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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
A rendőri jelenlét
további
erősítését
tartja egyik legfontosabb feladatának
Danó Zoltán rendőr
őrnagy, az új, megbízott őrsparancsnok,
aki a más fontos beosztásba
helyezett
Stupek István alezredestől vette át a
gyáliak irányítását.

Bacsó Béla utca – Kőrösi út
csomópontja – néhány szó az
új forgalmi rendről…
Az egyik legnagyobb közlekedési
változást a Kőrösi és a Bacsó Béla
u. vasúti átjárójánál a forgalomterelő
sziget létrehozása okozza, ami azt
vonta maga után, hogy a Bacsó Béla
utcáról, illetve a Vasút utcáról és a
Munkácsy Mihály utcáról áthaladva a
vasúti síneken nem lehet balra, azaz
Budapest irányába kanyarodni, illetve a Kőrösi úton haladva Budapest
irányában nem lehet a Bacsó Béla
utcára fordulni.

4. oldal

Interjúnk a 3. oldalon.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének évfordulójára emlékeztünk

Új városi honlap indult!
5. oldal

Búcsú Kerekes Róberttől

Képes beszámolónk a 11. oldalon.

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1990. évi LXV. Törvény 13. §-a alapján

közmeghallgatást tart.
8. oldal

Változott valami?
13. oldal

Közmeghallgatás ideje:
Közmeghallgatás helye:
			
Gyál, 2011. november 2.

2011. december 2. napja 18.00 óra
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,
Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Pápai Mihály
polgármester
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Ülésezett a város képviselő-testülete!
2011. október 27-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.
Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről és
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Önkormányzatunk
újabb 1 millió Ft-os támogatásban részesítette a FEGY-Polgárőr és
Tűzoltó Egyesületet, mivel ez a civil szervezet kiemelkedő szerepet
játszik városunk bűnmegelőzési és katasztrófa-elhárítási feladatainak ellátásában. Ezt követően a testület elfogadta a különböző önkormányzati intézmények 2010/2011. évi beszámolóit (Ady Endre
Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola, Eötvös József Köz-

Köszönet az adó 1 %-a
felajánlásáért!
A Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület tagjai, köszönetet mondanak azoknak, akik a 2010. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták célkitűzéseinket.
A befolyt 128. 556 Ft-ot a gyáli bölcsőde eszközkészletének
bővítésére fordítottuk.

Gumiabroncs begyűjtés
A 2011. szeptember 22-ére szervezett használt gumiabroncs
gyűjtése nagy sikerrel zárult. A kijelölt helyre a lakosság jelentős számban szállította a már hulladéknak minősülő gumiabroncsokat. Ugyanakkor néhányan nem a megjelölt helyen
rakták le a hulladékot, hanem azt ingatlanuk elé helyezték a
közterületre. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. kormányrendelet 7. §-a értelmében a
hulladék közterületen történő elhelyezése ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

gazdasági Szakközépiskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Bóbita
Bölcsőde).
Határozat született a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” pályázattal
kapcsolatban. A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja az
Ybl Tervező Kft. által a Klapka utcai bölcsőde átépítéséhez készített 196,5 millió Ft+ÁFA végösszegű költségbecslést, támogatja az
e költségbecslés alapján történő pályázatbenyújtást, továbbá sikeres pályázat esetén 2012. évi költségvetésében biztosítja az előzetes
becslés alapján szükséges 115 millió Ft összegű pályázati önrészt,
mivel önkormányzatunk kiemelkedő fontosságúnak ítéli a bölcsődei férőhelyek bővítését.
2011. szeptember 11-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lezárta
a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat egyeztetési időszakát, a pályázat megjelenése várható. Gyál Város Önkormányzata korábban már nyújtott be pályázatot a Bartók Béla utca 52. szám
alatt működő óvoda fejlesztésére, melyet nem részesítettek támogatásban. A képviselő-testület most úgy döntött, hogy ismételten
pályázatot nyújt be az óvoda korszerűsítése és bővítése tárgyában.
Az ülés zárásaként a képviselő-testület egy forgalomszabályozási
intézkedést is hozott. Mivel az Újvilág utca felújítása befejeződött,
így az utca teljes hosszán 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművekre vonatkozó súlykorlátozás bevezetését rendelték el.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves munkarend szerinti soros ülését 2011. november 24-én tartja. A közmeghallgatásra 2011. december 2-án, pénteken 18 órakor kerül sor az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.

A közcsatornára való
rákötésekről…
1998. április 24-én megalakult Gyál Város Beruházó Víziközmű Társulata. A teljes csatornaközmű kiépítésével a társulat
az alapszabályában meghatározott és időközben kibővített
közfeladatát megvalósította. Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
korábbi, egyhangúlag elfogadott határozatában úgy döntött,
hogy a közcsatornára való rákötések a továbbiakban kizárólag
az egyes ingatlanok tulajdonosainak költségére valósíthatóak
meg, abban az önkormányzat anyagi szerepet nem vállal.
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„A rendőri jelenlét erősítése az egyik
legfontosabb célunk”
Mint lapunkban már beszámoltunk róla, a Gyáli
Rendőrőrs parancsnoki teendőit több mint 13 éven át
ellátó Stupek István rendőr alezredes október elsejétől a Nemzeti Rendvédelmi Szolgálat állományában
folytatja munkáját.
Utódját, Danó Zoltán rendőr őrnagyot terveiről is
kérdeztük.
– Őrnagy úr! Úgy vélem, a helyismerettel nem lesz
probléma új feladatkörében…
– A Dabasi Rendőrkapitányság az első és eddigi
egyetlen munkahelyem, azon belül kilenc évig szolgáltam Gyálon. Ismerem az itteni rendőri állományt,
a polgárőröket, ismerem a város sajátosságait.
Stupek alezredes úr jó parancsnok volt, az eredményeikre is büszkék lehetünk, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne
olyasmi, amin javítani szeretnék.
– Például?
– Jól alakul a létszámhelyzet, s noha az új kollégák között több
kezdő is van, tapasztalt, helyismerettel rendelkező rendőrökkel
együtt szolgálatba állítva őket tovább tudjuk erősíteni a rendőri
jelenlétet a városban. Ez az egyik legfontosabb célom. A jelenlét
erősítése, elérhetőségünk javítása. Fontosnak tartom, hogy láthatóbbá tegyük magunkat, gépkocsival, gyalogosan, társszervekkel
közösen legyünk jelen folyamatosan az őrs illetékességi területén.
A híradástechnikai rendszer, a gépjárműpark, általában a munka
technikai feltételei is megfelelőek, a rendőrségi épülettel van komolyabb gondunk, de az önkormányzat hathatós segítségével ez a

probléma is belátható időn belül megoldódni látszik.
A már kialakult kapcsolat még szorosabbra fűzését tervezem a
polgárőrökkel, önkormányzattal, közterület-felügyelettel, mezőőrökkel is. Szorgalmazni fogom a közös akciók szervezését. Ennek
számos előnye lehet. Ilyenek például a különböző szervezetek gépjárműparkjából következő előnyök. A polgárőrök, mezőőrök járműveivel ugyanis könnyebben megközelíthetők a külső területek.
A szomszédos budapesti és Pest megyei kapitányságokkal közös
akciókat is szeretném rendszeressé tenni.
Bűnügyi szolgálatunk három főből áll, erősen túlterheltek a kollégák, szeretném két fővel bővíteni a bűnügyi állományt. Ebből egy
fős létszámfejlesztés már folyamatban is van.
Összességében azt mondhatom, hogy itt vagyunk, képesek vagyunk feladatainkat szakszerűen, kulturáltan ellátni, a gyáliak továbbra is számíthatnak ránk!

A felsőpakonyi illetőségű
Danó Zoltán rendőr őrnagy
1996-ban, bűnügyi szakon
végzett a Rendőrtiszti Főiskolán. A Dabasi Rendőrkapitányságon vizsgálóként,
majd ügyeletes tisztként
teljesített szolgálatot. 2002ben saját kérésére a Gyáli
Rendőrőrs állományába került, nyomozói beosztásba,
2007-től az őrsparancsnok
helyettesi feladatokat látta
el. 2011 elejétől ismét Dabason volt ügyeletes tiszt.
Október elsejétől a Gyáli
Rendőrőrs megbízott parancsnoka.
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Városközpont fejlesztés – október:
Októberben a KMOP-5.2.1/B-2f-20090005 azonosítószámú Európai uniós
projekten a városközponthoz kapcsolódó
munkálatok változó időjárás mellett folytatódtak. Annak ellenére, hogy az útépítési munkák szeptember végére befejeződtek, sajnos a régi Kőrösi út nyomvonalán
Budapest irányában az utolsó parkoló részen, illetve a Kisfaludy utca – Vasút utca
csomópontjában még temetetlen munkagödrök nehezítik a közlekedést, rontják az
összképet. Sokakban felmerül a kérdés,
hogy miért nem kerültek ezek a munkagödrök betemetésre. Ennek oka az, hogy
ezek akkor temethetők be, amikor a bennük lévő gázvezetéket a TIGÁZ (kizárólagos üzemeltetői jogán) véglegesen csatlakoztatja a földben kiépített új vezetékhez,
aminek feltétele a Bányakapitányság jóváhagyása az elkészült új vezetékszaka-

szokra. Az elkészült új gázvezetékeket a
TIGÁZ átvette, azoknál mindent rendben
talált, ennek igazolása a munkák végeztével haladéktalanul benyújtásra került a
Bányakapitányságra, azonban az adminisztratív lépések sajnos időigényesek. Reményeink szerint ez az utolsó jóváhagyás
is mihamarabb megérkezik, és ekkor a
TIGÁZ munkájának elvégzése után a kivitelező azonnal hozzáfoghat a munkagödrök betemetéséhez, a burkolatok végleges
kiépítéséhez a két problémás területen.
Az útépítési munkák befejezésével kialakult végleges forgalmi rend remélhetőleg hamarosan ismert és megszokott lesz
mindenki által. Az eddigi tapasztalatokból kitűnik, hogy a közlekedők által a legnehezebben elfogadható változás a Kőrösi
út – Bacsó Béla utca csomópontja. Ezért
a jelenlegi forgalmi rend kialakításának

szükségességéről külön összefoglaló készült, hogy mindenki tisztában lehessen
a végleges tervek kialakításához vezető
okokkal.
Október végén a közbeszerzési eljáráson
nyertes szakkivitelező közreműködésével
megkezdődtek a városközponthoz kapcsolódó tájépítészeti munkálatok, amik
első ütemben a meglévő humusz terítésével, majd november közepétől növénytelepítéssel folytatódnak, amelyek az időjárás
függvényében lesznek ütemezve.
Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ építésének munkálataihoz a
kivitelező kiválasztására új közbeszerzési
eljárás lefolytatása vált szükségessé, amely
várhatóan novemberben indul. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás előkészítése, az érintett közreműködő szervezetekkel történő
jóváhagyatása zajlik.

Bacsó Béla utca – Kőrösi út csomópontja – néhány
szó az új forgalmi rendről…
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP2007-5.2.1/B/2F-2f számon „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” tárgyú felhívásra
benyújtott, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámon regisztrált „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt részeként a Kőrösi úton (4601. j. főút) új
nyomvonal építése (19+282-19+754), továbbá a Csontos, Munkácsy
és Vasút utcák felújítása határidőre elkészült.
Az egyik legnagyobb közlekedési változást a Kőrösi és a Bacsó Béla
u. vasúti átjárójánál a forgalomterelő sziget létrehozása okozza, ami
azt vonta maga után, hogy a Bacsó Béla utcáról, illetve a Vasút utcáról és a Munkácsy Mihály utcáról áthaladva a vasúti síneken nem
lehet balra, azaz Budapest irányába kanyarodni, illetve a Kőrösi úton
haladva Budapest irányában nem lehet a Bacsó Béla utcára fordulni.
A lakosság köreiből többen is jelezték elégedetlenségüket a forgalmi rend változása miatt, és megnőtt a szabálytalankodók száma is.
A legnagyobb problémát a megszokás, illetve az érdektelenség
okozza, és félő, hogy ebből balesetek adódhatnak. Sokak által megfogalmazott kérdés: „Akkor miért így csinálták?” Erre a rövid válasz
annyi, hogy nem volt más lehetőség, ez szerepelt a jóváhagyott terveken.
A hosszabb magyarázat pedig a tervezési fázisnál is felmerült
problémára a Magyar Közút Zrt., mint közlekedési hatóság által a
2009 őszén tartott tervezői egyeztetésen közölt álláspont, hogy új
balra kanyarodó sávot kell létrehozni, vagy forgalomtechnikai eszközökkel kell megszüntetni a balra kanyarodást. Ez azért szükséges
ez esetben, mert különben feltorlódhat a forgalom mind a vasúti
vágányra, mind pedig a Kőrösi úton, és baleseti gócpont alakul ki.


Az új sáv kialakítása nagymértékben érintette volna a
Máv Zrt. területét, aminek
eredményeként a balra kanyarodást abban az esetben
lehetett volna engedélyezni,
ha a vasúti fényjelző készülékkel összhangban lévő lámpás
kereszteződés került volna kiépítésre. Ez hozzávetőleg 50-100 millió Ft többletköltséget okozott volna
(az engedélyeztetés során előírtak függvényében), illetve az akkori
engedélyek módosítását, ami újabb engedélyezési eljárást, és a teljes
Városközpont projekt késedelmét jelentette volna. Ezen többletköltség nem lett volna elszámolható, és teljes mértékben Gyál Város Önkormányzatát terhelte volna.
Így a költséghatékonyabb megoldás került kiválasztásra, mondhatnánk, de a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 2003-ban kiadott építési engedély határozatban, a tervtől eltérő előírások között már így
szerepel: „A 4601 j. Budapest-Tiszakécske ök. út 19+235 kmsz -ben
a Bacsó utcánál a terelőszigetet meg kell növelni annak érdekében,
hogy a balra nagyívű kanyarodás lehetősége megszüntetésre kerüljön.”, ez alapján még választási lehetőség sem nagyon volt.
A fentiek alapján látható, hogy nem volt lehetőség az építési engedélyben rögzítettektől történő eltérésre, a 2009-ben a közlekedési
hatóságok és az Önkormányzat között történt többszöri egyeztetések ellenére sem.
Kérjük szíves figyelmüket és megértésüket az új forgalmi renddel
kapcsolatban!
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Megújult a város hivatalos honlapja!
Október 7-én elindult a város hivatalos
honlapjának megújult, felújított változata.
A négy fő menüpontot (A mi városunk,
Gyál; Hivatali ügyintézés; Vendégeinknek;
Üzleti és közösségi élet) tartalmazó oldalon
a 21. század elvárásainak megfelelően, modern köntösbe öltöztetve érhetik el a különböző információkat a felhasználók.
Pápai Mihály polgármester a honlap
köszöntőjében írja: „Mai, felgyorsult világunkban az információ, és annak gyorsasága, könnyű elérhetősége központi szerepet tölt be. Szeretnénk, ha a honlap – és a
közösségi oldalakon való megoszthatóság
által az Önök – segítségével a gyáli polgárok első kézből értesülhetnének az Őket is érintő változásokról, fontos információkról.” Természetesen ez a városi honlap első számú funkciója,
ezért kerültek fel rá olyan fontos információk, amelyek segítik a város lakóinak könnyebb tájékozódását. Ilyen újdonság a
közösségi oldalakon való megoszthatóságon kívül például az
ún. Gyors linkek fül, ahol a felhasználók informálódhatnak
többek között az orvosok rendelési idejéről, a gyógyszertárak
ügyeleti rendjéről, az aktuális menetrendekről vagy a képviselő-testületi ülésekről is. Fontos újítás továbbá az eseménynaptár, valamint az, hogy elérhető a honlap angol és német nyelvű
változata is.
Reméljük, hogy Önöknek is elnyeri tetszését a város új weboldala, és ajánlani fogják barátaiknak, ismerőseiknek, hogy ők
is látogassanak el a www.gyal.hu honlapra.

Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2010. évi eredménykimutatása

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
előírtaknak megfelelően
Adatok ezer forintban
Összes közhasznú tevékenység
255 624
Vállalkozási tevékenység bevétele
103 788
Összes bevétel
359 412
Közhasznú tevékenység ráfordításai
250 895
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
102 025
Összes ráfordítás
352 920
Adózás előtti eredmény
6 492
Tárgyévi vállalkozási eredmény
1 763
Tárgyévi közhasznú eredmény
4 729
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Egyesületi mozaik
Baba-, gyermek-, és felnőttruha börzénket
évente több alkalommal szervezi, hirdeti és bonyolítja egyesületünk több tagja. A hirdetésünket ingyenesen teszi közzé az Új Gyáli Újság. A
lebonyolításhoz helyet kapunk a Bartók Béla
Általános Iskolától és a Katolikus Egyháztól. A
kispénzű családoknak igyekszünk segítségére
lenni ezzel a programmal.
Adomány
A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 2009 óta
évente kétszer oszt tartós élelmiszer adományt
a Magyar Élelmiszer Bank jóvoltából (liszt, száraztészta, tejpor, édes-aprósütemény). A 20092010-es évben, közel 20 tonna adomány került
kiosztásra alkalmanként kb. 1300 fő részére. A
rászorulók listája, a helyi oktatási intézmények
gyermekvédelmi felelősei, a polgármesteri hivatal szociális osztálya, a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat és a helyi civil szervezetek vezetőitől kapott információk alapján
állítódott össze. Az adományból, a három
vagy több gyermeket nevelő családok, a szociálisan rászoruló, létminimum alatt élő felnőttek, gyerekek és a kisnyugdíjasok kaphattak.
2011-ben júliusban és októberben került sor
az adományok kiosztására. A tapasztalatunk
azt mutatja, hogy egyre több rászoruló van városunkban. Ebben az évben 19 tonna, tartós
élelmiszert osztottunk ki, alkalmanként közel
1600 fő részére. Az adományosztással kapcsolatos szervezést, szállítást, rakodást, lebonyolítást, adminisztrációt és az elszámolást a Gyáli
Nagycsaládosok Egyesület tagjai végezték
önkéntes munkában. Köszönjük minden önkéntesnek, hogy munkájukkal hozzájárultak a
program sikeres lebonyolításához. Gyál város
Önkormányzata az idei első szállítás költségéhez járult hozzá 30.000 Ft-tal. A Katolikus
Egyház és a Családsegítő Szolgálat helyet biztosított az adomány biztonságos tárolására és
a kiosztásra is.
Nyári napközi
Az idén második alkalommal szerveztünk
nyári napközit a Katolikus Egyház megújult
játszókertjében. A várossal kötött együttműködési megállapodásunkban azt vállaltuk, hogy
az iskolák által nyújtott szolgáltatáshoz hasonlóan, illetve azonos feltételek biztosítása mellett
tölthetnek plusz egy hetet a nyári napköziben
a gyerekek. A 25-28 gyermek felügyeletét és
programjainak szervezését az egyesület pedagógus tagjai és ügyes kezű, türelmes anyukái
vállalták. A gyerekek nagy örömmel és kreativitással vettek részt a kézműves délutánokon.
A só-lisztgyurmázástól, a különböző fonási


technikákon át a
gyöngyfűzés és vasalás, a drót szerencsefa készítés mozgatta
meg a fantáziájukat.
A sport és peonza
versenyek, a Ki mit
tud? napokig izgalomban tartottak
mindenkit.
Az
utolsó
délutánon a
má ly vacucsaládokat támogató gyakorlati szolgáltatások
nyújtására, a gyermekvállalás és munkavállalás
kor sütöge
tése
igazi
összeegyeztetését segítő szolgálat megszervezésére, kialakítására. Megvalósulhatnak a családi
kuriózum volt
a résztvevőknek.
életre neveléssel kapcsolatos képzések, tréninRemélem sok kedves
gek, informális tanulás, interaktív fejlesztések.
emlékkel gazdagodtak a gyerekek és szívesen
Kérünk mindenkit, ha javaslata, ötlete,
meséltek az itt töltött hétről otthon és az is- konkrét elképzelése van, amivel a fent leírt
kolában is. Köszönetünket és elismerésünket célok elérhetők, jelezze egyesületünknek az
fejezzük ki Hefler Gábor plébános úrnak, hogy alábbi elérhetőségek valamelyikén:
a program megvalósításához egy szépen rend- E-mail: amir.a@freemail.hu,
ben tartott és felújított játszókertet használhathajdanim@gmail.com
tunk.
Levélcím: Gyáli Nagycsaládos Egyesület
Felhívás
2360 Gyál, Pozsonyi u. 67.
Egyesületünk, ha igény mutatkozik a TÁ- kérem tüntesse fel üzenetén: TÁMOP
MOP-5.5.1-11/2 kódszámú pályázaton indulni
Köszönet azoknak, akik adójuk 1% -val, egyekíván.
(http://www.nfu.hu/palyazati_lehe- sületünket támogatták. Ez az idén 9.164 Ft.
toseg_a_csaladi_kozossegi_kezdemenyezesek_
Támogatásukat köszönettel és szívesen foes_programok_megerositesere1) A pályázat, gadjuk. Bszsz.: 64400044-10408667.
közösségi kezdeményezések és önkéntes progAdószám: 18674994-1-13
ramok támogatását, illetve, a családi közösségi
Hajdani Józsefné (Magdi)
kezdeményezések és programok megerősítését
honlap: www.gyaline.hu
támogatja. A pályázat fő
célja az országos szemléletváltás előmozdítása a családi
szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban. Integrált
Kinőtt baba-gyermek és felnőttruhák, megunt játékok,
szolgáltatások nyújtásával
biztonsági ülések, gyermek bútorok és egyéb tárgyak
a fiatal gyermekes családok
vására.
támogatása – a kötelező
2011. november 26-án, szombaton 14 - 18 óráig
önkormányzati alapellátási
Helyszín: Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
feladatokat kiegészítő eszHelyfoglalás: szombaton 13.45 órától
közökkel – kis közösségi
Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja, november
kezdeményezések, például
14-től hétköznap 16 -18 óráig. Tel.: 06-20-913-4278
ún. „családi erőforrás közKizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk,
pontok” létrehozása útján.
akik saját családjukon belüli gyermekek és felnőttek
Az integrált szolgáltatások
ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők
egyesítik a foglalkoztatási,
részére nem biztosítunk helyet.
családi, szülői és egészségRuhákat, játékokat adományba elfogadunk!
fejlesztési támogató szolA programot szervezi:
gáltatásokat és az innovatív
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
eszközöket. A konstrukció
www.gyaline.hu
keretében lehetőség van a
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Szőlőnapot tartottunk,

avagy szőlőprojekt a Bartókban
Mielőtt bárki is a ma divatos fogyókúrás programot sejtené e cím
mögött, elárulom semmi ilyesmiről szó sincs! Sőt!
2011. október 7., péntek a szüret jegyében telt a Bartók iskolában.
Az egész napos rendezvény záró eseménye volt annak a több napos
készülődésnek, gyűjtőmunkának és plakátkészítésnek, amely osztályok közötti játékos verseny volt ugyan, de ebben mindenki
csak nyert.
A rendezvény mindenkit megmozgatott az iskolában és iskolán
kívül is, hiszen szülői segítség nélkül nehezen valósulhatott volna
meg. Ezúton is köszönjük az aktív támogatást és együttműködést
a szülőknek, különösen a szüreti eszközök gyűjteményes kiállítás
létrehozásában a Garai és a Marsi-Fekete családnak. Délelőtt az
osztályok mérhették össze tudásukat, ügyességüket, földrajzi, irodalmi, néprajzi, zenei ismereteiket. Hagyományosan a nap egyik
fénypontjának számító gasztronómiai megmérettetésnek a szőlős
ételek, sütemények készítésével is dicsőséget szerezhettek az osztályoknak az ügyes és kreatív diákok, vagy támogató anyukák és
nagyik. Minden osztály képviselte magát több különleges szőlős
étekkel. Íme egy kis ízelítő: nyársra húzott csokoládéba mártott
szőlőbogyók, szőlős muffinok, karamellás kérgesre sütött szőlőtorták, fürtöt formázó szőlőlekváros keltkalács, must, sajtos-szőlős
tornyok és sok-sok ötletes finomság bűvölte el a zsűrit, aki nem
is tudott dönteni! Ezt követően a delegáló osztály elfogyasztotta a
finomabbnál finomabb, zsűrizett versenyműveit.
Délután kezdődhetett a mulatozás is, hiszen ha szőlő, akkor nem
csak munka és szőlőművelés – amelynek, mint mindannyian tudjuk, Gyálon is régi hagyományai vannak –, hanem Szüreti Bál is.
A bálon a zene és tánc mellett számos más program is csalogatta
a résztvevőket: alma-kugli és szőlőevő verseny, perecfűzés, gesztenye- és levélkép-készítő játszóház, valamint szellemkastély és
teaház is.
Baumann-né Diószegi Ildikó

Újra Zrínyisek az
élmezőnyben
A 2011/12-es tanévben is megrendezték Kakucson a területi, mezei
futóverseny döntőjét.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói az idén is szép és kimagasló eredményekkel büszkélkedhetnek.
Egyéni arany érmet szerzett Fekete Olivér az 5.-6. korcsoportban.
Csapatban
I. helyezést értek el:
II. helyezést értek el:
3-4. korcsoport fiúk
Nagy Ádám
Kőszegi Roland
Burai Szilveszter
Nagy József
Fábián István
Bruszt Attila

3-4. korcsoport lányok
Juhász Noémi
Juhász Laura
Rajnai Laura
Péterfi Enikő
Implom Renáta

5-6. korcsoport fiúk
7-8. korcsoport lányok
Fekete Olivér
Kovács Nóra
Fekete Márk
Rostás Vivien
Gégény József
Rostás Dzsenifer
Rostás Zsolt
Gégény Mercédesz
Burai Tamás
Szitkó Száva Szandra
Kusnyír Krisztián
Az iskolák közötti összetett versenyben a 2. helyen zártunk. Az
első helyezettek indulhatnak a tavaszi megyei döntőn, Gödöllőn.
Az eredmények elérésében köszönet Bíró Etelka, Brunovszky Dávid és Mészáros Gábor testnevelő tanároknak. A jó sorozat, remélhetőleg folytatódik.
Bíró Etelka
testnevelő
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In memoriam
Kerekes Róbert
1936-2011
A gyáli Kovács István Pál Dalkör művészeti vezetője még a szeptemberi „Azt
a ragyogóját!” nótaműsorban énekelte volna a gyönyörű melódiát: „Hulló
falevél, sárgult falevél…”, de betegsége miatt nem állt színpadra, úgy érezte,
gyenge a tökéletes produkcióra. Neve még az októberi műsorban is megjelent,
hiszen a műsor előkészületi munkálataiban még része volt. Reménykedtünk,
hogy a következő műsorban már hallhatjuk…
De a sors másként rendelkezett…
Kerekes Róbert a művészetnek kötelezte el magát. Bár a TF-en sportvezetői oklevelet szerzett és sportegyesület elnökeként is dolgozott, az énekhez, a
tánchoz vonzódott igazán. 1960-ban klasszikus balettet táncolt a Budapest
Revüben. Felkészítő tanárai: Mészáros Sándor koreográfus, Láng Judit balettmester, Hídvégi István rendező. Sok barátra tett szert, több művészeti klubhoz
kötődött. Hazadi Zsuzsa énektanár javaslatára a Művészetbarátok Egyesület tagja lett. Neves szakemberekkel dolgozott együtt: Negredi Henrik, Fehér
Csaba, az Állami Operaház korrepetitora. Ezután belépett a Piros Rózsa Dalkörbe, ahol Varga Irén vezetésével 11 évig működött vezetőségi tagként. Tagja
volt az Orczy Nóta-és Dalkör, a Csizmadia Imre Zenebarát Kör, a Budafoki
Blaha Lujza Kör, a Kispesti Nótaklub egyesületeknek. Kutasi Katalin, Pálkerti Zsuzsanna, Kerekes Katalin keze alatt vált igazán énekessé. A Biatorbágyi
Nótaklubban klubvezető, a Kéknefelejcs Nótakörben művészeti vezető. Aztán
Gyál...
A hatodik éve indított nótaműsor szerkesztésekor a gyáli énekesek javasolták, hívjuk meg a csapatba, mert szép hangja van. Meghívtuk, és a közönség
nagy szeretettel fogadta fiatalos, vonzó megjelenését. A magyar nóta szerelmese volt, de dalokat, sanzonokat is szívesen énekelt. Kezdeményezője volt a
Kovács István Pál Dalkör megalakításának. Kezdettől fogva az egyesület művészeti vezetője. Nagyon komolyan vette a megbízatást, azt, hogy színvonalas
műsorok kerüljenek a közönség elé, a civil szervezetet támogató közösségi ház
színpadára. Vállalta a konfliktusokat is a minőségi munka érdekében. Nagy
szerepe volt abban, hogy a zenei kíséret, a műsorsorozat egyre színvonalasabb
lett, hogy kialakult törzsközönségünk, pártoló tagságunk, vendég énekeseket
hívhattunk. Gazdag tapasztalatait jól hasznosította az énekesek szakmai és
a technikai ismereteinek fejlesztésére harmadik éve szervezett nótakurzuson,
az Advent Gyálon rendezvényen. Már a jövő évi kurzust tervezte, vendégszereplést szervezett, műsorainkról lemezt szeretett volna készíttetni, az adventi
műsor, az évzáró összejövetel anyagát gyűjtötte… Félbemaradt tervek, félbemaradt élet … Sajnos, most már csak „élt egyszer” – ahogy a nóta mondja:
„dalos ajkú nótás legény, kár volt érte, kár volt…”
„Utolsó fellépése” 2011. november 19-én 15 órakor lesz a közösségi házban,
műsorunkban még hallhatjuk, láthatjuk felvételről: IN MEMORIAM KEREKES RÓBERT. Emléke bennünk és műsorainkban tovább él.
Kovács Istvánné
az egyesület elnöke
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A tabu téma:
kellemetlen szájszag
A szájszag nemcsak napjaink problémája. Az ókorból fennmaradt írásos
emlékek törvényes válóokként említik. A kellemetlen lehelet (=halitózis) egy
kínos tabu téma, amiről senki sem beszél szívesen. Ennek ellenére a lakosság
20 %-a szenved tőle. A rossz szájszag megkeseríti a hétköznapokat, gondot
okoz a munkahelyen és a társas életben egyaránt. Szociális elszigetelődéshez,
flusztráltsághoz, depresszióhoz vezethet.
A rossz leheletért a szájban lévő anaerob (=oxigén nélkül élő) baktériumok felelősek. Ezek normális körülmények közt minden szájban megtalálhatóak a nyelvháton, garatban és a mandulák tájékán. A tápanyag lebontása
közben kénvegyületeket (hidrogén szulfid, metil merkaptán, cadaverin, putrescin) szabadítanak fel, melyeknek kellemetlen szaga van. Ha ezek a baktériumok valamilyen okból elszaporodnak, a megnövekedett mennyiségű
bomlási termék miatt rossz szájszag alakul ki.
A halitózisnak két fő típusa ismert: a valódi és az álhalitózis. Álhalitózisról
beszélünk, ha a beteg rossz leheletre panaszkodik, ami valójában nem érezhető és nem is mutatható ki. Egyes esetekben a nem létező rossz lehelettől való
félelem már olyan mértékű, hogy a beteg észérvekkel nem nyugtatható meg.
Jellemző az ok nélküli állandó rágózás, szájvíz használat. Beszéd közben a
szája elé teszi a kezét. Ezt a már pszichés kezelést igénylő fajtát halitofóbiának hívjuk. A valódi halitózis lehet fiziológiás vagy patológiás. Fiziológiás a
reggeli rossz lehelet. Ezt az okozza, hogy éjszaka a csökkent nyáltermelés, és
az esetleg nyitott szájjal való alvás miatt a szánk kiszárad. Az oxigénben dús
nyál mennyiségének csökkenése kedvez az anaerob baktériumok elszaporodásának. Ezzel magyarázható a reggelre kialakuló kellemetlen lehelet, ami a
napközben helyre állt szájmiliővel megszűnik. Átmeneti szájszagot okozhatnak bizonyos ételek (fokhagyma), kávé, alkohol vagy a cigaretta.
A patológiás formában a szájszag oka valamiféle kórfolyamat. Ez 90%-ban
szájüregi probléma. Nyálkahártya fekély, bölcsességfog körüli gyulladt ínytasak, szájszárazság, nyelvlepedék, szuvas fog, beékelődött étel, nem megfelelően tisztított fogsor mind oka lehet a kellemetlen panasznak. A fennmaradó
10%-ban az ok a szájüregen kívül keresendő. A légúti megbetegedésekben
(sinusitis, idegen test, mandulagyulladás, daganat), gastrointestinalis betegségekben (reflux, H. pylori), diabetesben, vese-májelégtelenségben, trimetilaminuriaban és bizonyos gyógyszerek (szájszárazságot okozó antidepresszáns,
antihisztamin, vérnyomáscsökkentők) mellékhatásaként szintén felléphet.
Mit tehetünk a szájszag ellen? Ha az ok valamiféle szervi megbetegedés,
szakember segítsége és a betegség kezelése szükséges. Ezen túl fontos a fogazat rendbetétele és a megfelelő szájhigiéne fenntartása. A napi minimum
kétszeri fogmosás, fogselymezés! A nyelvlepedék eltávolítása fogkefével vagy
speciális nyelvkaparóval. Ezután használhatunk szájvízet fertőtlenítésként.
Tartózkodjunk a dohányzástól és az alkoholtól (az alkohol tartalmú szájvíztől is)! Ezek szárítják a szájat így kedvezve a baktériumok elszaporodásának.
Csökkentsük a kávé adagunkat, mert a benne lévő bizonyos savak szintén
kedveznek a baktériumoknak. Igyunk megfelelő mennyiségű vizet! Rendszeres fogászati ellenőrzéssel megelőzhetőek a kellemetlen lehelet kialakulásához vezető fogbetegségek.
A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak
hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken.
Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: Gyál Gárdonyi Géza u. 67.,
Email: szanident@gmail.com, Web: www.szanident.atw.hu

A kertésznaptár novemberi számában a házikerti gyümölcsfák és a csemegeszőlő késő őszi tápanyag utánpótlásával foglalkozunk.
A kertjeinkben lévő gyümölcsfáink és szőlőtőkéink hosszú
évekig szolgálnak minket. Évről-évre több és szebb gyümölcs
csel örvendeztetik meg a családot, azonban a növényeknek a
hajtások, vesszők kineveléséhez, a gazdag virágzáshoz, a terméskötődéshez és a termés kineveléséhez nagy mennyiségű
tápanyagra van szükségük. Ezt viszont az intenzív kiskerti
termesztés mellett növényeink számára nekünk kell visszapótolni, és erre legalkalmassabbak az ún. szerves vagy istállótrágyák. Ma már csomagolt zsákos formában beszerezhetjük
a legjobb minőségű földdé érett marhatrágyát, de ha nagyobb
mennyiség szükséges, a környékünkön biztosan találunk állattartó gazdát, ahonnan az istállótrágya beszerezhető.
Kertészeti célra legjobb az érett marha- vagy lótrágya, ezek
beltaralma hasznosul legjobban kerti növényeinknél, és nem
égetnek a gyökérzónában.
Növények számára makro- és mikroelemeket, ásványi anyagokat kell a talajba visszajuttatni. Legfontosabbak: N, P, K, Mg,
Fe, Mn, Ca.
Az istállótrágyák előnye: minden létfontosságú elemet tartalmaznak, a növények számára jól felvehetők, lassan bomlanak, jó talajszerkezetet adnak, könnyen kijuttathatók, felhasználásuk környezetkímélő.

A kijuttatás ideje november elejétől – a kemény fagyokig
lehetséges. Gyümölcsfánként 15-20 kg-ot, szőlőtőkénként 515 kg-ot számoljunk. Kijuttatását fáknál a tányérba, szőlőnél
közvetlen a tőkék tövéhez oldjuk meg. Ezt követően 20-25 cm
mélyen forgassuk a trágyát a talajba, tavaszra a tápanyagok fokozatosan a gyökérzónába jutnak és a lassú lebomlás következtében a növények egész évben elegendő tápanyagot kapnak.
A tápanyaggal jól ellátott gyümölcsfák és szőlőtőkék a késő
őszi gondoskodást bő terméssel hálálják meg!
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök



Új

Gyáli Újság

NKA pályázaton nyert támogatást a Gyál Városi Fúvószenekar

Nyári zenekari tábor Révfülöpön
Az NKA közművelődési szakmai kollégiuma számos közművelődési célú nyári tábor
programját támogatta, köztük
Gyál Városi Fúvószenekar
zenekari táborát is. Miután
2011. május közepén megvalósításra érdemesnek találták
pályázatunkat, elkezdődött a
jelentkezés, a fúvószenekari
tagok részletes tájékoztatása.
Nem elhanyagolható szempont, hogy a szakmai továbblépésükben fontos elem volt az
egy hetes koncentrált képzés
megtartása. A tábor augusztus
13-18-ig került megrendezésre a Dabas és
Környéke Üdülőtábor Alapítvány révfülöpi
táborában. A 24 fő résztvevő zenetanárok
vezetésével napi 6 óra időtartamban vettek

részt elméleti és gyakorlati képzésen, szólampróbákon és zenekari
próbákon. A tábor szakmai vezetője Tóth
István fagott-tanár, a gyáli Kodály Zoltán

Zeneiskola igazgatója, állandó
tanárok Schmidt József trombitatanár, a zenekar vezetője
és Orosz László zeneszerző,
előadóművész voltak.
A zenekar révfülöpi tartózkodása során kétszer lépett
fel a helyi lakosok előtt nagy
sikerrel, s nem utolsósorban
pedig szerepeltek a MTV Balatoni Nyár című reggeli műsorában is.
A tábor megvalósításához továbbá támogatást
nyújtott Gyál Város Önkormányzatának Oktatási
és Kulturális Bizottsága,
valamint a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár is.
Ljubimov Krisztina

„Szüretelnek, énekelnek, Láttál-e már ennél szebbet?”

Őszköszöntő a Liliom óvodában
„Nagyon szeretjük az olyan eseményeket, ahol anya és apa is ott
lehetnek az oviban, nemcsak a csemeték, hiszen így a gyerekek is
látják milyen nagyszerű dolog is az ovi, még inkább biztonságban
és szeretetben érzik magukat.
Az ősz-köszöntő ünnepség erre egy kiváló alkalom volt. A gyerekek megismerhették az őszi hónapokhoz kapcsolódó tevékenységeket, sőt saját kezükkel csinálhatták: szőlőt daráltunk, préseltünk,
mustot kóstoltunk, lovas kocsikáztunk, arcot festettünk, az óvó
nénikkel együtt ültünk a kézműves sátorban és hihetetlen dolgokat
csináltunk az őszi termésekből: gesztenye sünit, kukorica babát.
Ahogy a gyerekekkel játszottunk, mustot készítettünk, vagy
ahogy a néptánc bemutatóra készültünk, igazán a miénk lett ez az
ünnepség, Liliomos szülőké, gyerekeké, óvó néniké. Jó lenne megőrizni és minden alkalommal megrendezni.”
„… És tényleg ott volt
minden, ami a középsős
lányomnak egy igazán
tartalmas és örömteli
délelőttöt szerzett. Ugrálóvár, kézműves foglalkozás, – az ott készített
katicával azóta is játszik,
tánc, akadályverseny,
kedvezményes játékvá10

sár, szőlőszemezés,
mustkóstolás… és
sorolhatnám a többi
izgalmas állomást.
Köszönjük szépen, ismét egy nagyon jó program volt a Liliom
oviban”
(A fenti sorokat szülők fogalmazták meg az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényünkről.)
Ha a változatos program közben valaki megéhezett, büfénkben
ehetett lángost, ihatott üdítőt, kávét, a Rétes házunkban finom réteseket és pereceket vásárolhatott, ami mindenki számára újdonság volt.
Szüreti mulatságunkat egy közös tánccal zártuk. Reméljük, aki
eljött, jól érezte magát.
Jövőre ismét szeretettel várunk minden érdeklődőt, szeretnénk, ha minél
többen megismernék ezt az őszi rendezvényünket és hagyománnyá válhatna.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek és
Láng Lászlónénak a rendezvényünkhöz
nyújtott segítségét.
Debreceni Zoltánné
óvodapedagógus

Városi ünnepség
október 23-án
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetére
emlékeztünk október 23-án este. A közösségi házban
rendezett ünnepségen részt vett Pápai Mihály, városunk polgármestere és Gyimesi István, városunk
nyugalmazott polgármestere, díszpolgára is. Az ünnepség első részében Pápai Mihály mondott ünnepi
beszédet, a színvonalas műsor közreműködői idén Őze
Áron Jászai-díjas színművész, a Gyáli Musical Stúdió növendékei és a Bartók Béla Általános Iskola
tanulói voltak.
Az ünnepség hagyományainknak megfelelően a Templom téri 56-os emlékműnél, koszorúzással zárult.
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Sántikál a kutya – Ízületi- és csontproblémák
Kutyáink megfelelő tartás esetén egyre magasabb kort érnek meg. Nagytestű fajtáknál a 7.,
kistestűeknél a 8-9. évtől viszont már kezdődik
az öregkor. Ilyenkor a szervezetben már kezdenek jelentkezni az elhasználódás természetes
biológiai folyamatai. A csontokban a rugalmasságot biztosító szerves anyagok mennyisége
csökken és a szilárdságot adó szervetlen ásványi sók aránya megnő. Ezért nem szerencsés az
idős kutyáknak úgynevezett csonterősítő készítményeket adni, mivel ezek kalcium-sókat
és D-vitamint tartalmaznak, melyek a csontépüléshez szükségesek, időskorban viszont hátrányosan befolyásolhatják a csontozatot. Sokkal fontosabb a porcvédő készítmények adása,
ezekből komoly választék áll rendelkezésre, az
állatorvos tud segíteni a megfelelő készítmény
kiválasztásában.
Az ízületi porcok és szalagok rugalmassága,
teherbíró képessége is csökken. A mozgás során
a csontok közti erők átvitelében, az ütközések
csillapításában ezeknek igen fontos szerep jut.
A bennük kialakuló degeneráció, vagyis elfajulás ezért mindig mozgászavart okoz. Kezdetben
ez abban nyilvánul meg, hogy az állat keveseb-

bet mozog, sokat fekszik. Később a fájdalmas
ízületek (pl. a csípő vagy a gerinc) környékének
érintését, simogatását nem tűri és akár morgással jelzi a kutya. Csak előrehaladott folyamatnál
tapasztalunk sántítást, tipegő, kötött mozgást,
esetleg azt, hogy az állat nehezen tud felállni,
felnyüszít bizonyos mozdulatoknál. Ilyenkor
már mindenképp szükséges állatorvoshoz fordulni és megkezdeni a kezelést.
A porcok kopásával járó artrózis szinte bármelyik ízületben előfordulhat, de leggyakoribb
a csípő, a térd, a váll és könyök megbetegedése.
A folyamat helyének meghatározása után szükséges lehet a kérdéses terület röntgen-vizsgálata, ugyanis bizonyos kórképek esetében (pl.
porcleválás, csípőízületi diszplázia, gerinc-betegségek) műtéti beavatkozás hozhat csak tartós javulást. Az esetek nagy részében azonban
megfelelő gyógyszeres kezeléssel az állat fájdalmait jelentősen lehet csökkenteni, akár panaszmentessé is tehető. Fontos hangsúlyozni, hogy
az emberek számára kifejlesztett gyulladáscsökkentők többsége kutyáknál akár végzetes
kimenetelű mellékhatásokat okozhatnak, ezért
a kezelést bízzuk állatorvosra. Szerencsére lé-

teznek már kutyák számára gyártott, hatékony
és hosszú távon is biztonságos gyógyszerek.
Tudni kell, hogy az idült mozgásszervi betegségek kiújulásra hajlamosak. Főként a hideg, nedves időjárás ront a betegek állapotán,
ezért az őszi, téli időszakban fontos a megfelelő
fekhely, esetleg fűtött elhelyezés biztosítása.
Hajlamosít a romlásra, ha az állat túlsúlyos,
ezt megfelelő étrenddel szükséges megelőzni.
Kaphatók már kifejezetten idős, sőt elhízott
kutyák számára gyártott diétás tápok, melyek
segítségével akár „fogyókúrára” is fogható az
eb, hiánybetegségek veszélye nélkül.
Összegezve: ha öreg kutyánk fájdalmat jelez,
nehezen mozog, ne az elaltatásra gondoljunk
először, mert lehet, hogy szakszerű segítséggel
akár évekkel meghosszabítható az élete.
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
Honlap: www.allatorvosgyal.hu

Gyermekek vizuális munkáiból készült kiállítás a Gyáli Tulipán Óvodában

Az Állatok Világnapja alkalmából

Óvodánk az Állatok Világnapja
alkalmából vizuális pályázatot
írt ki a gyáli óvodák és általános iskolák gyermekei részére.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
nagyon sok pályamű érkezett az
Ady Endre Általános Iskolából,
a Bartók Béla Általános Iskolából, a Liliom Óvodából és a Tátika Óvodából egyaránt.
A beérkezett vizuális kis
művekből kiállítást rendeztünk intézményünk aulájában.
A gyermekek kreativitása szinte mindegyik pályaműben felfedezhető
volt. A paletta nagyon színes volt, hiszen a vizuális technikák változatos
alkalmazása mellett a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése a szemünk előtt bontakozott ki a kiállítás elrendezése és
megtekintése során. A kollázs, montázs, festés, hajtogatás, vágás és ragasztás technikái és ezek kombinált alkalmazása tették színessé kiállításunkat.
Nagy sikert aratott minden munka: a dobozokból készített kutya, a termésekből készített állatfigurák, a kavicsok és kagylók ragasztásából kialakított
teknős, a festés és hajtogatás kombinált technikájából elkészült akvárium,
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a parafa dugókból készített méhecskék, a parafa dugóból ragasztott kakas,
a textilekből, színes papírokból, műanyagokból ragasztott állatfigurák, a
ragasztott homok képek, a terepasztalok és a megannyi egyéb kis alkotás.
Sorolhatnánk hosszasan, hiszen mindegyik kis mű tükrözte a gyermekek
esztétikai érzékenységét, a szép iránti nyitottságukat és igényességüket.
Természetesen mi is kedveskedtünk a beküldött művek alkotóinak: a
gyermekek kis ajándékokat és okleveleket kaptak. A gyermekek kreativitása, alkotói tevékenységük produktuma nagy élményt nyújtott mindazok
számára, akik megtekintették a kiállítást. A gyermekek szülei és a pedagógusok is örömüket fejezték ki a kiállítás és a született alkotások láttán.
A gyermekek megtapasztalhatták, hogy a különböző anyagokból a fantáziájuk segítségével, a megfelelő eszközökkel és némi kreativitással milyen sokféle alkotást lehet létrehozni. A szülők is hangot adtak annak, hogy
mennyire örülnek a kiállításnak, hiszen sok ötletet kaptak ahhoz, hogy
otthon is változatosabb tevékenységeket tudjanak biztosítani gyermekeik
részére a különböző eszközök és anyagok felhasználásával. A pedagógusok
a kiállítás megtekintése után szintén örömmel konstatálták az eredményeket, mert a látottakat hasznosítani tudják a jövőbeli munkájuk során is. A
kiállításunk elérte a célját, hiszen hasznossága vitathatatlan volt, ugyanakkor, igaz egy rövid időre, de kielégítette a látogatók esztétikai, szép iránti
igényét is.
Knapp Ibolya Katalin
óvodapedagógus

2011. november

A FEGY naplójából
Október 5-én lángra lobbant a Nagy László u. végén az elszáradt
növényzet. Mintegy fél hektáros terület égett kiérkezésünkkor. A
környéken élők kerti tömlőkkel próbálták megfékezni a tüzet. Az ott
lakók elmondása szerint a Nagy László utca egyik házából hordták
ki az elszáradt növényi hulladékot, majd meggyújtották a tűzgyújtási
tilalom ellenére, ez terjedt tovább az aljnövényzetre az erős szélben. A
tüzet rövid időn belül megfékeztük a fővárosi tűzoltók segédletével.
A környéken élők erős füstterhelésnek voltak kitéve, személyi sérülés
nem történt.
Október 21-én lakossági bejelentést kaptunk, hogy egy lakásba
becsengetett egy személy, azzal az indokkal, hogy beesett a labdája a
kertbe. Míg a tulajdonos a nem létező labdát kereste, a hívatlan vendégek bementek a lakásba, bezárkóztak és alaposan felforgatták azt
értékek után kutatva. Majd az egyik szoba ablakán köszönés nélkül
távoztak. A rendőrség az eljárást megindította.
Szintén lakossági jelzést kaptunk az esti órákban, hogy a zöldség
piac területén fiatalok „füves” cigarettát szívnak, illetve árulnak. A jelzést átadtuk a rendőrségnek, akik a szükséges intézkedést megtették.
Október 22-én az orvosi ügyelet kért segítséget, mert a Rákóczi
utcában felrobbant egy kazán, több sérült is van. Tűzoltóink elsőként
értek a helyszínre, ahol két gyermekkorú sérültet találtak, az egyik
kisfiú súlyos, a másik könnyebb sérülést szenvedett a szétrepülő
üvegdaraboktól. Egységünk a keletkezett kisebb tüzet eloltotta, majd
a helyszínt átadta a hivatásos tűzoltóknak. Az anyagi kár jelentős, a
kazánházból nem maradt semmi.
Október 28-án riasztást kaptunk a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságtól, hogy az M5-ös gyáli kihajtójánál ég egy személygépkocsi.
Rajunk rövid időn belül a jelzett helyen volt, ahol megállapították,
hogy kisebb tűz keletkezett a gépkocsi csomagtartójában, amit a tulajdonos megfékezett, és az oltás közben könnyű égési sérüléseket is
szenvedett. A sérültet a mentőknek átadtuk.
Október 31-én az orvosi ügyelet hívott segítséget a Magyar utcába, mert egy ittas, dühöngő, emberi mivoltából kivetkőzött nő a két
éves kisfiát a gépkocsihoz illetve a földhöz vágta. A kiérkező mentők
a gyermeket és az anyának nem nevezhető személyt kórházba szállították. A rendőrség az eljárást megindította az elkövetővel szemben.
Tisztelettel felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre! Ha több napig nincsenek, otthon kérjék meg a szomszédot, ismerőst, hogy ürítse naponta a postaládát! Ne spóroljunk a
kültéri világításon sem! Amennyiben tanácsra van szüksége kérjük,
hívja központunkat! Minden gyanús eseményt, amit észlelnek, azonnal jelezzenek!
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, meglopják, vagy megtámadják, minden esetben tegyenek feljelentést a rendőrségen, vagy
értesítsék ügyeleti központunkat a 340-333-as számon, szolgálatunk
minden esetben segíteni fog az eljárás megindításában. Kérjük fokozottan figyeljenek környezetükben élő idős, beteg, egyedül élő embertársaikra!
Kísérje figyelemmel honlapunkat a www.fegy.hu címen, ahol egyéb
hasznos információkat is talál! Véleményét, hozzászólását várjuk az
info@fegy.hu e-mail címre. 24-órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29-340-333.
Hajdu Attila

Betörések!
A tél közeledtével, az egyre korábbi sötétedéssel, valamint az
ünnepekre való készülődésből eredő figyelmetlenség kihasználásával Gyál közigazgatási területén is megszaporodtak a
betörések. A megerősített rendőrség, a közterület-felügyelet és
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület mindent megtesz annak
érdekében, hogy ezek számát visszaszorítsa, az elkövetőket
kézre kerítse. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha bármilyen
gyanús mozgást, eseményt észlelnek, azt haladéktalanul jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
Polgármesteri Hivatal:
29/340-101
FEGY: 			
29/340-333
Rendőrőrs: 		
29/340-107

Változott valami?
Több olvasónk is felháborodva hívta szerkesztőségünket november
első napjaiban azzal a hírrel, hogy a Kőrösi út új nyomvonalán, a
polgármesteri hivatalnál a városközpont-fejlesztési beruházás részeként kihelyezett tetszetős buszmegállót máris összefirkálták, elcsúfították valakik. Az illetékesek gyorsan intézkedtek, a buszmegállót helyreállították. A nyomozás megindult, s mint megtudtuk,
az elkövetők magas összegű pénzbírságra számíthatnak.
***
Több mint tíz évvel ezelőtt, az akkori Gyáli Mi Újságban írtam arról,
hogy az önkormányzat korszerű, esztétikus buszmegállókra cseréltette a csúf bádogbódékat. Azt is írtam abban a cikkben, hogy féltem
azokat a szép, új kalitkákat. Mert a meccs egészen addig egyenlőtlen,
amíg csak a vandálok kezében van kő vagy éppen festékszóró flakon.
A buszmegálló nem tud visszaütni, nem tudja lefújni a rongálót.
Ahogy a facsemete sem tud gerincet törni…

A buszmegállót helyreállították, a tettesek után nyomoznak
Emlékeim szerint azok a buszmegállók is kaptak rendesen. Sok
munkára és még több pénzre volt szükség ahhoz, hogy az önkormányzat rendszeresen helyreállíttassa őket.
Több mint egy évtized telt el. Városunk sokat fejlődött azóta. Kinézetében biztosan! De a legutóbbi rongálások kapcsán felvetődik:
vajon kultúrájában is? Meggyőződésem, hogy igen! Kultúrájában is!
Hiszen mi vagyunk többen! Mi, akik megbecsüljük közös értékeinket,
vigyázunk rájuk. Ne hagyjuk, hogy néhány felelőtlen vandál tökre
tegye őket!
-i kis-

13

Hol lakik a Vízitündér?
A gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 2. osztályos napközis csoportjával a Földünkért világnap 20. évfordulójának alkalmából,
látogatást tettünk a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-nél.
A gyerekekkel már több helyen jártunk eddig, hogy megismerkedjenek a lakóhelyükön található különböző mesterségekkel.
A kirándulások alkalmával „felfedezzük” városunkat, melyre az
iskola pedagógiai programja is komoly hangsúlyt fektet. Korábban
látogatást tettünk a városüzemeltetés főzőkonyháján, egy gyáli pékségben, valamint Pápai Mihály polgármester úrnál, aki bemutatta
nekünk a hivatal működését.

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
2360 Gyál, Erdősor u. 65.

Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!

Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől

Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.
(4 éves képzés)

Közgazdaság szak
üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve
azok alapjait sajátíthatjátok el. (4 éves képzés)

Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy jelentkezhettek
érettségit adó képzésre, hogy van már egy szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi
labor áll rendelkezésre.

Mit kínálunk még a fentiek mellett?
Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar
Egyéni fejlesztési lehetőség
A Földünkért világnap október 21.-i évfordulóján az ivóvíz fontosságára, környeztünk védelmére szerettük volna felhívni a figyelmet,
melyben segítséget kaptunk a gyáli vízművek szakembereitől. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az ivóvíz előállításának folyamatát, és
hogy miként jut el otthonunkba. Megnéztük a szivattyú gépházat, egy
hatalmas diesel mozdony motorjából álló áramfejlesztőt, a vastalanítót
és a diszpécseri szobát. Séta közben rengeteg kérdésre kaptunk választ,
köszönet érte Hámori György úr türelmének és szakértelmének.
Visszaérkezve az iskolába átbeszéltük a látottakat, kiemeltük mi
mindennel óvhatjuk meg Földünket, főként annak vízkészletét.
Tudatosult a gyermekekben, hogy az ivóvíz nagy kincs!
„Hol lakik a Vizitündér?
Én tudom!
Kezet nyújt, ha ezt a csapot
Megnyitom…
De csak búsul csőbe zárva,
néha itt - egymás után
csöpögteti könnyeit…”
Reméljük, hogy a Vízitündér kis „manói” ezentúl a tanultak
alapján élnek.
Zsigovits Zsóka

Keresztféléves szakképzés felnőttek és
érettségizett fiatalok számára Gyálon!
2012. január 2-i kezdéssel!
Logisztikai ügyintéző
OKJ: 54 345 02 0000 00 00
2 év
Kereskedelmi ügyintéző
OKJ: 52 341 04 1000 00 00
1 év
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ: 52 344 01 0000 00 00
1,5 év
Vállalkozási ügyintéző
OKJ: 52 344 05 0000 00 00
1,5 év
Irodai asszisztens
OKJ: 33 346 01 1000 00 00
1 év
Banki befektetési termékértékesítő
OKJ: 52 343 01 0000 00 00
1 év

15.000 Ft/hó
10.000 Ft/hó
15.000 Ft/hó
15.000 Ft/hó
10.000 Ft/hó
10.000 Ft/hó

A képzés nappali és esti tagozaton indul!
A fenti képzések tandíjmentesek azoknak, akik:
· A 23. életévüket még nem töltötték be
· OKJ-s képesítéssel még nem rendelkeznek
Az oktatás helyszíne:
Gyál, Eötvös József Közgazdasági
Szakközépiskola
Részletfizetési lehetőséget, illetve egyösszegű
fizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk!

Jelentkezés:
Dobai Enikő Telefon: 06-29-346-451
Csütörtöki napokon: 15.30-20.00 óra között
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A tájékoztatás nem teljeskörű!
A részletekről és teljes kínálatunkról
érdeklődjön a 06-30/457-7457-es telefonszámon,
vagy a borbelyj@t-online.hu e-mail címen.
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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

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

Év végéig a
védőoltások 2010-es árakon!
Nagycsaládosoknak 10% kedvezmény!
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877.
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 szeny
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177.
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.

MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, felkészítését pótvizsgára
- több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952- 3720.
Az Euro Quattro Biztosítási Brókerház szeretettel várja meglévő és leendő ügyfeleit.
Biztosítások kötése, biztosítóváltás. Stefkó
Szilvia, Gyál. 30/990-4139.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
HITELEK INTÉZÉSE Lakossági és céges
ügyfelek részére. Ingyenes tanácsadás.
Megbízható, gyors ügyintézés. Barta és
Tsa. 06-20/569-1250, 06-70/748-2038.
Fűtés átvizsgálás, BESZABÁLYOZÁS.
Biztos energia megtakarítás. Hivatalos
műszeres Gáz Biztonsági Felülvizsgálat.
Víz-gáz-fűtés szerelés. Ingyenes tanácsadás. Lakosság és közület számára.
06-20/933-9844.
Villanybojlerek vízkőtelenítése, villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor
javítás és ingyenes állapotfelmérés. Tel.:
06-30/417-2317.
Gyál központjában 2 szobás, gázkonvektoros, felújításra szoruló házrész eladó,
utcára nyitható bejárattal, kis előkerttel.
Irányár: 6 millió Ft.
Gyáli munkahelyre egy műszakos munkarendbe köszörűst felveszünk. Érdeklődni:
06-70/203-5255, Gyál, Somogyi Béla
utca 16. (220 ezer Ft/hó)

Az

„…Azt a ragyogóját!”
dal- és nótadélután
következõ mûsora
november 19-én,
szombaton 15 órakor
kerül megrendezésre,
a közösségi házban.
A mûsorban Kerekes Róberttõl
búcsúznak a dalkör tagjai, barátai, tisztelõi, mûvésztársai.
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