-
40 évig(!) is csíraképesek maradnak, és ha 
egy újabb talajmozgatás a felszín közelébe 
hozza őket, akkor növekedésnek indulnak. 
A virágpor szél útján akár több 100 km-es 
távolságokra is képes tömegesen eljutni. 

Allergia: A parlagfű gyakran okoz az 
arra érzékeny személyeknél szénanáthát. 
A betegség a mindennapi életvitelünket 
jelentősen befolyásolja. Csökkenti a telje-
sítőképességet a munkában és tanulásban 
egyaránt. Alvászavarhoz és a fenti panaszo-
kon keresztül kimerültséghez vezet. Tüne-
tei a közönséges meghűléshez hasonlóak: 
hirtelen jelentkező, vízszerű orrfolyás láz 
nélkül, tüsszögésekkel, amik rohamsze-
rűen jelentkezhetnek és kísérheti szem- és 
torokviszketés is. 

Jó, ha tudjuk, hogy szeles napokon na-
gyobb a pollenterhelés, viszont magas 
helyeken, hegyek között, illetve eső után, 
magas páratartalom esetén a pollenszám 
alacsonyabb.

Védekezés: A védekezés legegyszerűbb 
módja a június végétől két-három alkalom-
mal végzett kaszálás. A művelési cél nélküli 
talajbolygatás csak serkenti az egész szezon-
ban folyamatosan csírázó parlagfű szaporo-
dását. A legfontosabb, hogy minden alkal-
mas eszközzel hosszú ideig kell védekezni, 
annak érdekében, hogy tartós eredményt 
érjünk el. A kézi gyomlálás is hatékony 
módszer. Ezt a módszert csak a virágzás 
előtti időben célszerű végezni, mert a nagy 
tömegű pollennel való találkozás egész-
ségre gyakorolt hatása minden életkorban 
kedvezőtlen. A kapálás további környezet- 
és költségkímélő védekezési mód. A növé-

nyeket a tömeges megjelenésük után, ahol 
lehet minél előbb tanácsos megsarabolni, 
a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva 
elpusztítani, így nem tudnak újrahajtani. A 
talajhoz közeli néhány cm-en 2-3 elágazása 
is van, és az ezekből kinövő oldalhajtások 
teszik eredménytelenné a szakszerűtlenül 
végzett kaszálással történő védekezést elle-
ne. A vegyszerrel történő gyomirtás esetén 
fontos gondosan megválasztani a gyomirtó 
szert és ügyelni kell arra is, hogy minél fia-
talabb legyen a gyomirtóval kezelendő nö-
vény. Legcélszerűbb a vegyszerrel történő 
gyom-mentesítést akkor végezni, amikor 
a gyomnövények zöme már kikelt, és már 
elegendő levélfelületük van a szerek felvé-
teléhez. 

Az elmúlt hetekben esős, csapadékos idő-
járás volt, ezért a szokásosnál gyorsabban 
fejlődik a gyomnövény, így célszerű hete-
ken belül megkezdeni a védekezést. 

Rendelkezések: Az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény alapján a földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbójának kiala-

kulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. A parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettség elmulasztójával 
szemben kiszabható bírság 15 ezer forinttól 
kezdődik, mértéke függ a parlagfűvel bo-
rított terület nagyságától, és akár ötmillió 
forintig is terjedhet.

A bírságot a Mezőgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal szabja ki.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-
kodni többek között az ingatlan telekhatár 
valamint az úttest között  - beleértve a szik-
kasztóárkot is - felburjánzó esetleges gaz 
eltávolításáról.
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Elindultak a támogatott képzések az .A.S.A. Magyarország Kft.-nél 
Ahogyan korábban már hírt adtunk róla, cégünk elnyert az Európai Unió és a Magyar Állam támogatását munkavállalói képzésére. 
A tanfolyamok hosszas szervezés után nemrégiben elindultak.

Munkatársaink képzésére korábban is nagy gondot fordítottunk, és lehetőségeinkhez mérten támogattuk kollégáink saját kezde-
ményezését is. Ezzel téve lehetővé mind az egyéni fejlődést, mind közvetetten a vállalatnál összegyűlt szaktudás mennyiségének és 
minőségének javulását. 

Célunk, hogy a szigorodó jogszabályi előírásokkal munkavállalóink folyamatosan lépést tudjanak tartani, azoknak meg tudjanak 
felelni, és így munkájukat cégünknél továbbra is megtarthassák, feladatukat minél nagyobb szakértelemmel végezhessék. 

Ezért a tanfolyamok széles körből tevődnek össze, van itt tréning az ügyfélszolgálatos munkatársaknak, kereskedő kollégáinknak 
készségfejlesztés, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány megszerzésére irányuló és nyelvi képzés is, valamint olyan speciális 
képzések, mint a hulladékgyűjtő-és szállító, emelőgép-kezelő, elektronikai hulladékválogató és feldolgozó, hulladékválogató és fel-
dolgozó, kiadványszerkesztő és hulladéktelep-kezelő.

A képzésekről számokban:
- az elnyert támogatás összege 47.976.041,- forint, melyet 
- több mint 80 munkavállaló képzésére fordítunk. 
- A részt vevő kollégák 75%-a a fizikai dolgozók közül kerül ki, 
- a 131 oklevél megszerzéséért kollégáinknak 
- összesen 12.884 órát kell képzésben eltölteniük.

Születésnapi utcabál
és

VII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
a sportpályán augusztus 26-27-én!

Koncertek, kísérőprogramok, népművészeti kirakodóvásár

27-én este KFT koncert!
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

www.allatorvosgyal.hu
Aktuális akciónkról a honlapról vagy a rendelőben értesülhet!

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

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

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁR-
PITOS mester, javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speciális he-
verők, franciaágyak készítése. Telefon:  
06-20/401-6810, 06-29/702-877
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségek-
kel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre 
van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as 
számot. A vizsgálat ingyenes.

Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-
het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-
kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-
sa. 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
Parkettás vállal mindennemű padló és 
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 
javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-
ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-
tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 
Tel.: 0670/206-4914
MATEMATIKA Általános és középiskolások 
korrepetálását, felkészítését pótvizsgára 
- több évtizedes gyakorlattal, referen-
ciákkal - otthonában vállalom. Telefon:  
06-30/952- 3720
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ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje: Arany János Közöségi Ház és Városi 

Könyvtár,  Gyál, Kőrösi út 118-120. 
június 25-én, 9-12 óráig

Ismerje meg érrendszere  állapotát computeres ARTERIOGRÁF 
készülékkel végzett fájdalommentes vizsgálattal!

    SZÍVINFARKTUS? ÉRELMESZESEDÉS? ÉRSZŰKÜLET? 
AGYVÉRZÉS? MEGELŐZHETŐ!

   A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente egyszer.  
A vizsgálati eredményt a  helyszínen szakorvos értékeli.

 Jeletkezés a vizsgálatra: 
SONOTERÁPIA CENTRUM Telefon: 06- 56/344-372

Baba-gyermek-, és 
felnőttruha börze

Kinőtt baba-gyermek és felnőttruhák, megunt játékok, biz-
tonsági ülések,  gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.

2011. június 11-én, szombaton, 8.30- 12.30 óráig 
Helyszín: Gyál, Játszókert, Dobó Katica u. 30-34.  

(Eső esetén a rendezvény elmarad) 

Helyfoglalás: szombaton 8 órától 

Árusítók jelentkezését 
Blaskó Szilvia várja június 1-től hétköznap 16 -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 biztosí-

tunk helyet.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!

A programot szervezi:  
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

www.gyaline.hu
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

GYÁL, KÕRÖSI ÚT 118-120.


