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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Vendégül látták a
Mikulást

A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete látta vendégül a Mikulást 2007.
december 8-án a Bartók iskolában.
7. oldal

XVII. Gyáli Téli Tárlat

A magyar kultúra napját ünnepeltük
Az Arany János Közösségi Ház szervezte
műsorban irodalmunk
és
zeneművészetünk
néhány kimagasló egyéniségének alkotásai, a
mély, veretes tartalmak
és a humor, a gazdag
népi kultúra elemei is
helyet kaptak.
Cikkünk a 3. oldalon.

Gazdag programot kínált a
rendezvénysorozat
A december tényleg a hitről, reményről, szeretetről és az örömről szólt. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy a karácsonyt megelőző várakozásban oly sok közösség, szervezet összefogásával közösen ünnepelt a város. Hagyományteremtő szándékkal indult útjára
az Advent Gyálon című, gazdag kulturális programot kínáló rendezvénysorozat Gyál Város Önkormányzata, a Római Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség és az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében.
Képes beszámolónk a 8-9. oldalon.

Városunk önkormányzata Lőrinz
Irén, Pilter Angéla és Makai Ferenc alkotásait díjazta a XVII. Gyáli Téli Tárlaton; szponzorok által
felajánlott elismerésben Pochil
György, Csuhaj László, Fehér
Imre, Bodnár Imre, Ihász Zoltán,
Pocsai Márk, Ignácz Oszkár, Bottlik Gábor és Bali Dávid részesült.
10. oldal

Pest Megyei Ki Mit Tud?
Városunk lesz a Pest Megyei Ki Mit
Tud? egyik házigazdája.
11. oldal
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Tisztelt Olvasó!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt év decemberében az
Új Gyáli Újsággal kapcsolatos döntéseket
is hozott.
A lapot 2008-tól az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adja ki, s az
újságkészítéssel kapcsolatos feladatokkal
is az intézményt bízta meg az önkormányzat.
Januártól tehát a közösségi házban kapott helyet a városi lap szerkesztősége is.
Lapunk januári számának átállás miatti késedelmes megjelenéséért elnézésüket
kérjük, februártól a megszokott rendben,
minden hónap közepére elkészül az Új
Gyáli Újság.
A kiadó és a lapot készítő szervezet változott ugyan, de fő céljaink nem. Továbbra is arra szerződünk, hogy hírt adjunk és
hasznos információkkal szolgáljunk.
Kíváncsiak vagyunk mindenre, ami városunkban történik, mindenre, ami Gyállal kapcsolatos.
Szándékaink szerint nem meggyőzni
akarunk, „csak” megmutatni, információkat adni.
Célunk, hogy a közösségi ház adta lehetőségekkel – az itt dolgozó szakembergárda felkészültsége, lelkesedése, kultúra,
közösségépítés iránti elkötelezettsége és a
rendelkezésre álló technikai háttér – élve
még több információval, érdekességgel
szolgáljunk.
Ez persze csak a civil szervezetek, intézmények, a közélet és a gazdasági élet
szereplőinek segítségével valósulhat meg.
Partneri együttműködésre hívjuk a város
minden polgárát.
Az Új Gyáli Újság készítői a jövőben is
számítanak az Ön megtisztelő érdeklődésére, odafigyelésére, ötleteire, javaslataira,
Tisztelt Olvasó.
Gazdik István
felelős szerkesztő
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Új vezető a közösségi házban
Városunk önkormányzatának képviselő-testülete decemberi ülésén Gazdik Istvánt
nevezte ki az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójává.
Az új intézményvezető kommunikáció szakos bölcsész, művelődésszervező-andragógus és újságíró végzettséggel rendelkezik. Első főszerkesztője volt a Pátria Televíziónak, újságíróként, szerkesztőként, főszerkesztőként dolgozott megyei és országos
napilapoknál, magazinoknál, alkotóművészeti periodikánál, sajtófőnökként szervezte a megyei önkormányzat rendezvényeit. Harminc éve él Gyálon, s több mint két évtizede vesz részt a település kulturális és civil életében. A kilencvenes években a Gyáli
Mi Újság szerkesztője, 2007 januárjától az Új Gyáli Újság szerkesztőségvezetője volt.
Részt vett több városi rendezvény szervezésében, nevéhez fűződik a civil fesztiválok
valamint a fogathajtó és sörfesztiválok elindítása is.
Vezetői pályázatában a következő öt év legfontosabb feladataiként többek között
a szolgáltató jelleg erősítését, a civil szervezetekkel, intézményekkel kialakított kapcsolat szorosabbra fűzését, színvonalas, érdekes, az egyéni és csoportos ismeretszerzést segítő programok szervezését jelölte meg az új igazgató. Cél, hogy az eddigieknél
pezsgőbb élet jellemezze a házat, a városban és vonzáskörzetében élők életkortól, érdeklődési körtől függetlenül találjanak szívüknek kedves programokat az intézmény
kínálatában.

Az Új Gyáli Újság szerkesztőségének
elérhetőségei
levélcím:
		

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál. Kőrösi út 118-120.

telefon:
telefax:
e-mail:
		
		

06 (29) 541-644
06 (29) 541-640
gazdik.istvan@gyal.hu
ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

Helybe jön az ELMŰ
ügyfélszolgálata
Januártól az áramszolgáltatással kapcsolatos ügyes-bajos dolgaikat is helyben intézhetik a Gyálon élők, az ELMŰ ugyanis kihelyezett ügyfélszolgálati irodát működtet
városunkban.
A szolgáltató munkatársai csütörtökönként, 12 órától 20 óráig, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban várják az ügyfeleket. A nyújtott nyitva tartás
azt is lehetővé teszi, hogy a fogyasztók munkaidő után vegyék igénybe a szolgáltatást.
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója
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A magyar kultúra napját ünnepeltük
A mű kéziratán található keltezés tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be
a Himnusz megírását. Nemzeti imádságunk születésének évfordulójára emlékezve 1989 óta január 22. a magyar kultúra napja.

Arra a kérdésre, hogy
mit is értünk kultúra, ezen belül magyar
kultúra alatt, nem egyszerű választ adni. A
kultúra fogalma mai,
legkiterjesztőbb értelmezésében magában
foglal mindent, amit az
ember hozott létre, az
ember alkotta tárgyi világtól a gondolkodás, kommunikáció szimbólumaiig, a beszédig, vallásig, tudományig, művészetig.
A magyar kultúrának tehát része az Ómagyar Mária-siralom
és Semmelweis Ignácnak a gyermekágyi láz leküzdése érdekében
bevezetett
regulái,
vagy a Jálicsok szőlőtermesztésben Gyálon
elért eredményei, része
a Lánchíd és Egerszegi
Krisztina sportteljesítménye, Nagy Árpád római katolikus lelkipásztor gyáli munkássága,
Arany János őszikéi, a
Rubik-kocka, mindaz,
amit Kisgyörgy Aladár
településünkért
tett,
részét képezik az Erkeloperák vagy Bíró József
találmánya, a golyóstoll is.

Az Arany János Közösségi Ház szervezte
műsorban irodalmunk
és zeneművészetünk
néhány
kimagasló
egyéniségének alkotásai, a mély, veretes
tartalmak és a humor,
a gazdag népi kultúra
elemei is helyet kaptak.

Részt vett a rendezvényen Gyimesi István
polgármester, Pápai Mihály alpolgármester és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester is, aki ünnepi beszédében nemzeti
kultúránk értékeit, sokszínűségét méltatva az
igénytelenség, a ránk öntött tömegkultúra negatív hatásaira hívta
fel a figyelmet.
József Attila és Ady Endre egy-egy költeményét Kovács Márton
színművész adta elő, a tehetséges gyáli versmondó, Baranya Ágnes
előadásában Márai Sándor versét hallhatták a rendezvény résztvevői, Bene Balázs,
a Kodály Zoltán Zeneiskola tanára pedig
Bartók Béla és Liszt Ferenc műveinek zongoraművészi színvonalú előadásával szerzett maradandó élményt a kultúrapártoló
közönségnek.
Az ünneplőket a szünetben Orosz László
zenész, festőművész, a közösségi ház munkatársa alkotásainak bemutatója várta.
A program második részében városunk
egyik fiatal és nagyon tehetséges közössége,
a Farkas Éva színművész vezetésével működő Gyáli Műkedvelők Színtársulata adta
elő a Történetek az emberi butaságról című
népies komédiát, igen nagy sikerrel.
-i kis-
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Örömteli december a Tulipán Óvodában
Az adventi készülődés kezdetén fogalmazta meg testületünk: a karácsony szép családi ünnep, melyet az óvodában a gyermekek lelki,
érzelmi, erkölcsi felkészítésével, az ünnepre való ráhangolódással
tudunk leginkább előkészíteni, segíteni, hiszen a rohanó világban
erre van legkevésbé ideje a szülői háznak.

Az adventi ünnepi várakozás időszakában gazdag, élményekkel
teli programokat biztosítottunk a gyermekek számára.
Már december első napjaiban is lelkes izgalom töltötte meg az
épületünk falait, hiszen az óvoda apraja – nagyja vendégségbe indult a Mikuláshoz Nagykarácsonyba. Felejthetetlen élmény volt a
melegszívű fogadtatás, ahogy a Mikulás bácsi a dolgozószobájában
minden kérdésre választ adott. Akkor sem haragudott meg, amikor a legkíváncsibbak meghúzták igazi szakállát, így bizonyosodva
meg arról, hogy bizony Ő az igazi Mikulás.
A kiscsoportosaink még túl fiatalok voltak a hosszú úthoz, ezért
őhozzájuk személyesen látogatott el a Mikulás, egyetlen férfi munkatársunk hiteles megszemélyesítésében. A gyerekek vidáman,
énekelve várták. Nagy élmény volt számukra ez a nap.
December második hetében titokban gyűltek össze szorgos kezű
anyukák és óvónénik, hogy közösen készítsenek meglepetés ajándékot óvodánk gyermekei számára. A jó hangulatú munkadélután
segített elmélyíteni a szülők és a nevelők kapcsolatát.
Ezekben a napokban délelőttönként a gyermekek között is nagy
volt a sürgés-forgás, ők is szorgalmasan, fáradhatatlanul készítették
a meglepetés ajándékokat, és tanulták az ünnepi dalokat, verseket.
Az adventi gyertyák meggyújtásával, adventi naptár készítésével,
és a csoportok ízléses ünnepi díszbe öltöztetésével elősegítettük a
gyermekek érzelmi ráhangolódását az ünnepre.
A gyermekek az ünnepi készülődés során ültettek az új élet
születését jelképező Luca napi búzát, felelevenítettük a kotyolás
hagyományát. Az óvodában napokon keresztül a gyermekek által
készített mézeskalács és sült alma illatát érezhettük.
Apró kezecskék szorgos munkáival díszítettük fel az óvoda karácsonyfáját.
A nagycsoportosok Fekti Imréné és Márki Ilona irányításával Betlehemes pásztorjátékot tanultak, ezzel gazdagítva az ünnepet. Felkérésnek
eleget téve a városunkban működő Kertbarátok Körét is megörvendeztették ezzel a műsorukkal, akik ezt apró ajándékkal köszönték meg.


Gyál város első hagyományteremtő adventi ünnepségén, mosolyogva, csillogó szemekkel, dacolva a hideggel, nagy szeretettel
adták elő a betlehemest.
A sok várakozás után elérkezett óvodánkban is az ünnepi nap.
A gyermekek szép ruhában, felfokozott hangulatban tekinthették
meg a betlehemi műsort, és az óvónők meglepetés meseelőadását,
amivel még emlékezetesebbé tették ezt a szép ünnepet az óvodások
és a kollégák számára. Ezután közösen énekeltünk a karácsonyfa
körül, majd a gyerekek átvehették a szebbnél szebb ajándékokat,
amit a csoportszobába érve azonnal ki is próbálhattak.
Az adventi és ünnepi felkészülés lezárásaként az óvoda munkatársai is egy kellemes hangulatú közös vacsorán vettek részt, ahol
aprósággal kedveskedtek egymásnak. A lelkes óvónőkből alakult
kórus karácsonyi dalai emelték az alkalom fényét.
Az óévből azóta az újévbe léptünk, melyben igyekszünk továbbra is hasonlóan színvonalas, gazdag tartalommal megtölteni az elkövetkezendő időszakot is.

A Lavinamix Kft-nél
jártunk
A Tátika Óvoda karácsony előtt meghívást kapott a Lavinamix Kft-től, melyet Kovács Erzsébet hozott el nekünk.
A karácsonyi ünnepségre a hátrányos helyzetű és a nagycsaládban élő gyermekeket várták. Az eseményen a Kun és
a Bartók épület egyaránt részt vett, minden csoportból hat
kisgyermekeket vittünk.
Az indulás reggelén nagy volt az izgalom, mert effajta meghívást még nem kaptunk. Érkezéskor kedves fogadtatásban
részesültünk. Először körbe vezettek minket a Kft. területén.
Bepillantást nyertünk egy útépítő vállalat életébe. A gyerekek
megcsodálhatták az útépítéshez nélkülözhetetlen munkagépeket és felülhettek egy veterán úthengerre. A meglepetés
ezután következett. Egy hatalmas terembe léptünk, mely a
karácsony hangulatát idézte fel számunkra: karácsonyfa,
szaloncukor, gyertyával kivilágított út. Az ámulattól nehezen tudtunk szóhoz jutni. A gyerekekkel. mi is próbáltunk
hozzájárulni a hangulathoz, elénekeltünk néhány karácsonyi dalt. A meglepetés folytatódott: a dolgozók a gyerekeknek egyenként ajándékokat osztottak szét és megvendégeltek
bennünket süteménnyel és üdítővel. Kellemes hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt. Élmény volt gyereknek, felnőttnek
egyaránt. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy ebben a rohanó
világban vannak még Emberek, akik képesek „néhány percre” megállni és szeretetüket kinyilvánítani a legkisebbeknek,
a jövő generációjának.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, és Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet kívánni.
Medgyesi Tímea
óvodapedagógus
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Karácsonyi műsor a Bartókban
Nagy várakozás előzte meg
a hagyományos
karácsonyi műsort a Bartók
iskolában. Már
november óta
készülődtek
negyedikes diákjaink osztályfőnökük irányításával, az alsó
tagozatos tanulók bevonásával. Az adventi készülődés időszakában, az aulában
napról napra született meg a gyönyörű dekoráció a műsort szervező tanítónénik keze nyomán.
December 20-án este
17 órakor nyilvános
előadásban tekinthették meg a szereplő gyermekek szülei, hozzátartozói, vendégeink a
versekből, jelenetekből,
s az alsós felsős énekkar
repertoárjából összeállított gyönyörű műsort,
zeneiskolás diákjaink
eladásával gazdagítva.

Köszönet, Menkó
Attiláné
Lívia néninek, Kósáné Limbócki Évának,
Vá rd a i Farkas Cecíliának és a gyerekeknek, hogy ezen az estén lelket melegítő műsorral járultak hozzá a karácsonyi ünnepre való felkészüléshez.
Az utolsó tanítási napon az iskola diákjai és nevelői is megcsodálhatták a műsort, ahol jelen volt Gazdikné Kasa Csilla, a
gyáli képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, valamint Vinnai Tibor, a körzet önkormányzati képviselője, a Bartók Alapítvány elnöke is. Két diákunknak, Zsigmond
Júlia és Vajda Richárd
7. a osztályos tanulónak
Gyál Város Köművelődési Díjat adományozott
a rendezvényen. Gratulálunk a kitüntetéshez
s további eredményes
munkát, szép sikereket
kívánunk az iskola diákjainak és tanárainak
nevében.
Baloghné B.Mária

Jól sikerült az iskolai bál
Iskolánkban 2007. november 17-én az újjáalakult Szülői Munkaközösség régóta nem tapasztalt lendülettel szervezte a Bartók iskola
bálját. A jó hangulatról a Városüzemeltetési Kht. ízletes és bőséges
vacsorája, a Coctail band zenekar talpalávaló muzsikája gondoskodott.
Az est fénypontja azonban mégis csak iskolánk tanulóinak szereplése volt. Béky Ari aerobik szakkörének két csoportja szórakoztatta a közönséget és Bittera Zsuzsa twirling csoportjai arattak fergeteges sikert. Köszönjük a felkészítőknek a munkáját, az igényes
műsorszámokat!
A jó hangulat fokozásában a latin táncok senior kategóriájának,
a világranglista 11. helyezett párosa Bánkuti Ágnes és
partnere adott ízelítőt, majd
egy vérbeli keleti hastánc
kápráztatta a bálozókat. A
tánc és a műsorszámok rövid szünetében az iskola kibővített nevelőtestülete a zenekar kíséretével egy hajdan
népszerű Omega slágert, a
Régi csibészeket „vitte szín-

re” s járult hozzá az est jó
hangulatához.
Az iskola tanulói nevében köszönjük a tombola
felajánlásokat az alábbi
cégeknek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek: Eisberg Kft, McDonalds, Animóna Üzletház
Fodrászat, Ékszerészüzlet, Gábriel Cukrászda, Sebestyén Andrásné, Vinnai Tibor, Baumanné Diószegi Ildikó, Kiss Sándor, Szigeti
Márta, Timi Virágbolt, Balogh Zoltán, Bittera Zsuzsanna, Prémné
Nógrádi Vera, Galopp Major, Göbölös László, Decatlon, Göbölös
Mariann, Liszkai Pál
és családja, Balás család, Kovács Katalin,
Bajcsy Zsilinszki uti
Pékség, Pékáruház,
Köszönjük
az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárnak a szervezésben nyújtott segítségét.
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Ex libris másodszor
A könyvek örökbefogadása már-már hagyományos rendezvénye az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárnak. A decemberi esemény fővédnöke Gazdikné Kasa Csilla, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke volt.
Míg szeptemberben, az első alkalommal összegyűlt pénzt a könyvtár állományvédelmére
fordítottuk, az ünnepek előtt az ifjúsági irodalom gyarapítása volt a cél, hogy a gyermekek a
kötelező olvasmányok mellett, izgalmas, új kiadású könyvekhez jussanak. Szerencsére megint
több örökbefogadó jelentkezett, néhányat akár
örökös tagnak is kinevezhetnénk, hiszen már
szeptemberben is megtették a maguk felajánlását.
Az esemény családias hangulata ismét magával ragadta a
vendégeket, újabb, szerzőkkel és művekkel kapcsolatos törté-

netekkel lettünk gazdagabbak. Örökbefogadták többek
között Szerb Antal, Polcz
Alaine, Rejtő Jenő, Závada
Pál és Szilvási Lajos egy-egy
művét. Az örökbefogadott
könyveket egy külön polcon
kínálja olvasásra a városi
könyvtár, reméljük, hogy az
örökbefogadás ténye többeknek is felkelti a kíváncsiságát
és már csak ezért is elolvasásra érdemesnek találják majd a
műveket.
A legközelebbi örökbefogadást márciusban, intézményünk
névadójára, Arany Jánosra emlékezve szervezzük.
Ljubimov Krisztina

Pedagógusokat köszöntöttünk
Ünnepélyes keretek között zárta az évet a Nyugdíjas Pedagógus Klub. Köszöntöttük az 50 és 60 éve diplomát kapott
pedagógusokat: Bakos Péternét, Györe Mihálynét és Poppé
Györgyöt, azaz a diákok nyelvén Rózsika nénit, Vali nénit és
Gyuri bácsit. És köszöntöttük Kiss Istvánnét, Magdi óvónénit, akinek Gazdikné Kasa Csilla a megyei Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke meleg szavak kíséretében adta át
odaadó óvodavezetői munkája elismeréséül az Arany János
pedagógiai díjat.
A tanítványok népes táborából csak kevesen lehettek jelen, de így is idelopta a „régi szép idők” hangulatát a sok
kedves mosoly az egykori kollégák, tanulók és a kis óvodások arcán.
Kevés gyáli lakos lehet, aki nem ismeri a köszöntött nevelőket. Ritecz Istvánné, az óvoda jelenlegi vezetője megható szeretettel méltatta Magdi néni elévülhetetlen érdemeit,
kinek neve egybeforrt a Liliom óvoda történetével, s mint
féltve őrzött kincset testálta utódjára. Rám nagy hatást tett
az is, amilyen szeretettel simogatta meg a szereplő óvodásokat, és ahogy ajkához emelte az átvett kitüntetést. Nagyon
örült, hogy a kedves ismerősök körében vehette át a díjat.
Rózsika néni gyémántdiplomát kapott a 60, Vali néni
aranydiplomát az 50 éve szerzett tanítói képesítés jogán.
Mindketten első-második osztályban tanítottak, megszerették a kicsiket. Jó volt látni a karácsony táján már mérhető eredményt: megtanultak írni-olvasni, összeadni-kivonni
a rájuk bízott apróságok. Ők nevelték „igazi iskolásokká”
őket néhány hónap alatt. Szeretettel emlékeznek vissza a
gyáli kis nebulókra, akik közül többen már felnőtt gyermekkel, unokákkal dicsekedhetnek.


Gyuri bácsira precíz, szakszerű és fegyelmezett órái miatt emlékeznek szívesen a tanítványok. Mindig tudta, mikor kell engedékenyebb, mikor keményebb hangot megütni. Felsorolni is sok lenne, hány sportággal ismertette
meg és versenyeztette a gyerekeket, hány érmet szereztek
iskolájuknak! Megtalálta azokat a tevékenységeket is, melyekben hasznossá tette aranydiplomás 50 évét a város
életében, ahol szakértelmét kamatoztathatta. A köszöntöttek nevében meghatottan emlékezett, és köszönte meg
az ünneplést.
A képviselő-testület nevében Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester méltatta az ünnepelteket
-akiket egykori tanítványként és kollégaként is jól ismerés adta át a jutalmat és a gyönyörű virágcsokrokat.
A pedagógus pálya elismertségét jelzi, hogy vendégeink
körében üdvözölhettük Gyimesi István polgármestert és
Pápai Mihály alpolgármestert, egykori tanítvány minőségben is, valamint a Közösségi Ház és a nyugdíjas klubok
vezetőit. Tarsoly Ilona magyar nóta énekkel, Falusi Ferenc
cimbalomjátékkal, Gácsi Kiss Dezsőné, Pécsi Karolina, Revóczi Orsi és az óvodások verssel, dallal tették színessé a
köszöntést. A Nyugdíjasok Helyi Képviselete tortával kedveskedett a megjelenteknek, virággal az ünnepelteknek.
A gyertyafényben közösen elénekelt „Szeressük egymást gyerekek” életkortól függetlenül azt az érzést sugallta, hogy jó együtt lennünk ebben a kedves társaságban, és
„nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen
fiatal!”
Kovács Istvánné
klubelnök

2008. január

Nagycsaládosok hírei

Vendégül látták a Mikulást

újra énekelni kezdtek a gyerekek, két
krampusz kíséretében megérkezett a
Mikulás. Elővette
a nagykönyvét és
minden gyerekhez
volt néhány szava.
Voltak sokan, akik
dicséretet kaptak és
voltak, akiket szorgalomra biztatott. A
bátrabbak éneklés-

A Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete látta vendégül
a Mikulást 2007.
december 8-án a
Bartók iskolában.
A délután mikulásváró dalok
éneklésével kezdődött.
Sokan
vettek részt az érdekes ügyességi
játékokon. Mikor

sel, verssel, hangszeres
előadással kedveskedtek a Mikulásnak.
2008. január 5-én
ünnepeltük az egyesület 11. születésnapját a
Bartók iskolában.
Volt közös éneklés,
az egymást még kevéssé ismerő családok
játékos ismerkedése,
majd a gyerekek és felnőttek legkedveltebb
szórakozása, a játékos vetélkedők. A kisebbek számára játékszerek, a
nagyobbaknak pedig társasjátékok álltak még rendelkezésre. A jó szórakozás után elfogyasztottuk a születésnapi tortákat.

Köszönet mindazoknak, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át a Gyáli Nagycsaládok Egyesületének. A 42.534 Ft-ot kulturális rendezvények belépőjegyeire költöttük.
Támogatásaikat az idén is köszönettel fogadjuk.
adószám: 18674994-1-13 Bsz. sz.: 64400044-10408667
honlapunk: www.gyaline.uw.hu

Felhívás
Várjuk olyan családok jelentkezését (1, 2, 3 vagy több
gyerekes családok, illetve már felnőtt gyerekekkel
rendelkezők is), akik szívesen végeznének önkéntes
munkát (társadalmi munkát) családjuk és a Gyálon
élő, felnevelkedő többi gyermek érdekében.
Segítőket keresünk:
• Egyesületi rendezvények, megmozdulások szervezéséhez és lebonyolításához,
• Szabadidő sportok szervezéséhez, propagálásához, lebonyolításához, (futás, kerékpározás, labdajátékok, ügyességi vetélkedők)
• kirándulás, családi tábor szervezéséhez, lebonyolításához,
• játszóházi foglalkozásokhoz,
• gyermekfelügyelet szervezéséhez,
• érdekképviseleti tevékenységhez, (szociális és
jogi segítségnyújtás)
• „ Jól nevelem a gyerekem?” szülői klub szervezéséhez,
• kulturális programok szervezéséhez, ( Pl.: a
NOE-hoz érkező kedvezményes ajánlatot kell továbbítani és összesíteni, esetleg utazást szervezni)
• adminisztratív feladatokhoz, ( jegyzőkönyv készítés, levelezés, adatbevitel, pályázat írás)
• gazdasági feladatokhoz, ( pénzkezelés, bevallások készítése, pályázati elszámolás)
• kapcsolatok kiépítéséhez, (együttműködök megtalálásához)
• adományozók, és kedvezményt nyújtók megtalálásához,
• egyéb olyan tevékenységhez, amire eddig még
nem gondoltunk, de szükséges lehet.
Várjuk bemutatkozó jelentkezésüket, javaslataikat
és ötleteiket írásban. Jelige/téma: önkéntes
Hajdani Józsefné 2360 Gyál, Pozsonyi u. 67. vagy
hajdanim@freemail.hu
A Gyáli Nagycsaládosok Egyesületének céljai:
1. A nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése Felmutatni a társadalomnak azokat
az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek.
3. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
4. Javaslatokat terjeszt elő, a helyi társadalmi és
politikai szervekhez a családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben.
5. Ösztönzi, az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását.
6. Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség
erősítése
Hajdani Józsefné
a Gyáli Nagycsaládosok Egyesületének elnöke



A december tényleg a hitről, reményről, szeretetről és az örömről szólt. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy a karácsonyt megelőző
várakozásban oly sok közösség, szervezet összefogásával közösen ünnepelt a város. Hagyományteremtő szándékkal indult útjára az Advent Gyálon című, gazdag kulturális programot

napos adventi vásár volt, ahol az iparművészek
portékái mellett a színpadi műsorok színes sora
vonult fel. A színpadon felléptek a helyi óvodák,
iskolák gyermekei, képviseltették magukat az
egyházközségek zenekarai, hallhattunk székely
dalokat, láthattunk gólyalábasokat, táncolhattunk és énekelhettünk többek között azért

Gazdag programot kínált a rendezvénysorozat

„Eljövetel” Gyálon
kínáló rendezvénysorozat Gyál Város Önkormányzata, a Római Katolikus Egyházközség, a
Református Egyházközség és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezésében.
Advent első vasárnapján a Református Egyházközség templomában került sor a hit gyertyájának meggyújtására. A gyertyát Pánczél
Károly alpolgármester gyújtotta meg.
Ünnepség keretében a Kodály Zoltán Zeneiskola furulyásai majd a Tabulatúra régizeneegyüttes előadása volt hallható, mintha nem is a
jelenben járnánk. Régi korok karácsonyi énekei
régi historikus hangszereken, korhű hangszerelésben a középkortól a barokkig. Minden fontosabb korszak alkotása felcsendült, volt itt regősének, moldova magyar népzenét tükröző régi
magyar népdalok, eredeti régi, XVII-XVIII.
századbeli angol carol dalok, német és francia
karácsonyi dallamok. Az előadást követően kevesen voltak, akik ne próbálták volna ki a görbekürtöt, tekerőlantot és a kelta hárfát. Így indult
útjának a várakozás.
Advent második gyertyagyújtása a Római Katolikus Egyházközségben volt december 9-én. A
remény gyertyáját Gyimesi István polgármester
gyújtotta meg. A szentmise télapó ünnepséggel
zárult.
Az adventi harmadik gyertya meggyújtásának
keretét az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban a Kodály Zoltán Zeneiskola és a
Városi Fúvószenekar karácsonyi hangversenye
adta. A szeretet gyertyáját Pápai Mihály alpolgármester, a rendezvénysorozat megálmodója
gyújtotta meg. Szokták mondani, a nagy dolgok
megálmodásához elég egy ember, a megvalósításához azonban összefogás kell. Összefogásban,
szeretetben volt része mindenkinek, aki a karácsonyi hangversenyre eljött és fellépett, vagy
csak hallgatta annak dallamait.
A programsorozat leglátványosabb és legtöbb előkészületi munkát igénylőrésze a három

is, hogy meg ne fagyjunk a Tápiómente Népi
Együttessel.
Vasárnap a város elöljárói, Gyimesi István
polgármester, Páncél Károly országgyűlési
képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester együtt gyújtották meg az adventi
koszorú öröm gyertyáját. Így már a négy gyertya fényében folytatódhatott az ünnepség. A
Gyöngyharmat zenekar kíséretében hallhattuk
a Gyáli Népdalkört, verset mondót Perei Mihály, a Cukorbetegek Egyesületének elnöke, este
pedig meghallgathattuk és akár énekelhettük is
Gryllus Vilmos dalait.
Ám az adventi hangulatot talán nem is igazán
a színpadi műsorok adták, hanem az a betlehemi jászol, ahol életnagyságban felidézve volt
látható a Kisjézus születése. Volt karám is, benne csacsi és három birka várta, hogy a gyerekek
megcsodálják őket.
Gasztronómiai élményekben talán nem annyira bővelkedve de azért a forralt bor és meleg
tea is segített abban, hogy ne fázzunk meg.
Remélem, hogy a városnyi összefogásban megrendezett ünnepség sokakat hozzásegített ahhoz,
hogy a karácsonyi ünnepkör szeretetben teljen.
Így már az újesztendőben, karácsonyi ünnepet, rendezvénysorozat szervezését és lebonyolítást kipihenve úgy gondolom, köszönettel
tartozom. Köszönöm az előkészületekben, lebonyolításban való segítséget a város civil szervezeteinek, intézményeinek, a Városüzemeltetési
KHT munkatársainak, külön Bálint gazdának
az állatok gondozását és ehhez tartozó felajánlásokat, a FEGY tagjainak és civil szervezeteknek
a több napos őrzést és rendfenntartást, a Béres
Stúdiónak az adventi koszorút és Gyáli Műkedvelők Színtársulata fiataljainak a kidobolást és
nem utolsó sorban kollégáimnak, akik számára
az adventi várakozás szeptemberben kezdődött
és lezárása január végén várható.
Tóthné Fajtha Anita

Új

Gyáli Újság

Ismét Téli Tárlat
Immáron XVII. alkalommal
került megrendezésre a helyi képzőművészek alkotásait bemutató Téli Tárlat az
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár kamaratermében. 17 évvel ezelőtt a
város új színnel gazdagodott
a – mára már hagyománnyá
vált – kiállítás-sorozat révén. 2007-ben ez ismételten
elmondható, hiszen az alkotások sokszínűsége, a technikák vegyítése, új irányzat
megjelenése tovább színesítette a rendezvényt.
A kiállítást Gyimesi István polgármester nyitotta meg és adta
át három kiemelt művésznek az önkormányzat díját. Az önkormányzati díjakon kívül egyéni és egyesületi felajánlások is átadásra
kerültek 1-1 emléklap kíséretében. A díjazottak kiválasztásában
Gyócsi Brigitta művészettörténész segédkezett, aki a megnyitó ünnepségen méltatta a kiállító művészek teljesítményét. A kiállított
munkák zsűrizésében és az esemény létrejöttében Szigeti Márta, a
Gyáli Képzőművészeti Kör vezetője segédkezett.

Városunk önkormányzata Lőrinz Irén, Pilter Angéla és Makai
Ferenc alkotásait díjazta; szponzorok által felajánlott elismerésben
Pochil György, Csuhaj László, Fehér Imre, Bodnár Imre, Ihász Zoltán, Pocsai Márk, Ignácz Oszkár, Bottlik Gábor és Bali Dávid részesült.
Polgármesterünk korábbi beszédét felidézve: nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen szép számmal élnek közöttünk
tehetséges és elismert képzőművészek, akik művészetükön túlmenően közösségi szellemükkel is gazdagítják városunkat. Büszkék
lehetünk rá!
Külön öröm volt látni, ahogy a megnyitót követően nem lehetett
a képekhez férni az érdeklődők tömegétől, valamint a díjazottak
csillogó tekintett figyelni – az elismerésnek köszönhetően.
Köszönjük minden kiállító művésznek, hogy egy csodás élménnyel gazdagítottak minket és bepillantást engedtek gondolataikban
Megellai Anikó
és érzéseikbe.				
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Rockegyüttesek és karácsonyi hangverseny

Ellentétek vonzásában

December 8-án szombaton új programsorozatot indítottunk útjára, Könnyűzenei Klub néven. Az első találkozást a rock jegyében
szerveztük. Három zenekart hívtunk meg, az Indokot, a Trimetált
és a H-599-et. A látogatók számára nem panaszkodhattunk, az érdeklődés nagy volt és a koncert végére elmondhattuk, mindenki jól
érezte magát és a ház is épségben maradt.
A december nagyszabású komolyzenei eseménye az évek óta
rendszeresen megrendezésre kerülő és immár hagyománnyá vált
karácsonyi hangverseny a Kodály Zoltán Zeneiskola rendezésében.
Közreműködtek az intézmény pedagógusai és növendékei, valamint a Városi Fúvószenekar. A program sokszínű volt és rengeteg
ismerős dallam csendült fel, ami igazán élvezetessé tette a hangversenyt. Ebben az évben a hagyományos esemény azért volt egy kicsit
más, mert az Advent Gyálon című programsorozat 3. állomásaként
szervezték meg.
Pápai Mihály alpolgármester gyújtotta meg Gyál
város adventi
koszorújának
3.
gyertyáját. Az idén a
hangversenyen
adták át Gyál
Város Önkormányzatána k
Közművelődési Díját, amellyel a művelődés, kultúra területén
kimagasló, eredményes munkát végző felnőttek és gyerekek teljesítményét ismerik el. A felnőtt elismerést 2007-ben Tóth István, a
Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója kapta, ki nagy szerepet vállalt
városunk művészeti oktatási és kulturális életének felvirágoztatásában. A díjat Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
adta át. A zeneiskolások közül Bíró Anna Barbara és Galgand Noémi kapta az elismerést, nekik Gazdikné Kasa Csilla, az Oktatási és
Kulturális Bizottság Elnöke adta át a díjat. Nekik ezúton is gratulálunk!
Ljubimov Krisztina

2008. január

Városunk lesz az eseménysorozat egyik házigazdája

Pest Megyei Ki Mit Tud?
2008-ban megújult formában, ismét megrendezzük az elmúlt
években nagy sikerű tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedőt, a Pest Megyei Ki Mit Tud?-ot! A monori Vigadó Kulturális
és Civil Központ Nonprofit Kft-vel együttműködve a gyáli Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bonyolítja le a térség
selejtezőit, elődöntőit.
Egy selejtezőt követően kategóriánként a néhány legjobb produkció újra fellépési lehetőséget kap az elődöntőn, ahol kialakul
a területi verseny végső sorrendje. Pest megyében öt elődöntő
lesz (Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác), innen kategóriánként az öt győztes kerül a megyei
döntőbe, melynek helyszíne Monor lesz.
A Pest Megyei Ki Mit Tud? kategóriái:
komolyzene, modern tánc, könnyűzene,
népzene, népdal, néptánc, társastánc,
egyéb.
A gyáli selejtező és elődöntő időpontjai:
selejtező: 2008. március 7-8-9., elődöntő:
2008. április 19.
Helyszíne: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
A megyei döntő időpontja:
2008. május 10.
Helyszíne: Művelődési Ház,
2200 Monor, Bocskai u. 1.
A jelentkezések beérkezési határideje: 2008. február 22.
Jelentkezéseiket kizárólag postai
úton várjuk az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. címre.
Az érdeklődők a letölthető jelentkezési lapot és a vetélkedő hivatalos szabályzatát megtalálják az
oktatási intézményekben és a
www.gyal.hu honlapon is.
További információ az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
06-29/541-644-es
telefonszámán,
illetve Ljubimov Krisztinánál, a 06-70/457-2156-as, Megellai
Anikónál, a 06-70/457-2053-as telefonszámokon, vagy a
kozossegihaz@gyal.hu e-mail címen kérhető.

Évzáró a
kertbarátoknál
A Gyáli Kertbarát Kör december 14-én tartotta évzáró rendezvényét az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban. Meghívott vendégek voltak:
Gyimesi István polgármester, Gazdikné Kasa Csilla,
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Tóthné
Fajtha Anita a kultúrház megbízott igazgatója, Dancs
Erika a Városi Népdalkör vezetője, Dr. Szent-Miklósi
Ferenc, az OKKSZ elnöke, Kovács Bálint, a Bicskei
Kertbarát Kör elnöke, Nagy János, a Bicskei Kertbarát
Kör titkára, Borzási István és felesége, a Táborfalvai
Kertbarát Kör elnöke. Műsort adott a Tulipán Utcai
Óvoda és a Gyáli Kertbarát Kör. A rendezvény második részében vacsorával és zenével zártuk az évet.
Bacsa Ferenc
elnök

Ünnepség az Őszidőnél
Az Őszidő Nyugdíjas Klub 2007. december 19-én
tartotta évzáróját. Klubvezetőnk, Budáné Annuska
köszöntötte a megjelent vendégeket és a tagságot,
valamint nagy vonalakban ismertette az elmúlt év
eseményeit, kirándulásait, továbbá köszönetet mondott támogatóinknak.
Tagságunk teljes létszámmal jelen volt, ünnepi műsorunkban énekkarunk, szólóénekeseink és
versmondóink is felléptek. Néhány tagunk egy rövid kabaréjelenetet is előadott, ami rendkívüli módon nyerte el a jelenlévők tetszését.
A műsorunk után még jobb lett a hangulat, mivel
megérkezett a zenészünk és a finom vacsora is. Az
estebéd után tagságunk a jó zene hatására, koráról is
megfeledkezve egész záróráig ropta a táncot!
Végezetül Jánocsik Jánosné, aki 87 évesen legidősebb tagunk, ezzel a verssel köszöntött mindenkit:
Ballag már az esztendő
Vissza-visszanézve,
Nyomában az öccse jő
Vígan fütyörészve.
Beéri az öreget,
S válláról a terhet
Legényesen leveszi,
Pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul,
S mikor éjfél eljő,
Férfiasan kezet
Múlttal a jövendő.
Őszidő Nyugdíjas Klub

11

Új

Gyáli Újság

Nagy sikerrel zárult a decemberi verseny

Asztalitenisz híradó
A BKSE Asztalitenisz Klubja 2007. december 30-án megtartotta évzáró versenyét,
amit a városunk 10 éves születésnapjának
tiszteletére rendeztünk. Külön öröm számunkra, hogy sikerült kistérségi szintre
emelni az egykori gyáli sporteseményt.
A nevezők száma rekordot döntött, a versenyre 28-an regisztráltak, megtiszteltek
minket pestszentimrei és kakucsi sporttársaink és először tótiak is neveztek versenyünkre. Ki kell emelni, hogy a színvonal
az elmúlt három
évben sokat fejlődött, úgy érezzük, hogy megyei szinten már
tudnánk képviselni városunkat.
A versenyt férfi
egyéni és férfi
páros kategóriában rendeztük
meg, megítélésünk szerint sikerrel és magas szinten.
Köszönjük szurkolóink kitartását és
sportszerű biztatását, amikor gyáli versenyzőinek küzdöttek az asztalnál. A verseny végén fehér asztalnál vezettük le a feszültséget
egy fantasztikus vegyes vadpörkölttel, minden jelenlévőt megvendégeltünk és végül
a pohárköszöntővel zártunk, remek baráti
hangulatban. „Jövőre veletek ugyanitt!”
Helyezettek:
1. Tunner G. (Kakucs)
2. Sápi M. (Gyáli BKSE)
3. Guki M. (Kakucs)
Páros:
1. Kis – Sápi (Gyáli BKSE)
2. Tannel – Tannel (Pestszentimre)
3. Olasz – Márkus (Gyáli BKSE)
Különdíj: Barkóczy Attila az elmúlt három évben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, egyéni és páros kupa bajnok.
Megköszönjük szervezői és szponzori segítségét, amivel klubunkat önzetlenül mindig
segítette.
Szeretném megemlíteni azok nevét, akik
nélkül nem tudtuk volna ilyen nívós rendezvényt megszervezni, ezúton is köszönjük munkájukat, segítségüket:
- Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetőségének és összes mun12

katársának az elmúlt négy évben nyújtott
támogatásukat és segítségüket,
- Vinnai Tibornak, Gyál Város Ifjúsági és
Sportbizottsága elnökének támogatását és
patronálását,
- Boda Imrének, a Gyáli BKSE elnökének,
- Tumpek Erzsébet testnevelő tanárnőnek, aki minden évben önzetlenül vesz részt
a verseny szervezésében és lebonyolításában, munkája nélkülözhetetlen segítség,
Valentin
Péter, aki ránk
áldozta
egész
napját és nagyot
alkotott a gasztronómia területén,
- Jánossi János
s p or t t á r su n knak, aki kiemelkedik a sorból,
s minden versenyünkön indult,

komoly sikereket ért el, s ő az egyetlen, aki
az összes verseny lebonyolításában és háttérmunkájában, támogatta klubunkat.
Terveink:
1. A megyei bajnokságban való indulás
2. Két állandó edzés, lehetőségének keresése, szponzori és pártolói tagság kiépítése
Csiki Ferenc
Gyáli BKSE, Asztalitenisz Sportklub
elnök

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
közhasznú jelentése
Az Egyesület –az Önkormányzattól kapott – 1.050.000 Ft-ot, valamint a reklámokból
befolyt és a támogatóktól kapott 580.000 Ft-ot 2007-ben az alább felsoroltakra használta fel:
- Labdarúgó szövetség felé:
játékengedélyekre,
nevezési díjakra
pályahitelesítésre.
- Játékvezetői díjak
- Edzői juttatások
- Csapatok utaztatása
- Pénzintézeti és könyvelési díjak
- Tornatermek bérleti díjai
- Sportszerek vásárlása
- Egyéb (érmek, oklevelek, irodai eszközök)
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület ezúton is megköszöni a Gyáli Önkormányzat és
Képviselőtestület, valamint egyéni támogatóinak segítségét.
Egyúttal reményét fejezi ki, hogy a 2008-as esztendőben, a megszorítások ellenére
is, egyre több sportszerető vállalkozó és magánszemély is felajánlja segítségét a városi
sportélet felemelkedéséhez.
Boda Imre
a GYBKSE elnöke

2008. január

Minden nap van előadás
Nincs talán még egy olyan szervezet Magyarországon, amely akkora változáson ment keresztül az elmúlt két évtizedben, mint a magyar rendőrség. Nem
terhelném az olvasókat e folyamat valamennyi állomásával. A legfontosabbat
azonban mindenképpen kiemelném, amely meghatározza e testület életét és
tevékenységét: a rendőrség a demokratikusan működő társadalomban ma azt
a helyet foglalja el, melyet a közösség elvár tőle, s szerepét nem egy hatalmi gépezetnek, hanem az őt fenntartó adófizetők elvárásainak megfelelően tölti be.
Szolgáltat, biztonságot és védelmet kínál. Fenntartja az ország törvényes rendjét, őrzi a polgárok biztonságát. E folyamatban óriási mérföldkövet és egyben
óriási kihívást jelentett 2007-ben hazánk csatlakozása a schengeni megállapodáshoz, ami az Unió felé nyíló határaink kinyitását jelenti, valamint két nagyszerű testület, a rendőrség és a határőrség szervezeti összevonása. E nemzeti
intézmény ezzel nem csak Magyarország legnagyobb munkáltatójává vált, hanem az egyik legfontosabb uniós szervezetté is, mely 2007. december 21. óta
az Európai Unió külső határainak jelentékeny szakaszaiért is felel. Mindebből
az állampolgárok annyit már nagyon hamar érzékelni fognak, hogy gyakrabban látnak járőröző rendőrt, javul az általános közbiztonság, és miközben ők
a határokon megállás nélkül suhanhatnak át, a rendőrség olyan mélységi ellenőrzéseket végez, amelyekkel kiszűri a nyitott határokon hazánkba érkező
bűnözőket. A megújuló rendőrségre az eddigieknél tehát nagyobb felelősség
hárul, melyre felkészült. Az új feladatokra és a megváltozott működésünkre
készített Védőbástya programunk ésszerűbb, hatékonyabb szervezetet, rugalmasabb, szakszerűbb munkára képes testületet eredményez. Két patinás
szervezet, a rendőrség és a határőrség jó házasságot kötött. Hozományként
mindkét fél magával hozta tapasztalatait, felkészült, világszínvonalú állományát. A szervezeti átalakítás arányaiban olcsóbb de hatékonyabb működést
tesz lehetővé, amiből az emberek, szándékaink szerint, annyit fognak érzékelni, hogy magasabb színvonalú és látványosabb lesz a rendészeti munka, a
rendőrség jól és olcsón szolgáltat. Ezt várják el tőlünk az adófizetők, akiknek
a bizalma elengedhetetlen e testület jó működéséhez. Az Európai Unió is bizalmat szavazott nekünk, miután meggyőződött arról, hogy felkészültünk a
feladatokra, s képesek vagyunk megvédeni közös, keleti határainkat, és persze
benne saját magunkat. Európa védőbástyájának szerepe nem ismeretlen történelmünk során. Hálás de leginkább fontos szerep, mely hazánkat újra felértékeli a közösségen belül. Színházi hasonlattal élve a próbákon, főpróbán túl
vagyunk. A premier decemberben nagyszerűen sikerült, talán érzékelhették
is a hangos sikert, az ünneplést, a tűzijátékot. 2008-tól azonban már minden
nap van előadás, s a publikum minden nap a legmagasabb színvonalat várja el
a jegye áráért. Nos, ez a társulat, ez a testület felkészült, s ráadásul még tapsot
sem vár el a teljesítményért. Nekünk éppen elég, ha javul a közbiztonság, s ezt
az állampolgárok is így gondolják!
Dr. Bencze József
országos rendőrfőkapitány

December 22-én késő este a polgárőrség ügyeletén tett bejelentés
szerint egy 13 éves gyáli kislány 18
óra óta nem ment haza. A szülők
a rendőrségen is bejelentést tettek.
A fegy-járőr megkezdte a keresést.
Éjfélkor a rendőrség és a polgárőrség kutatóláncot szervezett. A fegy
részéről 11 ember indult a kislány
keresésére. Az eltűnt kislányt a Plus

Isten éltesse, Jóska bácsi!
Oklevél a születésnapon
A megyei rendőrfőkapitány megbízásából adott át oklevelet
Stupek István rendőr alezredes, őrsparancsnok január 21-én
Rauch József nyugalmazott rendőr főtörzszászlósnak, 60. születésnapja alkalmából.

Hagyomány a rendőrségnél, hogy a testület a nyugdíjas kollégákra is odafigyel, s külön megemlékezik a kerek évfordulós
születésnapjukat ünneplő egykori munkatársakról.
Rauch József több évtizedig szolgált Gyálon, a beosztásában
elérhető legmagasabb rendfokozattal ment nyugdíja. Hosszú
szolgálati ideje alatt többször részesült dicséretben, soron kívüli előléptetésben, s megkapta többek között a Pest megye
legnépszerűbb közrendőre címet is. Közismert munkatársa
volt a megyei főkapitányságnak, hatalmas tapasztalatára és
helyismeretére a bűnügyi területen dolgozók is bizton számíthattak. Jóska bácsi számos kiemelt bűnügy megoldásának volt
résztvevője, nagy szerepe volt például abban, hogy a hetvenes
évek végén történt Soós-féle rendőrgyilkosságot a tettesek
kézre kerítésével zárhatta a testület.
A nyugdíjas rendőr most a polgármesteri hivatal dolgozója,
s ahogy egykor a rendőri munkát, mostani feladatait is példaszerűen látja el.
Gratulálunk Jóska bácsinak, jó egészséget, hosszú életet
kívánunk!

A Fegy naplójából

ABC előtt
kissé
átfagyva, hajnali egykor találták meg
a polgárőrök.
December 24-én öngyilkossági
kísérlet történt városunkban. Egy
férfi felakasztotta magát a villanyoszlopra. A férfit Jakus János tagtársunk levágta a kötélről, majd a
kiérkező mentő elszállította. A férfi

elmondása
szerint családi problémák miatt kísérelt meg
öngyilkosságot elkövetni.
December 29-én éjszaka állampolgári bejelentés érkezett, hogy a
Dózsa György utca környékén nagy
lánggal ég egy melléképület. A kiérkező polgárőrök megállapították,
hogy a tűz a Budai Nagy Antal ut-

cában van. A tűzcsapot kibontották
a jég alól és egy sugárral megkezdték az oltást a tűzoltók érkezéséig.
A tűzoltók megérkezése után közösen folytatták az oltást, közben
egy robbanás történt, feltehetőleg
gázpalack okozta. A tüzet közösen
oltotta el a szolgálatban lévő járőr és
a tűzoltóság.
Vörös Gábor
Gyáli FEGY-Polgárőrség
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

2360 Gyál, Vecsési u. 32.
Telefon/Fax: 06/29 544 340
06/29 544 341
Mobil:
06/30 996 2633
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 8.00 – 11.00
15.00 – 18.00
Szombat:
9.00 – 11.00
Vasárnap:
ZÁRVA

Mini Manó Kuckó
s
rö

Kő
t

iú

SZOLGÁLTATÁSOK:
 Védőoltások
Veszettség elleni kötelező
oltás is - egész évben.
 Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti alapellátás
 Műtétek
 Ivartalanítás
 Házi betegellátás
 Homeopátia
 Szaktanácsadás
 Állatpatika
 Gyógytápok

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
-

Helyszíni vizsgáztatás a hét
minden munkanapján!

Diesel, benzin zöldkártya
Motorjavítás és felújítás
Fék, futómű javítás, állítás
Gumiszerelés és árusítás

2360 Gyál , Kossut h L . u. 60.
Tel/Fa x: 29- 342-207
Mobil: 20 -935-9937
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-Kismama,
-Bébi,
-Gyermek
-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,
-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.

Gyálon
a Plusz áruház mellett a Déryné udvarban.
Nyitva:
Hétfő: 9-14
Kedd-Péntek: 9-17.30
Szombat: 9-13
Tel:06/29 344 667
A hirdetés felmutatója kedvezményben részesül!

5%

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
A városi képviselő-testület döntése alapján 2008 januárjától az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár adja ki az Új Gyáli Újságot.
A lap havonta 7000 példányban jelenik meg, s terveink szerint minden gyáli háztartásba eljut, ezért hatékony eszköz lehet a hirdetni szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára. A lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a közművelődési intézmény kulturális,
művészeti programok szervezésére, a Gyálon működő civil szervezetek segítésére fordítja.
Továbbra is készséggel állunk Tisztelt Hirdető Partnereink rendelkezésére.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a kultúrát támogatja!

Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid
határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet
a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Korrepetálás, érettségire felkészítés
matematikából, történelemből, magyarból és más tárgyakból. A telefonszám fogyasztóvédelmi szám is. Telefon: 06-20-527-771
Azonnali belépéssel! Magas jövede-

lemmel, betanítással hitelügyintézőt
és biztosítási tanácsadót keresek,
minimum érettségivel a XX. kerületbe.
Hívjon a 06-70-336-8317-es vagy
287-8383-as számon (9-14 óráig).
Söröző- pecsenyesütő női alkalmazottat felvesz. Pultos, felszolgáló. Érdeklődni: 06-20/9701-831
Megnyílt az iroda! Értékesítési cég
Gyál városi csoportjába munkatársakat keres. Amit biztosítunk: ingyenes
képzés, átlagon felüli jövedelem, karrier lehetőség. Amit kérünk: megbízhatóság, lelkiismeretes munkavégzés.

Jelentkezés: 06-30-212-9727-es telefonszámon.
Budapest és környékén szobafestést,
mázolást, tapétázást, drájvitozást, laminált parketta lerakását vállaljuk rövid
határidővel, takarítással. Állapotfelmérés ingyenes! Hívjon bizalommal!
30/505-8982
Biztosítási üzletkötőt keresek érettségivel, betanítással, címanyagot
biztosítunk. Érdeklődni: Nagy Éva 0620/9253-969, 06-1/283-5216 (munkaidőben).

Hirdetésekkel
kapcsolatos információk:
Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál.
Kőrösi út 118-120.
telefon:
06 (29) 541-644
telefax:
06 (29) 541-640
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu
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Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait a
kistérségi kézimunka és gobelin kiállítás 2008. február 12-én, kedden, 17 órakor kezdődő
megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Gyócsi Brigitta művészettörténész
A tárlat február 29-ig tekinthető meg a ház kamaratermében, hétköznapokon 9-18, szombaton 10-13 óra között.

