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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2008. április

Európa-bajnokságot nyert  
a gyáli sportoló!
Bácsi Péter kiváló sportteljesítményeiről la-
punkban már korábban is hírt adtunk. A 
Gyálon élő birkózó tavaly szeptemberben 
Bakuban, a világbajnokságon szerzett kva-
lifikációt a pekingi ötkarikás játékokra. Az 
olimpiai felkészülés jól halad, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint az, hogy a sportoló 
a napokban az első helyen végzett a tampe-
rei Európa-bajnokságon, a kötöttfogásúak  
74 kg-os súlycsoportjában.  
Szívből gratulálunk!

Nagyszabású beruházás indult
Termálfürdő és termálhotel 
épül Gyál határában. A kele-
ti agglomeráció legnagyobb 
turisztikai beruházásának 
számító projekt jelentős ál-
lomásához érkezett. Gyál Vá-
ros Önkormányzata nevében 
Gyimesi István polgármes-
ter, a befektető HORWAT 
Csoport képviseletében pe-
dig Horváth Mihály írt alá  
együttműködési megállapo-
dást április 3-án, Budapesten.                 
            Írásunk az 5. oldalon.

Minden utca szilárd burkolatot kap
Nehéz helyzetben az önkormányzatok. Csökkenő állami normatívák, az állami szerep-
vállalás visszahúzódása jellemző. Évről-évre nagyságrendekkel kevesebb állami támo-
gatással számolhatunk, de a feladatok megmaradnak, az árak emelkednek.

Mindennek ellenére a város jelenlegi vezetésének eltökélt szándéka, hogy az intézmé-
nyek, az oktatás, egészségügy, a közszolgáltatások biztonságosan működjenek, s emellett 
fejlesztésekre is sor kerüljön.

Interjúnk a 3. oldalon.

Befejeződött az Ady 
iskola bővítése és teljes 
felújítása

7. oldal

„Boldog, aki olvassa...”

Az elmúlt hónapban tíz napon át az 
Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban tekinthették meg 
az érdeklődők a Magyar Bibliatár-
sulat vándorkiállítását.

10. oldal

Szlovákiában járt 

a Lurkó FC csapata

Március első hétvégéjén Nádszeg 
csapatánál vendégeskedtek lurkó-
ink. A szlovákiai együttes a tavaszi 
felkészülés jegyében edzőmérkő-
zésre hívta a gyáliakat. Focistáink 
és edzőik kísérő szülőkkel kiegé-
szülve keltek útra - közel ötvenen. 

13. oldal
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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

Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztőség:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu
 kozossegihaz@gyal.hu

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Általános iskolai beiratkozás:
2008. április 23. (szerda) 8.00-18.00 óra között, 
2008. április 24. (csütörtök) 8.00-16.00 óra között az isko-
lákban.
A 2008. szeptember 1-jén kezdődő 2008/2009-es tanévben 
tankötelessé válik az a gyermek, aki 2008. május 31-ig be-
tölti hatodik életévét, ha az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget eléri.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- óvodai szakvélemény,
- az egyik szülő személyi igazolványa.

Óvodai jelentkezés:
2008. április 21. (hétfő) és április 25. (péntek) között, naponta 
8.00-16.00 óráig az óvodákban.

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos infor-
mációkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.

WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362

Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu

Plus 29 magazin a MTT képújság csatornáján látható
Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra

Pályázat
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és Sport 
Bizottsága pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.

A pályázat célja:  helyi önszerveződő egyesületek, sportegyesüle-
tek támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és 
felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.

A pályázók köre:  gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelménye: 
a pályázatnak tartalmaznia kell:
  - a pályázó nevét, címét, számlaszámát
  - a pályázati cél megvalósítási tervét
  - az eddig elért eredményeket
Beküldési határidő:  2008. május 5.
Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének címezve (2360 Gyál, Kőrösi 
út 54.)
A pályázat elbírálása: 2008. május 21-ig

A pályázatok anyagi fedezete Gyál Város Önkormányzat 2008. 
évi költségvetési rendelete céltartalékán szereplő 5.000 e/Ft , mely-
nek felosztásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatás-
körében dönt. 

Vinnai Tibor sk.
az ISB elnöke 

Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Felhívás
Tisztelt Gyáli Lakosok!
Az Új Gyáli Újság márciusi számában Gyimesi István polgármester 
úr tájékoztatta Önöket a városban 2008-2009-ben megvalósuló út-
építésekről, útfelújításokról és földút-stabilizációról:
Önkormányzati beruházások:
- jelenleg még burkolatlan utak földút-stabilizációja
-  belterületi gyűjtőutak építése (EU támogatással)
Bartók Béla, Gárdonyi Géza, Brassói utca, Szélső utca, Bajcsy-Zsi-
linszky utcában
A Magyar Közút Kht. beruházásai:
- Vecsési út-Kőrösi út- Bem J. út csomópont átépítése
- a 4602 jelű út némediszőlői szakaszának felújítása
- Vecsési út és Bem József utca felújítása (EU támogatással)

Az útépítések és útfelújítások miatt kérjük azokat a lakosokat, 
akik még nem köttették be a föld alatti közműveket (víz, gáz, 
szennyvízcsatorna) ingatlanukra, azt mihamarabb tegyék meg, 
mert ezen utakon a kiépítéstől számított 5 évig útfelbontási tila-
lom lesz érvényben.

Segítségül közöljük a közmű bekötések eljárási rendjét
Víz és szennyvízcsatorna bekötés:
1. A bekötési igényeket a GYÁVIV Kft-nél kell kezdeményezni a tu-
lajdonosnak (Gyál, Kőrösi út 190., Tel: 09-29-340-010).
2. A közműfejlesztési hozzájárulást és az ahhoz szükséges szerző-
dést a polgármesteri hivatalban a városgondnok intézi (Gyál, Kőrö-
si út 112-114,  Tel:06-29-540-930).
Gázbekötés: 
- A bekötési igényeket a TIGÁZ Zrt-nél kell kezdeményezni a tu-
lajdonosnak.
- Ügyfélszolgálat címe: 2049 Diósd, Petőfi S. u. 40.
- Telefon: 80/333-338, 40/333-338
Tisztelettel:

 Pápai Mihály
 alpolgármester
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Jól kidolgozott stratégia mentén

Minden utca szilárd burkolatot kap

Csökkenő állami szerepvállalás, szűkülő önkormányzati források, egy-
re romló gazdasági helyzet az egyik, integrált városfejlesztési stratégia, 
városközpont kialakítása, nagyszabású útépítések, fejlesztések a másik 
oldalon. Mi lesz Gyálon 2008-ban? Haladunk, vagy egy helyben topor-
gunk? Az önkormányzat terveiről Pápai Mihályt, városunk gazdasági 
ügyekért felelős alpolgármesterét kérdeztük.

- Bár nem szokásom az ilyesmi, nem állom meg, hogy ne utaljak or-
szágos ügyekre is, mielőtt a gyáli tervekről beszélnék – kezdi a városve-
zető. – Ma azt elemezgetik az ország politológusai, hogy a Gyurcsány és 
Kóka urak által vezetett pártok hogy galoppírozhatták ilyen helyzetbe 
az országot. A gazdaság mélyponton van, visszaesett a belső fogyasztás, 
a gazdaság többi ágazatára is nagy hatást gyakorló építőipar termelése 
mintegy 30 százalékkal esett vissza. Mindeközben azt halljuk, hogy a mi-
niszterelnök türelmet kér, s nyárra új programot alkot. Az elmúlt évekből 
számos programra, 100 lépésre, s nem is tudom milyen más hangzatos 
ígéretekre emlékszem, amit nem tudtak megvalósítani. Ez most miért 
sikerülne? 

Gyálon más a helyzet. Az önkormányzat az elmúlt másfél évben meg-
alkotta a saját programját, s ennek megvalósításán dolgozunk.

- Milyen elemei vannak a helyi a programnak?
- Fontosabb elemei az úthálózat fejlesztése, közintézményeink zavarta-

lan működésének biztosítása, városközpont kialakítása, a kistérségi sze-
repkör erősítése és más feladatok megoldása. Ezek közé tartozik például, 
hogy a szakorvosi rendelési óraszámokkal az önkormányzat rendelkez-
hessen, mert így lehet az ellátást az itt élők igényeihez jobban igazítani. 
Nagyon fontos feladatunk annak megfelelni, amit a várossá válás 10. év-
fordulója kapcsán az önök lapjában fogalmazott meg egy gyáli fiatal. Ő 
valami olyasmit mondott, hogy a város a szükségletek kielégítésében már 
sok eredményt elért, most az igények kielégítésén a sor. 

- Alkalmas a város idei költségvetése arra, hogy segítse mindezek meg-
valósulását?

- Ahogy egy ismerősöm szokta mondani, a város idei költségvetése 
közepes. Rosszabb, mint a tavalyi volt és jobb, mint a következő évi lesz. 
Sajnos van ebben némi igazság. Gyál, ahogy az ország más önkormány-

zatai is, nehéz helyzetben van. Csökkenő állami 
normatívák, az állami szerepvállalás visszahú-
zódása jellemző. Évről-évre nagyságrendekkel 
kevesebb állami támogatással számolhatunk, 
de a feladatok megmaradnak, az árak emelked-
nek.

Mindennek ellenére a város jelenlegi vezeté-
sének eltökélt szándéka, hogy az intézmények, 
az oktatás, egészségügy, a közszolgáltatások 
biztonságosan működjenek, s emellett fejlesz-
tésekre is sor kerüljön.

- Mi erre a fedezet?
- A csökkenő állami normatíva mellett 

az összes saját bevételünket, a helyi adókból 
(iparűzési adó, gépjárműadó, stb.) beszedett 
mintegy 900 millió forintot is a működésre kell 
fordítanunk.

- Ez még csak a szinten tartás. Hogyan, miből 
lehet fejleszteni?

- A fejlesztésekre pályázati forrásokból és más lehetőségek igénybevé-
telével kerülhet sor. Itt mondom el, hogy az úthálózatunk korszerűsítésé-
re 360 millió forintnyi uniós támogatást nyertünk. Ebből valósul meg a 
Bartók Béla, Gárdonyi Géza, Brassói, Szélső és a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
útépítés. Az említett utcákban nagy teherbírású, jó minőségű burkolat 
készül.

- Mikor?
- Reményeim szerint még ebben az évben megkezdődhet a munka. Az 

idén kell a szerződéseket megkötni, ingatlanrészeket megvásárolni, köz-
beszerzési eljárást kiírni. 
Természetesen folyamatosan pályázunk, többek között a városközpont 
kialakítására és más fejlesztésekre, beruházásokra is. Saját költségvetési 
forrásból még az idén elkezdjük Némediszőlő csatornázását.

- A hírek egy másik, nagyszabású útépítési tervről is szólnak…
- Ez már több mint terv. 770 millió forintos kötvénykibocsátással 

élünk annak érdekében, hogy 1-2 év alatt szilárd burkolattal láthassuk el 
Gyál valamennyi földútját. 

- Eladósítják a várost?
- A városnak ahhoz, hogy ezek a beruházások megvalósulhassanak, 

nagyon hosszú időre lenne szüksége a kötvénykibocsátás nélkül. Ha 
mindezt egyszerre csináljuk, kisebb költséggel oldjuk meg a problémát 
és hatalmasat lépünk előre az itt élők életminőségének javításában is. Az 
önkormányzat a jogos lakossági igényeket felismerve úgy döntött, hogy 
felszámolja a földutakat a városban. Az M0 autópálya melletti területe-
ken nagy léptékű beruházások indulnak. Ezek adóbevételeiből fogjuk az 
útépítésekre fordított pénzt visszafizetni. Fejlesztési forrást jelentenek 
azok a bevételek is, amelyeket az M0 melletti mintegy 120 hektárnyi te-
rület tulajdonosai fizetnek a városnak. Felvettük a kapcsolatot a tulaj-
donosokkal, már előkészítés alatt a megállapodás, aminek értelmében 
négyzetméterenkénti meghatározott összeget fizetnek be közcélokra, öt 
éven át. 

Ahogyan az elején már említettem, a város vezetése egy jól kidolgozott 
stratégia mentén dolgozik Gyál fejlesztésén, az itt élők életminőségének 
javításán.                                                    gi
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Városi Gyermeknap
Gyál Város Önkormányzata, az Arany 
János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár valamint a Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület sok szeretettel várja 
a gyermekeket, családokat 

május 31-én, szombaton, 
az Ady Endre utcai sportpályára, a 
Városi Gyermeknap rendezvényeire! 

A belépés ingyenes.

A részletes 
programot lapunk 
májusi számában 

ismertetjük.

Pest Megyei 
Ki Mit Tud?

Az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár a Pest Megyei Ki Mit Tud? 
egyik házigazdája. A színvonalas márciusi 
selejtezõk résztvevõi közül 23 versenyszá-
mot, köztük 7 gyáli produkciót juttatott a 

zsûri az elõdöntõbe.

Nyilvános elõdöntõ:
Április 19. szombat

10.00 óra

Az X-Art Csoport nemzetközi díjakat 
nyert képzőművészeinek kiállítása az 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár kamaratermében

Megnyitó:
május 13-án 18.00 órakor

A kiállítást megnyitja: 

Novotny Tihamér művészeti író

A tárlat megtekinthető: 
május 24-ig

Zeneiskolák
Kamarazenekarainak

IV. Találkozója

Az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár, valamint a 

Kodály Zoltán Zeneiskola
közös rendezvénye

április 27-én, vasárnap
10 órakor 

a színházteremben
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Városunk idei 
költségvetésének főbb számai
Gyál Város Önkormányzata 2008. évi költ-
ségvetésének bevételi és kiadási előirányzata  
4.240.363 e Ft.

A bevételi oldalon várható jelentősebb tételek:(e Ft)

– normatív támogatások: 922.221
– helyi adó bevételek: 880.817
– kötvénykibocsátás (beruházások saját
erő finanszírozására): 757.000
– átengedett központi adók: (szja helyben
maradó része, és normatívan
elosztott része): 574.601
– felhalmozási bevételek 
(telekeladásokból): 469.788
– címzett támogatás (Ady Iskola 
bővítés, korsz.): 206.196
– Polg.hiv működési bevétele: 
(igazgatási bevételek, bírságok, bérleti 
díjak, A.S.A kompenzációs jutalék, áfa): 192.309
– felhalmozásra átvett pénzeszköz:
(közérdekű kötelezettség vállalásokból): 106.487
– intézményi bevételek 
(bérleti díj, étkezés):   97.149
– működésre átvett pénzeszköz 
(OEP támogatás):   33.795

A kiadási oldalon jelentkező jelentősebb tételek: (e Ft)

– intézmények működési kiadásai
(bér, járulék, dologi):    1.614.364
– Polgármesteri Hivatal műk kiadás 
(bér, járulék, dologi): 960.504
– felhalmozási kiadások: (ezen belül 
jelentősebb: Ady 249.229; útépítés 
470.000, telekvásárlás 75.000; ravatalozó
felújítás 38.110): 981.796
– intézményeknek fizetendő 
végkielégítések, jubileumi jutalmak:   74.563
– segélyezési kiadások:   48.200
– BKV buszjáratok támogatására:   59.616
– KHT működési és felhalmozási 
kiadásainak támogatása: 70.117
– Kistérség részére tagdíj fiz. és 
normatív támogatás: 30.000
– sportpálya üzemeltetésére:     9.500
– városi rendezvények, egészségmegőrző
programok: 12.000
– sport, civil szervezetek támogatása:     10.000

Diera Éva irodavezető 
   Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

Nagyszabású beruházás 
Gyál határában

Lapunkban is beszámoltunk már arról, 
hogy a tervek szerint termálfürdő és 
termálhotel épül Gyál határában. A ke-
leti agglomeráció legnagyobb turisztikai 
beruházásának számító projekt jelentős 

állomásához érkezett. Gyál Város Ön-
kormányzata nevében Gyimesi István 
polgármester, a befektető HORWAT 
Csoport képviseletében pedig Horváth 
Mihály írt alá együttműködési 
megállapodást április 3-án, Bu-
dapesten.

Az aláírt dokumentum mind-
két fél részére jogokat és kö-
telezettségeket fogalmaz meg, 
lényege, hogy városunk önkor-
mányzata a nagyszabású beru-
házásra figyelemmel alakítja át 
településrendezési tervét.

Mint Gyimesi István polgár-
mester az Új Gyáli Újság kér-

désére elmondta, a 
tervezett komplexum 
a térség legnagyobb 
ilyen jellegű létesítmé-
nye lehet. Megépülése 
a városnak is fontos, 
hiszen az itt élők pi-
henését, kikapcsoló-
dását is szolgálja majd, 
s munkahelyeket is 
teremt. 

A beruházás rész-
ben folyamatban van, 

más részeinek tervezése zajlik – tudtuk 
meg a befektető képviselőitől. A ter-
málvizet adó kút fúrásával rövid időn 
belül elérik a mintegy egy kilométeres 
mélységet. Az 1300-1700 férőhelyes ter-
málvizes fürdőt és élményparkot, szál-
lodát, apartmanházakat, kiszolgáló-
egységeket és a vízisportokra kiválóan 
alkalmas 30 hektáros, ivóvíz tisztaságú 
tavat magában foglaló létesítmény több 
lépcsőben épül meg az újtemető és az 
M5 autópálya között. A rendelkezésre 
álló földterületnek csak mintegy 3 szá-
zalékát építik be, így biztosítva a termé-
szetközeli állapotot. A projekt részeként 
a Bem József utca folytatását képező út 
túloldalán, a „Fundy tó” bővítésével és 
rendezésével horgászcentrumot alakí-
tanak ki.

A beruházás teljes költsége a becslé-
sek szerint eléri a tízmilliárd forintot. 
Megépítését három lépcsőben tervezik, 
lépcsőnként 2-4 évet vehet igénybe a ki-
vitelezés.

Ez azt jelenti, hogy az építtetők tervei 
szerint akár már 2-3 év múlva is látogat-
ható lesz a Gyál határában épülő termál-
fürdő.                                                  -i kis- 

Forrás: PESTTERV Kft.

Kölcsönös  jogokat és kötelezettségeket fogalmaztak meg

Hamarosan elérik a kívánt mélységet

Három lépésben építik meg a komplexumot
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Milyen volt a nevelés nélküli nap az óvodában?
Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy a 
szakmai megújulás érdekében továbbkép-
zéseket szervezünk neves előadók meghí-
vásával. Az elmúlt évek során is elméleti és 
gyakorlati tapasztalatokat szerezhettünk 
számos ismert előadótól. Igyekeztünk 
mindig a témaválasztásban, a mindennapi 
nevelőmunkában jelentkező problémákra 
választ keresni.

Mivel az agresszió megjelenése igen nagy 
gondot jelent napjainkban minden pedagó-
gus számára, ezért aktuálisnak tartottunk 
egy, a témával kapcsolatos továbbképzés 
megszervezését. 

Óvodánk vezetője felvette a kapcsolatot 
a Dinasztia Tankönyvkiadó Kft-vel, aki az 
e témakörben megjelent könyv szerzőjét, 
Dr. Buda Mariannt, a Debreceni Egyetem 
Neveléstudományi Tanszékének adjunk-
tusát kérte fel az akkreditált továbbképzés 
megtartására.  A továbbképzés több napig 
tartott, aminek első napja nevelés nélküli 
munkanap volt. Ezen a szakmai napon 26 
fő óvodában és iskolában dolgozó pedagó-
gus vett részt. 

Örömmel vettük, hogy a Liliom Óvo-
da 11 pedagógusán kívül a pestszentimrei 
Vackor óvoda, alsónémedi, ócsai, felsőpa-
konyi óvodák és a gyáli Városi Általános Is-
kola érdeklődését is felkeltette a továbbkép-
zés témája. Olyan módszereket és ötleteket 
sikerült elsajátítanunk, amelyek segítséget 
nyújtanak az agresszív viselkedés felisme-
résében, kezelésében. Ez a továbbképzés 
jó alkalmat adott arra, hogy megismerjük 
más intézményekben dolgozó pedagógusok 
tapasztalatait, problémáit. Lehetőséget kap-
tunk arra, hogy gyakorlati megoldásokon 
együtt gondolkodjunk.

A továbbképzést a Dinasztia Tankönyv-
kiadó könyveinek árusítása kísérte, amit 
Nyirán András a kiadó szakreferense és az 
Ady Endre Általános Iskola pedagógusa 
ajánlott figyelmünkbe.

Ezen a napon a nevelőtestület többi tagjá-
nak a Tevékenységközpontú Program VII. 
Országos Konferenciáján elhangzottakról 
tartott előadást óvodánk vezetője.

Ezt követően óvodánk pszichológusa, Ha-
vasi Tünde számolt be a konfliktuskezelés 

fontosságáról, amit gyakorlati tanácsokkal 
is alátámasztott. Fontosnak tartjuk, hogy 
nemcsak a nevelőtestület, hanem az óvo-
dánkban dolgozó dajka nénik is naprakész 
tájékoztatást kapjanak a nevelést, oktatást 
érintő mindennapi kérdésekről. Többek 
között a dajka nénik szerepe és feladatai a 
minőségfejlesztés tükrében címmel hall-
gathattak meg előadást, Feketéné Csermely 
Évától, aki a Bázis 1. Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató vezetője.

Az egész napi jó hangulathoz hozzájárult 
a sok finom szendvics, kávé és tea, amit a 
dajka nénik készítettek.

 A több napos szakmai továbbképzést 
az alábbi gondolatokkal tudjuk magunk és 
mások számára megfogalmazni.

” Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers gyémántját
szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

(Németh László)

Liliom Óvoda szakmai munkaközösség– 
vezetői, Nádasdi Lászlóné, Jobbágy Anikó

Aprók Sportnapja a Városi Általános Iskolában
2008. március 12-re szólt a meghívó. Gyál városának vala-
mennyi óvodájából 10 fős csapatokat vártak a Városi Általá-
nos Iskola testnevelő tanárai, - Mészáros Gáborné, Mészáros 
Gábor, Brunovszky Dávid - hogy egy iskolai ismerkedéssel, 
megvendégeléssel egybekötött játékos, sportvetélkedőn moz-
gassák meg a leendő sporttehetségeket. 

Gyermekeiket elkísérték szüleik, kis testvéreik, óvónők és 
óvodavezetők egyaránt. 

A hatalmas tornacsarnokot meleg hangulat, lelkes közön-
ség, rendkívül ügyes, bájos óvodások serege töltötte meg.  Hi-
hetetlen sport- és játékismeretről tettek tanúbizonyságot, s ez 
az óvónők munkáját is dicséri. 

8. osztályos tanulóink bohócjelmezben segítettek a sport-
szerek kiosztásában és gondoskodtak csöpp vendégeink szó-
rakoztatásáról is. 

Az ovis sportnapról részletesen tájékozódhatnak a www.
sportolgyal.extra.hu honlapunkon. 

Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat és a jövő ter-
vezéséhez nagy segítséget jelentett az egyik óvodás szülő elis-
merése: „Remélem hagyománnyá válik, és egy évben legalább 
kétszer rendeznek majd ilyet.”

Ehhez tartjuk magunkat! 
                                                                                Juhász Ida
                                                                                  igazgató

A  játékos sportvetélkedő eredménye:
 I. helyezett Jancsi és Juliska Magánóvoda 
 II. helyezett Tátika Óvoda 
 III. helyezett Tulipán Óvoda  
 IV. helyezett Liliom Óvoda  
 V. helyezett Károlyi  óvoda
A résztvevők jutalmul érmet és emléklapot, illetve oklevelet 
kaptak.  Gratulálunk!
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Befejeződött az Ady iskola bővítése és teljes felújítása
Gyakorlatilag befejeződött az Ady Endre Általá-
nos Iskola bővítése és teljes felújítása. Gazdikné 
Kasa Csilla igazgató mozgalmas időszakot tud-
hat maga mögött. A mintegy másfél évig tartó 
nagyberuházás nehéz feladat elé állította a kivi-
telezőket és az intézmény dolgozóit, diákjait is. 
Nagy odafigyelés, pontos szervezés kellett ahhoz, 
hogy a munkálatok ne zavarják az oktatást.

 
- Igazgató Asszony! Milyen volt ez a másfél év?

- Nehéz és egyben nagyon szép is. A nehézségét elsősorban a szakmai 
munka és az építkezés összehangolása jelentette. A bővítés, felújítás indu-
lása óta nem játszottunk az udvaron, volt olyan időszak, amikor nem tud-
tuk a tornatermet használni, így kiszorultunk a sportpályára. Itt köszönöm 
meg a Gyáli Baráti Kör Sportegyesületnek, hogy hosszú időre befogadtak 
bennünket, nemcsak a pályára, hanem az öltözőikbe is.  Folyamatosan 
zajban tanítottunk, nem egyszer szült furcsa, mókás vagy éppen idegtépő 
szituációkat a másfél év. Előfordult például, hogy a munkás légkalapáccsal 
a kezében várta a kicsöngetést, hogy a szünetben dolgozhasson a nagyon 
zajos géppel, s ne zavarja az órát. Az elmúlt nyárra teljesen ki kellett köl-
töznünk, 700 dobozt szállítottunk el, illetve vissza. Máig is hihetetlen szá-
momra, hogy csak egyetlen forgószék látta kárát a költözésnek. A dobozo-
láshoz egyébként olyan nagy erőkkel vonultak ki a gyerekek, szülők és az 
iskola dolgozói, hogy négy óra alatt teljesen kiürítettük az épületet. 

Nem lehetett volna az építkezést egyetlen karcolás nélkül megúszni, 
ha a kivitelező Progress B’-90 Zrt. és az alvállalkozók nem állnak a hely-
zet magaslatán. Jól szervezett, profi munkájuk, s a nagyon jó, folyamatos 
együttműködés, kapcsolattartás tette lehetővé, hogy a munka ne zavarja 
az oktatást. Köszönet érte, s köszönet kollégáimnak, az iskola minden dol-
gozójának, és természetesen a diákoknak is, amiért fegyelmezetten tűrték 
a viszontagságokat.

- De érdemes volt, igaz?
- Természetesen megérte a fáradságot, hiszen mostanra egy szép, új, 

világos, tiszta, kulturált, modern iskolát tudhatunk magunkénak. Min-
den közművet kicseréltek, belülről és kívülről is teljesen felújították az 
épületet, új nyílászárókat szereltek be, új burkolatok készültek, újak az 
öltözőszekrények, európai színvonalúak a mosdók. Hat új tanterem is 
készült, tágas ebédlő, gyönyörű konyha, tanári szoba, jól felszerelt nyel-
vi labor, a párját ritkítóan jól felszerelt fizikai-kémiai előadóterem is az 
oktatást szolgálja. 

Az épület gyakorlatilag teljesen elkészült, a napokban befejeződik az 
udvar, a parkoló, a hátsó bejárat és az előkert parkosítása is. Alig várjuk 
már, hogy birtokba vehessük az új udvari játékokat. A beruházás össz-

költsége mintegy 550 millió forintot tesz ki, ebből 90 milliót biztosított 
saját költségvetéséből a város önkormányzata, a többit címzett állami 
támogatásból fedeztük. 

A kivitelező Progress B’-90 Zrt-vel kiváló volt az együttműködésünk, 
szinte napi munkakapcsolatban voltunk, a munkaszervezésben és a kivi-
telezés során is maximálisan figyelembe vették kívánságainkat. Ugyanez a 
hozzáállás jellemezte a tervező Ybl Tervező Kft. és a műszaki ellenőrzést 
végző FŐBER Zrt. munkatársait is. Köszönöm munkájukat, aminek ered-
ményeképpen minden feltétel adott a színvonalas pedagógiai munkához! 

- Maradjunk is a szakmai munkánál! Egy ekkora beruházást aligha lehet 
„büntetlenül végigcsinálni”, szinte biztos, hogy a költözködéseknek, átmene-
ti fejetlenségnek legalábbis időlegesen kárát látja az oktatás.

- Ennek éppen az ellenkezőjével dicsekedhetünk. Az építkezés mi-
att egyetlen megszokott programunk sem maradt el, városi, megyei és 
országos tanulmányi versenyeken szerepeltünk eredményesen. Évről-
évre több helyezést hoznak tanítványaink, s ez a folyamat az építkezés 
alatt sem tört meg. Az elmúlt tanévben minden második szombaton 
is tanítottunk, hogy a tanévet előbb befejezve, hosszabb idő álljon az 
építők rendelkezésére. Éppen ezért az országos tanulmányi felmérést, 
az úgynevezett kompetenciamérést már a nyári szünetben, több hely-
színre szétszórva írták meg diákjaink.  Örömmel jelenthetem, hogy 
az ország 3000 általános iskolájából az eredményeket tekintve benne 
vagyunk az első 200-ban, mindkét mért területen, matematikából és 
szövegértésből is. Iskolánk jobb eredményt ért el nemcsak az országos 
átlagnál, hanem a városok, megyei jogú városok, sőt, a főváros átla-
gánál is! Köszönöm kollégáimnak, ennek a remek csapatnak, hogy az 
építkezés alatti nehéz körülmények között is „odatették magukat”!

- Lesz átadási ünnepség?
- Április 25-én 17.00 órakor avatjuk a közadakozásból 

és a mester művészi munkájának felajánlásából megvaló-
sult Ady-szobrot, Barth Károly szobrászművész alkotását 
az iskola előtt. Iskolánk fennállásának 35. évfordulóját is 
az idén ünnepeljük, május 17-én nagyszabású családi na-
pot tartunk bográcsozással, sok-sok vidám programmal, s 
örömmel mutatjuk meg a nagyközönségnek megszépült, új 
iskolánkat.  Előtte este, május 16-án nyitjuk meg az iskola-
történeti kiállítást. Része még a tavaszi programoknak egy 
hivatalos átadási ünnepség is, ami május végére várható.

-i kis-

Volt adysok országos sikerei
Két volt adys diák is nagyszerűen szerepelt április első hétvégéjén, országos 
versenyen. A Szegeden megrendezett Studio Italiano olasz fesztiválon az 
olasz nyelvet normál óraszámban tanulók versenyében, vers kategóriában 
Schmidt Gréta, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanulója 
II. helyezést ért el, Diószegi Réka, a Hunyadi János Gimnázium tanulója pe-
dig a kéttannyelvű gimnáziumok versenyének próza kategóriájában végzett 
a III. helyen. Gratulálunk!
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A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!

Sokmillió forint maradhatna a helyi civileknél
Az adózó állampolgárok személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 
civil szervezeteknek ajánlhatják fel adóbevallásuk benyújtásakor. 
Sajnos ma még meglehetősen kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, 
pedig ezek a felajánlások nagy segítséget jelentenek a civil közössé-
geknek. A városunkban élők személyi jövedelemadójának 1 száza-
léka összesen mintegy 27 millió forintot tesz ki! 

Összeállításunkban Gyálon működő, illetve a városhoz kötődő 
tevékenységet végző szervezetek listáját adjuk közre azzal a szán-
dékkal, hogy a felajánlásokhoz ötleteket adjunk. Maradjon a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékának minél nagyobb része Gyálon, 
szolgálja az itt működő szervezetek tevékenységét!

(A Gyálon működő, felajánlások fogadására jogosult szervezetek 
bizonyára jóval többen vannak, mint az itt megjelenő lista, de mi 
csak azokat a közösségeket szerepeltethetjük, akikről tudomásunk, 
információnk van.)

Cukorbetegek Egyesülete Gyál 
Adószám: 18667163-1-13

Uszoda Alapítvány  
Adószám: 19184427-1-13

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület  
Adószám: 19012470-1-41

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
Adószám: 18689621-1-13 

Gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub Egyesület  
Adószám: 18687745-1-13

Dh. Giraffe Kerékpár Club Sport Egyesület 
Adószám: 18686218-1-13

Gyál Városi Népdalkör 
Adószám:18682537-1-13

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 
Adószám: 18674994-1-13     

Nyugdíjas Alapítvány Nyugdíjas Klub 
Adószám: 18686500-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub 
Adószám: 18686139-1-13

Gyáli Mozgáskorlátozottak  
Önálló Egyesület 

Adószám: 18683703-1-13

Egymásért Mozgáskorlátozottak  
Gyáli Egyesület 

Adószám: 18695247-1-13

Fiatalok az Európai Unióért  
Közhasznú Egyesület  

Adószám: 18700743-1-13

Gyáli Kertbarát Kör  
Adószám: 18707300-1-13

Gyáli Muzsikáért Alapítvány  
(a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola  

alapítványa) 
Adószám: 18692440-1-13

Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány  
(Jancsi és Juliska Magánóvoda  

alapítványa) 
Adószám: 18704338-1-13

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány  
Adószám: 18687673-1-13

Bartók Alapítvány  
(Bartók Béla Általános Iskola  

alapítványa) 
Adószám: 18678314-1-13

Ifjú Szívek Alapítvány  
(Ady Endre Általános Iskola alapítványa) 

Adószám: 18665855-1-13

Eötvös József Alapítvány a gyermekekért 
(Eötvös József Általános Iskola és Köz-

gazdasági Szakközépiskola alapítványa) 
Adószám: 18701854-1-13

Rodostó Alapítvány 
(Városi Iskola alapítványa) 
Adószám: 18671544-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület 
Adószám: 18684601-1-13

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
Adószám: 18672538-1-13

Peremvárosi Horgászok Egyesülete 
Adószám: 18227138-1-43

Tehetséges Gyáli Gyermekekért  
Alapítvány  

Adószám: 19179540-1-13

Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány  
Adószám: 18663444-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor  
Alapítvány  

Adószám: 18664658-1-13

Gyálért Alapítvány  
Adószám: 18661095-1-13
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Azt a ragyogóját!
Úgy tűnik, jó címadó dalt választottunk, ráillik legutóbbi 
nótaműsorunkra is! A márkanév, no meg a jó nevű fellé-
pők vonzották a közönséget, alig fértünk be a közösségi 
házba április 4-én. Sportnyelven szólva: mindenki hozta a 
formáját. A közönség kórusa fantasztikusan szólt. Igaz, ki 
tud ellenállni Tarnai Kiss László varázslatos egyéniségé-
nek, aki ugyan először szerepelt színpadunkon, de nagyon 
otthonosan érezte magát, dalra késztette a nézőteret, profi 
kórusnak titulálta a nézősereget. A Falusi Ferenc cimba-
lomjátékával „megerősített” cigányzenekar is kitett ma-
gáért, a fellépő művészek megelégedettségére. Köszönet 
Kerekes Katalinnak, Reményi Istvánnak, Hegyi Erzsébet-
nek, Pál Attilának, Szegedi Szászik Melindának, Bereznay 
Rolandnak, Piller Józsefnek, Kerekes Róbertnek, Tarsoly 
Ilonának, Marsi Marikának, Szűcs Sándornak, a Gyál 
Város Népdalkörnek és a Mazsorett Csoportnak a remek 
produkcióért!

Szóval jó buli volt ez a születésnapi műsor, méltó a ház-
hoz és rendezvényeihez.

A következőre is várjuk vendégeinket!
Kovács Istvánné 

A dalkör következő műsorán, május 16-án 16 órakor névadó ünnepséget (is) tar-
tunk a közösségi ház szabadtéri színpadán. 

Fellépő vendégművészek: Csongrádi Kata. Hegyi Erzsébet, Henk Marika, Hajnal 
Kálmán, Tolnai Marika, Piller József és a vendéglátók: Kerekes Róbert, Tarsoly Ilo-
na, Marsi Marika, Szűcs Sándor, a Gyál Városi Citerazenekar, az Őszidő Nyugdíjas 
Klub énekkara és a közönség. Zene: Dudicsné Gergely Erika és Falusi Ferenc

Büfé - tombola - tánc!
Mindenkit szeretettel várunk!

Fogyasztóvédők fogadóórája
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár számítógéptermében tart 
fogadóórát az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyál Városi Szervezete 
keddenként 8.00-12.00 és péntekenként 11.30-15.30 között.

Fiesta a könyvtárban

Mesél az internet

Gála a Liliomért
Az Együtt a Liliom Óvo-
dáért Alapítvány tartott 
nagysikerű rendezvényt 
április 6-án, az Arany 
János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár színház-
termében. A színvonalas 
műsorban jelenlegi és volt 
Liliom ovisok, óvodapeda-
gógusok, segítők és profi 
művészek léptek fel.

Tavaszváró

Tavaszváró címmel szervezett hagyományteremtő kon-
certdélutánt április 2-án a Bartók Béla Általános Iskola 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szín-
háztermében. A jól szervezett, színvonalas rendezvényen 
bemutatkoztak az iskola kórusai és a Kodály Zoltán Zene-
iskola meghívott növendékei is. 

Immár több éves hagyományra te-
kint vissza Magyarországon az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség által 
szervezett Internet fiesta rendezvény, 
mely idén 9. alkalommal került meg-
rendezésre. Az Internet kultúra nép-
szerűsítését szolgáló, világméretű 
programsorozat kezdeményezője az 
Internet Society. A 2008-as magyar-
országi fesztivál programjaira 2008. 
március 26. és 31. között került sor.

Ne csak lógj az interneten! cím-
mel az idén a gyerekek kerültek a 
programok középpontjába. Könyv-
tárunkban március 26-27-én közel 
140 másodikos diákot láttunk ven-
dégül.  A gyerekek számos érdekes 
és hasznos weboldallal ismerkedtek 
meg, melyek elsősorban meséket, 

verseket, diafilmeket és dalokat tar-
talmaznak, de bemutatásra kerültek 
pl. természet- és állatvilággal foglal-
kozó oldalak is, valamint kvízjáté-
kok, rejtvények, barkácsolási ötletek, 
hogy csak a legfontosabbakat említ-
sem. Ez alatt a jó hangulatban eltelt 
pár óra alatt biztonságos és igényes 
weblapokkal találkozhattak a gyere-
kek, ez remélhetőleg a későbbiekben 
is ösztönözni fogja őket önálló inter-
netezéseik során. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Bíró Zsoltné, Nyirán 
Andrásné, Kozma Hajnalka, Csákvá-
riné Szalontai Irén Éva és Cziczásné 
Kiss Márta tanítónők közreműködé-
sét és segítségét.

Csősz Tamásné 
könyvtáros
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„Boldog, aki olvassa...” 
A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a refor-
mátus és az evangélikus egyház a 2008. esztendőt a Biblia évének 
nyilvánította. Az év mottójául a „Boldog, aki olvassa...” idézetet 
(Jelenések könyve 1,3) választották.

A kezdeményezéshez kötődő eseményfolyamhoz városunk is 
csatlakozott. Az elmúlt hónapban tíz napon át az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtárban tekinthették meg az érdeklő-
dők a Magyar Bibliatársulat vándorkiállítását.

A március 18-án tartott megnyitón jelen volt Gyimesi István, 
városunk polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester és több egyházi sze-
mélyiség is.

A Kodály Zoltán Zeneiskola egyházi témájú művekből összeállí-
tott színvonalas műsora után Pecsuk Ottó református lelkész, a Ma-
gyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára nyitotta meg a kiállítást. A 
tablókra rendezett anyag mellett bibliákat és bibliamagyarázatokat 
is megcsodálhattak a látogatók, részben a könyvtár állományából, 
részben pedig a helyi római katolikus és református egyközség 
jóvoltából. Külön köszönet Hefler Gábor római katolikus lelkipász-
tornak és Gyimóthy Zsolt református lelkésznek, amiért több régi, 
nagy értékű bibliakiadás bemutatásával tették még emlékezeteseb-
bé a kiállítást.
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A 160 évvel ezelõtt 
történtekre emlékeztünk
A Schmidt József karnagy vezetésével mûködõ 
Gyál Városi Fúvószenekar muzsikája fogadta már-
cius 15-én délelõtt az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárba érkezõket. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének évfordu-
lójára emlékezõ rendezvény Rubold Ördön Jászai-
díjas színmûvész szavalatával indult, majd a Bar-
tók Béla Általános Iskola tanulói elevenítették fel a 
160 évvel ezelõtt történteket. A Halter Gyuláné ren-
dezte színvonalas mûsor után hagyományainknak 
megfelelõen, a kopjafánál folytatódott a program.

Pápai Mihály alpolgármester ünnepi beszé-
dében többek között március 15. ma is aktuális 
jelentõségét, üzenetét emelte ki.
A városi ünnepség befejezõ részében gyáli szerve-
zetek és magánszemélyek helyezték el koszorúi-
kat, virágaikat a kopjafánál. 
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Születés Hete
a közösségi házban 
Hagyományosan ebben az évben is május első vasárnapján, anyák napján tartják a Születés Hete 
országos megnyitó ünnepségét az Aranytíz Művelődési Házban, az V. kerületben. Az országban 
egyre több város és kisebb település csatlakozik a várandóssághoz, szüléshez, születéshez, a család-
hoz, mint legkisebb egységhez, az ember, mint szülő felismeréseihez, változásaihoz segítséget adó 
rendezvénysorozathoz. Gyálon május 9-én, pénteken délután kezdődik, majd érdekesnek ígérkező 
kerekasztal-beszélgetéssel zárul a rendezvény. Az érdeklődők részére az ingyenességet Gyál Város 
Önkormányzata anyagi támogatással, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a helyisé-
gek, berendezések rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

A programok közül néhányat kiemelnék, hiszen jelentkezőket várunk rájuk. Így a gyermekrajz-
elemzésre, amelyet Gáti Andrea pszichopedagógus végez. Kérésére, hogy az elemzés minél hatéko-
nyabb legyen, a 2-14 éves gyerekek rajzait a szülők április 28-ig védőnőjükhöz, iskolavédőnőjükhöz 
juttathatják el, akik továbbítják azokat a szakembernek. A nevet és a gyermek korát írják rá a rajzlap-
ra! A rajzok elemzésére személyre szólóan, 16.15 -19.00 óra között a Civil teremben lesz lehetőség.

Megrendezésre kerül az első gyáli kismama ruhabemutató is. A ruhák, felsőrészek, nadrágok be-
mutatásához keresünk vállalkozó kedvű várandós anyukákat. Jelentkezésüket saját védőnőjüknél 
tehetik meg. A ruhák megvásárlására a helyszínen is lehetőség lesz, de bioélelmiszerek, az anyaság-
gal, szüléssel foglalkozó könyvek, DVD-k, hordozókendők, LifePed talpbetétek, Fakopács játékok is 
megvásárolhatók lesznek.

A bioélelmiszerekből kóstolóval is kedveskedünk, amit előadónk, Gyulayné Várnai Katalin készít 
el, és recepteket is mellékel hozzájuk.

Reméljük, minél több érdeklődőt vonzanak a programok, melyeken az eddigiekhez híven családi-
as, kellemes hangulatot igyekszünk teremteni.

Május 9., Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

15.30  Megnyitó, az anyák köszöntése (a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékei és a Tátika Óvo-
da óvodásai)

16.00  Mit tudhatunk meg gyermekeink rajzából? (Gáti Andrea pszichopedagógus) 
16.10  A zene jótékony hatása a várandósság alatt (Langermann Mónika zeneterapeuta)
16.20  Hogyan hat a test-lélek- szellem egységére a kismamajóga?  (Kissné Petrovics Éva kis-

mamajóga oktató)
16.30  A várandósság alatti táplálkozás (Gyulayné Várnai Katalin gyógyszerész) 
16.45  Kóstoló bioélelmiszerekből, közben kismama divatbemutató
17.30  Az élet védelme a Biblia és az egyház tanításában (Hefler Gábor római katolikus lelki-

pásztor)
18.00  A várandósság, szülés, születés időszaka, fizikai, lelki, szellemi változások az anya 

életében a várandósság, szülés, születés időszakában (Dr. Templom József szülész-nő-
gyógyász főorvos)

18.15   Milyen feladatokat kell megoldania egy családdá váló várandós szülőpárnak? Az apa, 
magzat, anya egység változásai, a gyermek születése és fogadása (Kerekasztal-beszélgetés Dr. 
Bérces Enikő házi gyermekorvos, Hefler Gábor római katolikus lelkipásztor, Dr. Templom Jó-
zsef szülész-nőgyógyász főorvos részvételével)

A rendezvény alatt folyamatosan látogatható a siratószoba, amely segítő jelenlété-
ben ad lehetőséget arra, hogy a közülünk eltávozott szeretteinktől elbúcsúzzunk. 
Levelet írhatunk, vagy rajzolhatunk, beszélgethetünk a jelen lévő segítővel, gyertyát 
gyújthatunk az oltárnál, ahogy azt szeretnénk.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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A sport élményekkel teli szórakozás legyen!

Szlovákiában járt a Lurkó FC

A gyáli Lurkó FC gyerekfoci egyesület évek óta azon dolgozik, 
hogy az ott sportoló gyerekek ne a teljesítménykényszertől vezé-
relve kergessék a lasztit, hanem mindenki számára a sport a szó 
legszorosabb értelmében élményekkel teli szórakozás legyen.  
Ezért is uralkodik a Lurkó által szervezett tornákon, összejöve-
teleken családias hangulat. Nem volt ez másként január elején, 
amikor a Lurkó Kupa eseményei zajlottak, melyen idén először a 
szlovákiai Nádszeg csapata is részt vett, akik talán az itt szerzett 
élményeknek is köszönhetően március első hétvégéjére vendég-
ségbe, edzőmérkőzésre hívták a gyáli Lurkósokat. A mérkőzések 
remek alkalmat jelentettek az edzők számára, hogy felmérjék, 
hol is tart csapatuk a tavaszi bajnokságra való felkészülésben. 
Három korcsoportban, néhány szülővel kiegészülve közel ötven 
Lurkós kelt útra, hogy eleget tegyenek a meghívásnak.

Nádszeg egyébként Szlovákia délnyugati részén Galántától 22 
km-re délre, a Kis-Duna és a Feketevíz közötti síkságon fekszik, 
lakosainak száma közel négyezer fő. 

Néhány órás buszút után a futballpályán fogadta a magyar 
játékosokat és vezetőket Czakó Ferenc, a szlovák klub elnöke. 
A vendégek Janicsák János elnök vezetésével a Lurkós szülők 

által készített apró ajándékkal – egy 
Lurkó címerrel – kedveskedtek a he-
lyieknek, köztük az eseményen szintén 
megjelenő nádszegi polgármesternek. 
Rövid egyeztetés után a lasztié volt a 
főszerep, miközben a kondérban már 
készült a meccsek utáni energiapótlást 
szolgáló gulyásleves. 

Küzdelmes mérkőzéseken sok gólt 
láthattak a nézők. A két ország eltérő 
rendszerben versenyezteti utánpótlá-
sát, így a nádszegi fiatalok mindhárom 
korosztály mérkőzésén egy-két évvel 
idősebb játékosokat szerepeltettek. Ez 
aztán meg is látszott, a végeredmény 
tekintetében mindhárom mérkőzésen 
a hazaiak örülhettek. Persze a Lur-
kósok sem szomorkodtak, a hangulat 

remek volt, és ha már a pályán nem is, a nézőtéren szurkolás 
tekintetében felülmúlták a hazaiakat. A nap végén mindkét csa-
pat vezetői úgy értékelték, hogy egy baráti kapcsolat első lépcső-
foka lehet ez a kirándulás, és reményüket fejezték ki a további 
együttműködés lehetőségének tekintetében. A gyerekek pedig 
egy élményekkel teli nap után térhettek haza.

Vincze Zsolt

Mezőhúsgép Kupa
2008. május 4-én vasárnap

Kistérségi férfi asztalitenisz verseny 
a Gyáli BKSE Asztalitenisz Klub szervezésében,

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban

Jelentkezőket várunk!
Regisztráció és bemelegítés: 8-9 óráig

Verseny: 9 órától 
Nevezési díj: 1000 Ft 
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Kertész naptár

Május a legszebb tavaszi hónap, ilyenkor már zöldbe és virágba bo-
rult a kert. Most ragadom meg az alkalmat, hogy egy gyönyörű évelő 
dísznövény-családot, az íriszeket bemutassam a Kedves Olvasónak. 
Az íriszek családján belül is az egyik legnépesebb és legszebb virágú 
Iris Barbata Elatior (magas szakállas nőszirom) hibrideket ismertet-
ném. 

E növények már az Ókorban is ismertek voltak és kerti dísznövény-
ként már ekkor felhasználták őket, a rizómájukat pedig bizonyos be-
tegségek gyógyítására használták. Őshazája Ázsia és Kelet-Európa, 
ahonnan először a vad fajokat telepítették a kertekbe, majd az ember 
nemesítő munkája által alakultak ki a mai, minden szín- és forma-
gazdagságot kimerítő változatos hibridek. Ezen fajtacsoport nemesí-
tő központja Európában Franciaországban van, de ma már a legtöbb 
változatot az USA-ban állítják elő. Jelenleg több ezer bejegyzett és dí-
jazott fajtája van forgalomban. Ezekben az országokban rendszeresen 
rendeznek íriszkiállításokat, melyeken a új fajtákat minősítik. 

A magas szakállas nőszirmokra jellemző, hogy késő tavasztól kora 
nyárig díszítik kertjeinket. A virágzati szár 90-100 cm magas, rajta 
3-5 db, 20 cm átmérőjű fodros és illatos virág nyílik. A virágok a 
színskála minden színében pompáznak. A növények vegetatív szerve 
a rizóma, ezzel terjednek és szaporodnak tovább. A rizómák csúcsi 
részéből fejlődik a 60 cm hosszú sásszerű levélzet. Igénytelen kerti 
növények, melyek szeretik a sok napfényt, a kevés vizet és a homokos, 
laza szerkezetű talajokat. Ezért Gyálon és környékén is jól telepíthe-
tők a díszkertekbe. 

A szaporításra alkalmas rizómák kora ősztől kerülnek forgalomba. 
Az ültetési idő szeptember-október. Ügyeljünk arra, hogy az ültetés 
sekélyen történjen, és a rizóma felső része 1-2 cm-rel kiálljon a föld-
ből. Ültetés után alaposan öntözzük be a növényeket, majd a tél be-
állta előtt kis földkupaccal védjük őket a felfagyástól. Kora tavasszal 
bontsuk ki a földkupacot, távolítsuk el az elszáradt leveleket, majd 
tartsuk az ágyást tisztán, gyommentesen. Március közepén szórjunk 
ki egy összetett műtrágyát a virágágyra. A tavaszi csapadék és meleg 
hatására a növények gyorsan növekedésnek indulnak és virágszárakat 
fejlesztenek. Igen gyakran már az első telepítési év után megjelennek 
a virágok. Ebben az időszakban kéthetente, egészen a virágzás kezde-
téig rovarölő szerrel permetezzük íriszeinket, mert ellenkező esetben 
az íriszlégy lárvája a bimbóban elhelyezkedve megrágja a nyíló virá-
gokat. Virágzás után az íriszállományt száraz nyarakon néhányszor 
öntözzük meg, és tartsuk környezetüket gyommentesen. 4-5 évente 
szedjük fel a növényeket, és a rizómák osztásával fiatalítsuk meg a 
töveket. 

Ezek a növények talán kicsit több gondoskodást kívánnak, mint pl. 
a kerti örökzöldek, de csodálatos virágaikkal meghálálják a gondos-

kodást. A végén kedvcsinálónak íme néhány kép az íriszkertünkből.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szí-

vesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök

kertépítő szakmérnök

Várostakarítás a Föld napján
Környezetünk szebbé tétele, tisztaságának megóvása mindannyi-
unk közös érdeke. Április 22-én, a Föld napján városunkban két, 
egymással összehangolt takarítási akciót is szerveznek.

A Föld napja tiszteletére Gyál Város Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi Bizottsága, valamint a Gyál Városüzemeltetési Köz-
hasznú Társaság közös szervezésében – az elmúlt évekhez hason-
lóan – 2008. április 22-én kedden, tavaszi nagytakarítást tartunk 
a városban.

Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil szervezeteket, 
hogy környezetünk szebbé tétele érdekében vegyenek részt ismét az 
akciós takarításban.

A szükséges feltételeket a KHT biztosítja (kesztyűk, zsák, szemét 
elszállítása). A szemétszedés lebonyolításához az iskolák előtt kihe-
lyezett konténerek rendelkezésre állnak. 

Aki nem tud ezen a napon részt venni a takarításban, azt meg-
kérjük, hogy az ingatlanja előtti területet tegye rendbe!

Gyülekező: 2008. április 22-én reggel 8.00 órakor a  Kőrösi út és 
a Bem József utca találkozásánál.
Gyál Város Önkormányzatának                  Gyál Városüzemeltetési KHT.
Környezetvédelmi Bizottsága

2008. április 22-én, kedden, a Föld napja alkalmából a Magyar Köz-
út Kht. országos szemétgyűjtő akciót szervez, melyben városunk is 
részt vesz. Ennek keretén belül a Bem J. utcában, a Vecsési úton és a 
Kőrösi úton gyűjtjük össze a hulladékot. Láthatósági mellényeket, 
zsákokat és kesztyűket a Magyar Közút Kht. biztosít.

Szívesen fogadjuk városunk lakóinak segítségét! Találkozó reg-
gel 8 órakor a Bem J. utca és a Kőrösi út kereszteződésénél.

Előre is köszönjük szíves részvételüket!
További információt a következő telefonszámon lehet kérni: 06-29/540-921

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Makkayné Sz. Szonja

Az Új Gyáli Újság eddigi számaiban megjelent havi kertészeti teendők rovata áp-
rilis hónappal véget ért. Ezután egy-egy konkrét növénycsoporttal, gyümölcsfajjal, 
gondozási munkával szeretném a kertészkedő olvasókat megismertetni. 
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A FEGY naplójából
Március 1-jén éjszaka a Szent István utcában egy gépkocsi kerítésnek ütközött, majd 
felborult. Egy személy életveszélyes, kettő pedig könnyebb sérüléseket szenvedett a 
balesetben, s a kifolyó üzemanyag is további veszélyhelyzetet okozott. A helyszínre 
érkező polgárőrök áramtalanították az autót, lezárták az utat, s biztosították a hely-
színt, a FEGY diszpécsere pedig riasztotta a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot. 

Március 10-én a Somogyi Béla utca és a Széchenyi utca kereszteződésnél személy-
gépkocsi motorost gázolt el. A motoros nyílt csonttörést és fejsérülést szenvedett. 
A polgárőrök itt is lezárták az utat, a helyszíni tűzoltói munkálatokat a FEGY ÖTE 
végezte.

Március 14-én érkezett állampolgári bejelentés, miszerint az egyik Bercsényi 
utcai ház udvarán földön fekvő személyt találtak, bejutni nem tudnak, segítséget 
kérnek. 

A helyszínre érkező polgárőrök a földön fekvő idős férfit találtak, aki eszméleté-
nél volt ugyan, de nem kommunikált. A mentők a beteget kórházba szállították.

Vörös Gábor

A Gyáli Rendőrőrsnek is nagy  
szerepe van a kapitányság sikereiben

Néhány évtizeddel ezelőtt Gyál közbiztonsági szempontból is a 
problémás települések közé tartozott. Lakossági és önkormányzati 
erőfeszítések, civil kezdeményezések, főként a polgárőrség megala-
kulása és megerősödése, s persze a rendőrségi munka egyre haté-
konyabbá válása kellett ahhoz, hogy ma már egyre biztonságosabb 
városban élhetünk. 

Dr. Farkas József rendőr alezredes 49 éves, 
nős, két gyermek édesapja. Dabason él 
családjával. Rendőrtiszti Főiskolát és jogi 
egyetemet végzett. 27 éve rendőr, 1995 óta 
a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője. A 
környezetünkben érzékelhető, a polgárok 
biztonságérzetét érintő folyamatokról kér-
deztük.

- Kapitány Úr! Mi jellemzi a térség közbiz-
tonsági helyzetét?

- Kapitányságunk illetékességi terüle-
te a 785 négyzetkilométernyi volt dabasi 
járás. Mintegy 89 ezer lakos él itt. Négy 
város, két nagyközség és kilenc község 
tartozik hozzánk, Örkényen és Gyálon 
működik rendőrőrsünk. Adottságainkat 
tekintve nem vagyunk könnyű helyzet-
ben. Az 50-es út és az M5-ös autópálya, 
a hatalmas átmenő forgalom sok gondot 
okoz. Budapest közelségének is inkább a 
nyűgét, mint előnyeit érzékeljük. Külö-
nösen igaz ez a Gyált is magában foglaló 
belső agglomerációs gyűrűre. Az ehhez 
tartozó települések közbiztonsági helyze-
tére gyakorlatilag ugyanaz jellemző, ami 
Budapestre. 

Pest megyében 2007-ben 2006-hoz kép-
est 5,4 százalékkal emelkedett az ismertté 
vált bűncselekmények száma, kapitánysá-
gunk illetékességi területén is hasonló a 
helyzet.  Nálunk is a vagyon elleni bűn-
cselekmények viszik a prímet, az ismertté 

vált eseteknek körülbelül 70 százalékát 
teszik ki.

Illetékességi területünket három részre 
lehet osztani, a legfertőzöttebb térség az ör-
kényi, közepesen fertőzött a gyáli, legjobb 
helyzetben Dabas és közvetlen környezete 
van. 

Annak fényében, hogy az egy rendőrre 
jutó lakosok számát vizsgálva az országban 
Pest megye áll az utolsó helyen, a megyén 
belül pedig a dabasi kapitányság, figyelem-
reméltóak ezek az eredmények. 

- Már csak a nagy átmenő forgalom miatt 
is sok lehet a baleset a térségben…

- Egy baleset is sok, de nagy örömünk-
re tavaly az előző évihez képest kevesebb 
baleset történt kapitányságunk illetékes-
ségi területén. 12 százalékkal csökkent 
a személyi sérüléses balesetek száma. 
Abban, hogy akár a balesetek számának 
alakulásában, akár a rendőri munka más 
területein is jók a kapitányság eredményei, 
nagy szerepe van a Gyáli Rendőrőrs állo-
mányának is.  

- Hogyan értékeli a gyáliak teljesítmé-
nyét?

- Stupek alezredes úr és csapata jól telje-
sít, elégedett vagyok a munkájukkal. Az év 
eleji állománygyűlésen azt szabtam felada-
tul, hogy legalább a tavalyi eredményeket 
őrizzék meg. 

gi
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Új év, új műsorok  
a Rádió Dabasban!

2008-ban számos újdonsággal várja hallgatóit a Gyálon is jól fogható 93.4, 
hogy még színesebbé és a közönség számára még érdekesebbé váljon. En-
nek megfelelően útnak indítottuk új magazinműsorunkat Térségi Napló 
címmel. A vasárnaponként 9 órai időpontban jelentkező magazinműsor a 
vételkörzet életével foglalkozó, az aktuális és fontos közérdekű informáci-
ókat és eseményeket bemutató eredeti szerkesztett magazinműsor, amely-
nek témái közt a megjelölteken túl egyéb olyan közérdekű témakörök, mint 
az oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem, életmód és politika is 

megjelennek. A helyi mindennapi életvitel aktuális, legfontosabb kérdé-
seiről a vételkörzetben élő ill. országosan ismert és elismert szakemberek 
szólalnak meg. Érdekes témák, érdekes emberek, riportok, tudósítások, 
helyszíni bejelentkezések és stúdióbeszélgetések. Várja Önöket minden 
vasárnap a két műsorvezető, Moldován Ágnes és Szehofner József !

Apropó érdekes emberek! Szabó Erika Hangosportréjában már számos 
helyi és országosan ismert személyiséget látott vendégül. A teljesség igénye 
nélkül megszólalt már rádiónkban többek között Klemencz Györgyné, Dr. 
Lelik Ferenc, Kautzky Armand, Balázs Fecó, valamint Koltai Róbert, és a 
jövőben is számos érdekes ember látogat el hozzánk!

Vasárnap délelőttönként még egy új műsor is megjelenik a palettán. 
Február 3-tól elmélkedést hallhatnak az evangélium kapcsán 10 percben 
8.30 órától a helyi, ill. a vételkörzetben élő plébánosoktól és lelkipásztorok-
tól egy 10 perces vallási műsor keretében. 

Turkálunk egy kicsit a kulturális életben is Kultúrkáló című program-
ajánlónkban minden pénteken, 14 és 15 óra között - a Délidőben Ordasi 
Brigitta várja önöket. Az országos programokon kívül a helyi események-
ről is beszámolunk, hogy Ön semmiről se maradjon le, valamint, hogy ne 
legyen egyetlen unalmas hétvégéje sem. Ossza meg velünk Ön is a lakóhe-
lyét érintő eseményeket! Írja meg a kulturkalo@radiodabas.hu e-mail cím-
re, hogy környezetében milyen programokat rendeznek a közeljövőben!

Újdonság a Találkában is! Mindig elköveti ugyanazt a hibát? Nem találja 
a párját? Úgy érzi, hogy valami nincs rendben ön körül? Kérdéseire választ 
kap a számmisztika segítségével. Párkapcsolati elemzés, önismeret, életve-
zetési tanácsok a születési képlet alapján a számok tükrében péntekenként 
20 és 22 óra között.

Játékban, nyereményekben is megújultunk! Nap zenei választása című 
játékunkat a Zenevadász váltotta fel! Zenei kirakós, érdekes fültörőkkel, 
értékes nyereményekkel. Figyelje az egyre hosszabb zenei bejátszásokat, ha 
felismerte melyik filmben hallotta, máris hívjon minket! A nap zeneva-
dásza rádiós trófeákkal lesz gazdagabb, illetve szerencsés esetben 2 darab 
mozijeggyel távozhat tőlünk a pénteki sorsolást követően. A jegyek bármi-
lyen filmre, bármikor beválthatóak!

2008-ban is hangoljon a Rádió Dabas 93. 4-re! Mi már Önre hangoltuk 
műsorszerkezetünket, hogy továbbra is társak lehessünk a mindennapja-
ikban!

6. Vecsési Tavaszi Fesztivál
- a magyar kultúra jegyében

Az Orbán Balázs Erdélyi Kör és a József Attila Művelődési Ház 
szervezésében

Április 18. péntek 18 óra: Kiállítás – Kiállító-terem
Szomszédolás - a kistérség művészeinek tárlata

Közreműködik a Vecsési Zeneiskola és  
a Concerto Harmónia Kórus

A kiállítást és a fesztivált megnyitja:  
Szlahó Csaba polgármester, a fesztivál fővédnöke

Április 19. szombat 14 órától – Művelődési Ház
V. Kézműves Ünnep a Moccantó Egyesület szervezésében

Kézműves foglalkozások kicsiknek, nagyoknak
ELTE Néptánc együttes műsora élő zenével

Moldvai magyar táncház élő zenével

Április 21. hétfő 18 óra – Művelődési Ház
I. rész: Zenés, színpadi játék Petőfi Sándor műveiből

Varsa Mátyás és barátai előadásában
II. rész: Elindultam szép hazámból

Utasi Árpád mesemondó és Bíró Gergely népdalénekes, vala-
mint az Operaházy Borlovagok (művészeti vezető: Laczó András 
Bartók-Pásztory díjas, a Magyar Állami Operaház énekművésze) 

műsora

Április 25. péntek 18 óra – Művelődési Ház
A Világjárók Klubja sorozatban emlékezés Wass Albertre.

Rendhagyó utazás az író fejedelemmel: Adjátok vissza a hegyeimet
Filmvetítés és találkozás Koltay Gábor filmrendezővel

Április 26. szombat 20 óra – Falusi iskola - aula
A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház előadása

Wass Albert: A világ és a vége
Dráma két részben

Április 27. vasárnap - Egész nap az Epresben
Kárpát-medencei Ízek Főzőversenye leves és főétel kategóriában

Kézműves vásár és hungaricum sátrak
A Történelmi Kézműves és Bajvívó bemutatók

Egészségügyi szűrővizsgálatok a Szakrendelő közreműködésével
13 órától a színpadon: valamennyi vecsési iskola és óvoda gyerme-

keinek bemutatója
Vecsésiek bemutatója: a VHZ Fúvószenekara, a Labdarózsa Nép-

dalkör, a Báj-keverők, a JAM Népdalkör és  
a New Dance World előadása

Kárpát-medencei Néptánc Fesztivál  
– erdélyi, felvidéki, délvidéki és hazai táncegyüttesekkel

Csillag született: a For4 Dance műsora
21 órától sztárvendégünk: Demjén Ferenc rockénekes 

Borkóstoló – vecsési gazdákkal, tűzijáték, tombola, utcabál 
és még sok egyéb

A rendezvények ingyenesek!
Információ: www.vecses.hu és 20 – 466 59 50 
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

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

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

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

Kőrösi út

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Helyszíni vizsgáztatás a hét minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás

Teljeskörű gépjárműjavítás és 
motorkerékpár műszaki vizsga.
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fa x: 29 - 342-207, Mobil :  20 - 935 - 9937

Mini Manó Kuckó
-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

Hagyományos és digitális
csecsemőmérleg kölcsönzés!
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Orvosi gyógymasszázs gyerekeknek és felnőtteknek
8-16 óráig hétfőtől-péntekig

Mozgássérültekhez házhoz is megyek.
Izombántalmakra, merevségekre, ízületi beszűkülésre, inakat 

és szalagokat érintő problémákra, mozgásszervi fájdalmakra és 
rehabilitációs célból.

Lazító-frissítő masszázs
8-20 óráig hétfőtől-szombatig

SPA méregtelenítés
Talpmasszázs

Tel: 06-20-512-8745
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Felsőpakonyi élelmiszer nagy-
kereskedésbe a következő mun-
kakörökbe felvételt hirdetünk:

- irodai munkatárs  
(word, excel ismerete, ügyviteli gyakorlat, 
idegen nyelv ismerete, jó kommunikációs 
készség, nagy munkabírás)
- részmunkaidős kertész 
(napi 4 órában)

Jelentkezés: 06-29-517-230

Bútor készítés – konyhabútorok 

- szobabútorok, polcok – fürdő-

szobabútorok. Kedvező árakkal, 

rövid határidővel, nagy színvá-

lasztékban. Egyedi elgondolá-

sok megvalósítását is vállalom. 

Érdeklődni lehet a 06-20-244-

5315-ös telefonszámon.

Apróhirdetés
Varrónőket, gőzölőket, kötősöket ke-

resünk kötöttáruhoz 18. kerületi mun-

kahelyre egyműszakos munkarendbe.

Érdeklődni lehet: 0630 924 4498

Megnyílt az iroda! Értékesítési cég 

Gyál városi csoportjába munkatársa-

kat keres. Amit biztosítunk: ingyenes 

képzés, átlagon felüli jövedelem, kar-

rier lehetőség. Amit kérünk: megbíz-

hatóság, lelkiismeretes munkavégzés. 

Jelentkezés: 06-30-212-9729-es te-

lefonszámon.

Több éve működő, állandó vendégkör-

rel rendelkező felsőpakonyi fodrászüz-

letbe szakképesítéssel rendelkező rá-

termett alkalmazottat keresek, hosszú 

távra. Érd.: 06-29/317-677 Lisóczky 

Marianna mesterfodrász

Pénzügyi Kft. hosszú távlatra munka-

társat keres hitelek és biztosítások 

értékesítésére. Jelenleg még érettsé-

givel jelentkezhet. Tel.: 06-70-336-

8317, 06-1-287-8383

Varrónőket, gőzölőket, kötősöket ke-

resünk kötöttáruhoz 18. kerületi mun-

kahelyre egyműszakos munkarendbe. 

Érdeklődni lehet: 06-30-924-4498

Budapest és környékén szobafestést, 

mázolást, tapétázást, drájvitozást, la-

minált parketta lerakását vállaljuk rövid 

határidővel, takarítással. Állapotfel-

mérés ingyenes! Hívjon bizalommal! 

30/505-8982

Korrepetálás, érettségire felkészítés 

matematikából, történelemből, ma-

gyarból, alapfokon németből és más 

tárgyakból. A telefonszám fogyasz-

tóvédelmi szám is. Telefon: 06-20-

527-7701

Vállalunk kertgondozást, faápolást, 

fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást, 

gallyazást, nyiladékozást, valamint épí-

tés- és felújítás utáni nagytakarítást. 

Magánlakások, irodák nagytakarítását. 

Gyermekfelügyeletet, bejárónői- illet-

ve háztartási munkákat. Érdeklődni: 

Mantain Bt., Koós Károly 06-20/353-

1031, 06-20/375-2742

Hirdetésekkel kapcsolatos
információ:

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

B&B’ 97 Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné
2220 Vecsés, Fő út 184. I./2

Vállalunk teljes körű köny-
velést, TB ügyintézést, 
Mérleg- és elektronikus 
adóbevallások készítését.

Tel. és Fax: 29/355-135. 

Hétfő-Csütörtök: 8-16h. 
Péntek: 8-12h.

Felsőpakonyon a Kőrösi úton beveze-

tett pecsenyesütő-söröző kiadó, vagy 

70-30%-ban alkalmazottat felveszek. 

Érd.: 06-20-9701-831

Biztosítási üzletkötőt keresek. Érdek-

lődni: Nagy Éva 06-20/9253-969, 

06-1/283-5216 (munkaidőben).

Eladó Soroksáron 220 nöl zártkerti 

ingatlan 166 buszhoz közel. Fúrt kút 

van, áram a közelben. Hívjon a: 06-30-

665-70-74. Irányár: 2, 2 Millió Ft.




