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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Becsöngettek!
Megkezdődött a 2008/2009-es
tanév. Lapunk arra volt kíváncsi,
hogy mi történt a nyáron a város iskoláiban, óvodáiban.
4. oldal

Búcsúzunk Anni nénitől
Szüts Szabó Istvánné, Anni néni, Gyál
első díszpolgára augusztus 14-én visszaadta lelkét teremtőjének.
Városunk saját halottját augusztus
22-én, pénteken, az újtemetőben kísértük utolsó útjára.
A mindannyiunk által szeretett és
tisztelt aranyszívű pedagógustól, a példaadó életet élt közösségi embertől a
volt tanítvány és kolléga, Kovács Istvánné búcsúzik lapunk 3. oldalán.

„Tartalomhoz a forma”

A közösségi házban nem volt nyári
szünet. Miközben a muskátlis díszudvarban zenei és színházi események várták a látogatókat, az épületben már az őszi szezonra készültek
a ház dolgozói. Látványos átalakítások zajlottak.
5. oldal

Törökországban jártak a
gyáli mazsorettek
A Gyáli Mazsorett Csoport idén a törökországi Samsun városában kápráztatta el a 28. Nemzetközi Folk
Tánc Fesztivál nézőit.
9. oldal

Városi ünnepség augusztus 20-án a kopjafánál
Hagyományaink szerint a Szent
István téri kopjafánál került sor augusztus 20-án, Szent István király
napján, államalapításunk ünnepén
a városi megemlékezésre.
10. oldal

A templom- és közösségépítő lelkipásztor
kapta a Gyál Díszpolgára Címet
Az idén Dr.
Nagy
Árpád,
Gyál
egykori
lelkipásztora, a
k a r i zmat i kus,
templomés
közösségépítő
római katolikus pap kapta
városunk
legmagasabb
k itüntetését,
posz t hu musz ,
halálának 20.
évfordulóján.
A díszpolgári
címet augusztus 24-én, a katolikus templom építésének 25., Árpád atya halálának 20. évfordulóján, ünnepi szentmisén vette át Gyimesi István polgármestertől,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármestertől és Pápai Mihály alpolgármestertől Nagy Mária,
Dr. Nagy Árpád testvére.
Összeállításunk a 6-7. oldalon
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Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Gyál Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat kívánja értékesíteni:
- Gyál, Kisfaludy u. 1. szám alatti
4614/1 hrsz.-ú 782 m2 nagyságú beépített ingatlant bruttó 27.000.000.- Ft-os vételáron
- Gyál, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 93. szám alatti
5548 hrsz.-ú 584 m2 nagyságú beépített ingatlant bruttó 28.200.000.- Ft-os vételáron
Az alábbi beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokat:
- Gyál, Kis szélső u. 20. szám alatti
5114/11 hrsz.-ú 658 m2 területű ingatlant bruttó 10.264.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 18. szám alatti
5114/12 hrsz.-ú 678 m2 területű ingatlant bruttó 10.576.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 25. szám alatti
5114/18 hrsz.-ú 690 m2 területű ingatlant bruttó 9.936.000.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 23. szám alatti
5114/19 hrsz.-ú 718 m2 területű ingatlant bruttó 10.339.200.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 21. szám alatti
5114/20 hrsz.-ú 716 m2 területű ingatlant bruttó 10.310.400.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 19. szám alatti
5114/21 hrsz.-ú 727 m2 területű ingatlant bruttó 10.468.800.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 17. szám alatti
5114/23 hrsz.-ú 711 m2 területű ingatlant bruttó 10.238.400.- Ft
- Gyál, Kis szélső u. 15. szám alatti
5114/24 hrsz.-ú 705 m2 területű ingatlant bruttó 10.152.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 7. szám alatti 5113/20 hrsz.-ú 505 m2 területű ingatlant bruttó 10.302.000.- Ft
bruttó 9.360.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 14. szám alatti 5113/7 hrsz.-ú 520 m2 területű ingatlant
bruttó 9.360.000.- Ft
- Gyál, Wass Albert u. 12. szám alatti 5113/8 hrsz.-ú 520 m2 területű ingatlant
- Gyál, Wass Albert u. 15. szám alatti 5113/34 hrsz.-ú 669 m2 területű ingatlant bruttó 12.042.000.- Ft
Az építési telkek vételára tartalmazza 1 lakóegységre szólóan a közműfejlesztési hozzájárulást, de nem tartalmazza az ingatlanok közműcsatlakozásának költségét. A vételár összegét az
adás-vételi szerződés aláírásakor egy összegben kell megfizetni.
Az ingatlanok a Szabályozási Terv Övezeti tervlapjának megfelelően KEL-GY/3 jelű kertvárosi lakóövezetben találhatók, amelyekre a HÉSZ előírásai alapján legfeljebb kétlakásos lakóház építhető.
Bővebb felvilágosítás: a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján Szabóné Kovács Anikó főelőadónál. Telefon: 06-29/540-958

Meghívó
Kedves Gyáli Idősek!
Szeretettel meghívjuk Gyál város időseit a 2008. október 2-án, csütörtökön,
14 órakor az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár színháztermében kezdődő, az Idősek Világnapja
tiszteletére rendezett ünnepségre, műsoros-zenés délutánra.
A rendezvény támogatói: a Pest Megye Önkormányzata, Gyál Város Önkormányzata, valamint az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
Kiss Jánosné elnök
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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A Gyáli Ipartestület közhasznú
egyszerűsített beszámolója
2007. év (adatok e Ft-ban)

A. Befektetett eszközök14.287
Imateriális javak
Tárgyi eszközök
14.287
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök érékhely.
B. Forgóeszközök
3.807
Készletek
2.371
Követelések
299
Értékpapírok
Pénzeszközök
1.137
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 18.094
(Aktívák)

Gyáli Újság

D. Saját tőke
17.872
Induló tőke/Jegyz.tőke
Tőkevált./Eredmény 16.790
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredm.alaptev. 495
Tárgyévi eredm.váll.tev. 587
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
Hosszú lejár.köt.
Rövid lejár.köt
222
G. Passzív időbeli elhat.
FORRÁSOK ÖSSZESEN 18.094

Új időpont!
Az Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület Gyál Városi Szervezete
2008. szeptember 1-jétől új időpontban tartja fogadóóráit a közösségi házban.
Hétfő: 8.00-12.00
Csütörtök: 11.30-15.30
A gyáli szervezet elérhetősége:
2360 Gyál, Pf.28., e-mail: ofegyal@gmx.net, tel.: 20/5277-701.
Horváth Gyula
elnök

Pártfogói
fogadóóra
Petike János hivatásos pártfogó keddenként 10.00-14.00 óra
között tart fogadóórát az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár előadótermében.
Fogadóórán kívül az alábbi
hivatali telefonszámon érhető el:
06-1/413-3500

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

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)
Fotók: Vincze Zsolt



Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jegyző munkakör
betöltésére.
Ügyiratszám: 16240/2008.
Benyújtási határidő: 2008.09.20.
Munkakör betöltési ideje:
2008.11.03.
Bővebb információ:
Puskás Katalin jegyzői irodavezetőtől, valamint a www.kozigallas.gov.hu honlapon található.

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
Megjelenik: Havonta 7000 példányban

2008. szeptember

Búcsúzunk Anni nénitől
Szüts Szabó Istvánné, Anni néni, a mindannyiunk által szeretett és tisztelt
aranyszívű pedagógus, a példaadó életet élt közösségi ember, Gyál első díszpolgára augusztus 14-én visszaadta lelkét teremtőjének.
Városunk saját halottját augusztus 22-én, pénteken, az újtemetőben kísértük utolsó útjára.

Drága Anni néni!
Sokszor, és sokan fogunk még gondolatban így szólni, ahogy
tettük ezt, amikor elakadtunk az élet egy-egy megoldhatatlannak tűnő feladatán. És Ő hihetetlen ráérzéssel úgy vezetett a
megoldásra, hogy azt hittük, mi vagyunk ilyen bölcsek. Mosolya szíveket nyitogatott, hangja megnyugtatta környezetét, a
hozzá fordulókat. Hivatása életformává vált.
Mindenre odafigyelt. A tanítványok apró-cseprő ügyeire éppolyan jól emlékezett, mint a pedagógusok, a klub, vagy a város
dolgaira. Vele mindig és mindenről lehetett beszélni. Foglalkoztatta az ország helyzete, a nagypolitika, a pedagógia mai nehézségei. A ma dolgozó pedagógusok munkáját nehezebbnek
tartotta, mint aktív tanítása idején, úgy érezte, nincs eszköz a
kezükben a fegyelmezett munkára szoktatáshoz. Sok a negatív ráhatás környezetükben, amit nehéz ellensúlyozni. Pedig
ő sem alkalmazott különösebb eszközöket, tanítványai mégis
tanultak, viselkedtek. Egyénisége lekötötte őket. Halkan, személyre szólóan, bizalmasan tisztázta a nézeteltéréseket, és ez
mindig hatott. Mindenki hasznosnak érezhette magát a közelében. Szeretetet adott, szerették. Ez ilyen egyszerű. A viszontszeretet tette boldoggá. Szelíd szóval tudta irányítani a gyerekeket, szülőket és a kollégákat is. Legendás kapcsolatteremtő
képessége minden akadályt elhárított. Hitte, hogy a lelkes, jól
képzett nevelőkből álló tantestület meghatározó volt életpályáján. Iskolájának évkönyvébe ezeket a sorokat írta: „Nekünk
még úgy tanították, hogy a boldogság nem más, mint a munka, amelyben örömünket leljük.” Felidézte a pályája kezdetén
kapott útravalót: „Nem az a fontos, hogy mennyi pénzed van,
mekkora a házad, milyen kocsival jársz, hanem hogy milyen
EMBER vagy, ha módodban áll, segíts másoknak.” Példamutató életvitele garancia szavai komolyságának. Intelmei ma már
végrendeletként hangzanak.
Valahogy úgy éreztük, hogy ez mindig így lesz, hiszen:
„Anna örök” - ahogy Juhász Gyula írta. Kortalannak, örökifjúnak láttuk, és most már így is fog tovább élni bennünk: egykori
tanítványokban, kollégákban, minden gyáli lakosban, akivel
kapcsolatba került bármilyen formában. Emlékét őrzik féltve őrzött iskolai füzeteink jellegzetes szignói, gyöngybetűit a
klubnapló. Őrzi a Nyugdíjas Pedagógus Klub, melyet 20 évvel
ezelőtt Ő alapított, és most nagy örömmel fogadta az ötletet,
hogy egykori igazgatónk, Solymári Béla nevét vegyük fel. Őrzik
tanítványai, akikben visszacseng kedves hangja, bíztató moso-

lya. Őrzik egykori kollégái, akikhez mindig volt egy-egy kedves
szava, őrzi az a több ezer gyáli lakos, akinek alkalma volt Őt
megismerni.
Szüts Szabó Istvánné, Anni néni 1941-ben kezdett tanítani,
40 éves szolgálati idővel rendelkezett, ebből 35 évet Gyálon tanított. A városban nagy tisztelet övezte. A gyáliak többsége a
tanítványa volt. Hivatástudattal, derűvel nevelt és tanított. A
Gárdonyi-meghatározta „lámpás” volt Ő, aki világított gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Kiváló szaktudással és pedagógiai érzékkel rendelkezett. Szavainak súlya, szeretetének
melege hatott a tehetséges és a gyengébb képességű tanulókra egyaránt. Élmény volt hallgatni szakszerű magyarázatait,
életre készítő gyakorlati tanácsait. Sose törekedett rangokra és
tisztségekre, azok mégis megtalálták: munkaközösség-vezető,
Kiváló dolgozó, a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetettje, Milleniumi zászlóanya és a város első díszpolgára – tiszteletre méltó
rangsort jelent.
De nagyobb örömöt jelentett neki, ha tanítványai eredményeit látta. Büszke volt az általa nevelt országgyűlési és városi
képviselőkre, a közéletben fontos szerepet betöltő vezetőkre,
az életben sikeresen boldoguló tanítványaira.. Szívesen vett
részt osztálytalálkozókon, ahol a régi tanítványokkal szinte ott
folytatta a beszélgetést, ahol negyven-ötven éve, a ballagáskor
félbeszakadt. Örült, ha tanítványait meglephette azzal, hogy
név szerint megismeri őket. Hálás neveltjei rendszeresen látogatták, rácsöngettek a világ minden tájáról. A legnagyobb kitüntetés a „köszönöm” volt a számára. Sose tudjuk meghálálni
azt a sok jóságot, amit kaptunk tőle, csak megköszönni, hogy
élete nagy részét Gyálnak ajándékozta. Hogy köztük volt, példát adva mint nevelő, családanya, mint ember. Ez mérce lesz
további életünkben. Köszönjük, hogy gondolatban továbbra is
fordulhatunk Hozzá. Mert Anni néni örökké velünk marad.
Kovács Istvánné
tanítvány és kolléga
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték Anni
nénit az utolsó útján. Köszönet a részvétnyilvánításért, a
szeretet virágaiért.
Gyászoló család nevében:
Szüts Szabó Attila
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Felújítások önkormányzati forrásból és saját erőből

Becsöngettek!
Megkezdődött a 2008/2009-es tanév. Lapunk
arra volt kíváncsi, hogy mi történt a nyáron a
város iskoláiban, óvodáiban. Számos, önkormányzati forrásból, illetve pályázati pénzekből finanszírozott fejlesztés mellett maguk
az intézmények dolgozói és a szülők is sokat
tettek azért, hogy a gyerekeket megszépült intézmények várják szeptemberben.
Az Ady Endre Általános Iskola pályázati
és önkormányzati finanszírozású, mintegy
550 millió forintos bővítése és teljes felújítása
még a nyár elején befejeződött, a nyárra csak
kisebb munkák maradtak. Az intézmény teljesen átalakult, országos összehasonlításban
is a legmodernebb oktatási intézmények közé
tartozik.
A Bartók Béla Általános Iskolában négy
tanterem festésére, a homlokzati bejárat és
udvari átjáró előtetőinek borítására, a tanári
szoba átalakítására biztosított pénzt az önkormányzat.
Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskolában két tanterem
festése, ajtók festése, lambéria javítása, csövek
lefestése történt meg a fenntartó által biztosított keretből.
Aulák, földszinti folyosók és négy tantermi
lábazat festésére került sor a Városi Általános Iskolában.

A Tátika Óvodában udvari fedett játszórész betonalapjának bontására és újra betonozására, udvari fedett játszórész korlát lécezésére, árnyékoló beszerzésére és az olajtartály
elkerítésére futotta önkormányzati forrásból.
Megtörtént a Tátika Óvoda Bartók B. utcai
tagóvodája kerítésének felújítása, a Bartók
Béla utcai szakaszon a már meglévő kerítéssel
azonos kerítés építése nagykapuval.
Nyolcadik csoportszobát kialakítottak ki a
Tulipán Óvodában, vizesblokk épült, szertárat alakítottak ki, és beszerezték a szükséges
bútorokat, eszközöket is.
Mindezek a fejlesztések az Ady iskola bővítésének és teljes felújításának költségein túl
11,5 millió forintot meghaladó önkormányzati pénzből valósultak meg.
Az intézmények szépítéséből a dolgozók és
a szülők is kivették a részüket. A Tátika Óvodában parkettázásban és mosdók cseréjében
segítettek a szülők.
A Liliom Óvodában önerőből, saját kezűleg az egész óvodát, azaz a kilenc csoportszobát a dajkák és az óvónénik festettek ki,
kerítést vettek a kiskertbe, amit szintén lefestettek, az óvoda összes fajátékát átfestették,
vettek virágokat, illetve függönyöket. PVC-t
cseréltek az öltözőkben. Két csoportszobában
a szekrények hátlapjait cserélték és feliratokat

Milyen intézmények várják a gyerekeket?
készítettek a bejárati kapukra és a csoportszobákra is.
Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskolában két irodát a
birkózók festettek ki.
A Bartók Béla Általános Iskolában a nyár
folyamán a folyosók nagy részét kifestették a
szülők. A gyerekek is segítettek, szeptember
20-án szombaton szeretnék befejezni a maradékot, minden segítséget elfogadnak. Pályázati pénzekből lecserélték az ebédlőasztalokat, pingpong asztalt és fejlesztő játékokat
valamint az elsős terembe padokat, két ötödikes terembe pedig pormentes táblát vettek.
gi

Átépítik a volt
Rákóczi iskola épületét

Visszaellenőrzik a
szabálytalankodókat

A tavalyi iskolaösszevonás idején felröppent hírekkel ellentétben
az önkormányzat semmiképpen sem tervezi volt Rákóczi Ferenc
Általános Iskola eladását. Gyál Város Önkormányzatának határozott szándéka szerint továbbra is a településünkön élőket szolgálja
majd az épület.
Az iskolaépületben az átalakítást és részleges felújítást követően
a Városi Általános Iskola sajátos nevelési igényű gyermekek tagozata, a Városüzemeltetési Kht., a Nevelési Tanácsadó, a FEGY
Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Szociális és Családvédelmi Központ valamint a Városi Gyámhivatal kap helyet.
Folyamatban van az épület átalakítása, a beruházás keretében
megtörténik a belső helyiségek átalakítása, a padlóburkolatok,
nyílászárók részleges cseréje, új vizesblokkok kialakítása, felújításra és bővítésre kerül az épület villamoshálózata. Az átalakítás
két ütemben valósul meg, az első ütem átadási határideje 2008.
október 9., a másodiké pedig 2008. november 11. – tudtuk meg
Tokh Adrienntől, az önkormányzat beruházási referensétől.

Az Új Gyáli Újság hasábjain is többször foglalkoztunk a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. (GYÁVIV Kft.) megbízásából végzett víziközmű
ellenőrzésekkel.
Sárosi István, a GYÁVIV Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a társaság megbízása alapján a GOLDEX
SECURITY Kft. által végzett ellenőrzés nem várt eredménnyel zárult.
A 6.458 ellenőrzött ingatlan közül 128 esetben a csapadékvíz szennyvízcsatornába vezetését, 10 esetben illegális vízbekötést, 470 esetben
illegális szennyvízbekötést, 672 esetben a hidroforos rendszer és a városi rendszer összekötését tárták fel, tarifaeltérést 78 esetben tapasztaltak, 167 esetben pedig többszörös szabálytalanságot állapítottak meg.
A társaság által felkért szervezet még az idén megkezdi a szabálytalanságok megszüntetésének visszaellenőrzését, így azoknál, akiknél rendellenességet tapasztaltak, ismét megjelennek az ellenőrök.
Azokkal szemben, akinél az újabb ellenőrzés során is szabálytalanságot állapítanak meg, nagy összegű szabálysértési bírságot szab ki
az önkormányzat.
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Átalakítások a közösségi házban

„Tartalomhoz a forma”
A közösségi házban nem volt nyári szünet. Várakozáson felüli sikerrel zárult például a több mint húsz estéből álló szabadtéri rendezvénysorozat. Miközben a muskátlis díszudvarban zenei és színházi
események várták a látogatókat, az épületben már az őszi szezonra
készültek a ház dolgozói. Látványos átalakítások zajlottak.
tésnek. Az előtérben létrehozott információs
pult lehet a „ház szíve”. A látogatók itt kaphatnak felvilágosítást, segítséget minden az
intézménnyel kapcsolatos témában, itt lesz a
jegypénztár, ahol októbertől nemcsak a gyáli rendezvényekre lehet majd jegyet venni,
hanem a legtöbb budapesti és vidéki színház előadásaira, koncertekre, fesztiválokra
is. A közösségi ház ugyanis bekapcsolódott
egy országos jegyértékesítési hálózatba,
ezért nem kell a fővárosba utazni színház-,
koncert- vagy egyéb kulturális eseményekre
szóló jegyekért.
Az előtérben felszerelt nagyméretű monitor folyamatos tájékoztatást ad a progra-

Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár településünk egyik legszebb középülete, a belső elrendezés azonban nem a
legszerencsésebb. A nyáron megkezdődött
átalakításoknak, fejlesztéseknek az a célja,
hogy az intézmény még színvonalasabban
szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében
élőket.
Eddig közvetlenül a színházterem mellett volt a táncterem, így a táncprogramok
gyakran zavarták a színháztermi produkciókat és viszont. A táncterem most az emeleti
részre, az eddigi irodák összenyitásával kialakított térbe került, az eddigi tánctermet
pedig civil teremmé alakították, így a házat
igénybe vevő közösségek egy nagyobb, szebb
helyiséget kaptak. Új helyre került a ruhatár, ezért megszűnik a nagyrendezvények
utáni tumultus a nagyterem bejáratánál. A
ruhatár régi helyén kulturált beszélgetésre,
várakozásra alkalmas sarkot alakítottak ki,
a földszintre került a művelődésszervezői és
az igazgatói iroda, új, figyelemfelkeltő információs táblák kihelyezése és a földszinten és
az udvaron hozzáférhető vezeték nélküli internet csatlakozás kiépítése is része a fejlesz-

Ennek fedezete kisebb részben az intézmény
saját költségvetése, nagyobb részben pedig
az úgynevezett érdekeltségnövelő pályázat,
amihez hárommillió forint önrészt a város
költségvetéséből biztosított, 1,7 millió forintot pedig a pályázaton nyert a közösségi ház fejlesztésére
Gyál Város Önkormányzata.
A
munkálatok
szeptember
végére fejeződnek be,
októbertől egy átalakított, korszerű
közművelődési intézmény várja Gyál
és környéke közönségét.
-i kis-

mokról, a ház szolgáltatásairól.
A
munkálatok
másik fő iránya a
színpadtechni ka
fejlesztése. Megnagyobbítják a színpadot, s korszerű, profi
minőségű hang- és
fénytechnikai eszközöket, berendezéseket szerelnek fel.
Az átalakítások
mintegy hatmillió
forintba kerülnek.
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A templom- és közösségépítő lelkipásztor kapta a Gyál Díszpolgára Címet

Ünnepi szentmisén adták át városunk legmagasabb kitüntetését
Gyál Város Önkormá ny zatá na k
Képv iselő-test ülete 2007-ben, teleülésünk várossá
avatása 10. évfordulójának évében
alkotott rendeletet
a Gyál Díszpolgára
Cím alapításáról és
adományozásának
rendjéről, abból a
célból, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett
személyeket méltó
elismerésben
részesítse,
valamint személyüket
és cselekedeteiket
megfelelőképpen érÁrpád atya a templom makettjével
tékelve állítsa példaként a jelen- és az utókor elé.
Az első díszpolgári címet 2007-ben a közelmúltban elhunyt
kiváló pedagógusnak, Szüts Szabó Istvánnénak adományozta
a képviselő-testület.
Az idén Dr. Nagy Árpád, Gyál egykori lelkipásztora, a karizmatikus, templom- és közösségépítő római katolikus pap
kapta városunk legmagasabb kitüntetését, poszthumusz, halálának 20. évfordulóján.

váci megyéspüspök celebrálta.
Dr. Nagy Árpád
1933-ban
született
Hatvanban. 1951-ben,
Vácott kezdte a szemináriumot, 1956-ban,
Egerben
szentelték
pappá. Még abban az
évben Gyálon kezdte
meg szolgálatát, 1957
tavaszán letartóztatták a Kedves Barátom!
című, 56-os eseményekről szóló írása miatt. Másfél év büntetés
után Örkénybe került,
1959-ben summa cum
laude végezett a HittuA hívek imájával, munkájával,
dományi Akadémián.
áldozatával
Kispest, Kunsz ent m i klós, Farmos,
Bugyi,
Vác,
Székkutas a
papi
életút
fontosabb állomásai, majd
1975-től ismét
Gyál,
ahol
szervezésében
1981-ben
nag yszabású
Nagy Mária, Árpád atya testvére Gyimesi
épít kezésbe
Istvántól, Pánczél Károlytól és Pápai Mihálytól
kezdtek.
22
vette át a díszpolgári címet

Közel ezren vettek részt az építésben
A díszpolgári címet augusztus 24-én, a katolikus templom
építésének 25., Árpád atya halálának 20. évfordulóján, ünnepi szentmisén vette át Gyimesi István polgármestertől, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármestertől és Pápai Mihály alpolgármestertől Nagy Mária, Dr. Nagy Árpád testvére.
A templom- és közösségépítő lelkipásztorra és a negyedszázada épített templomra emlékező szentmisét Dr. Beer Miklós


Az ünnepi szentmisét Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök
celebrálta

hónap alatt készült el a Perczel
Dénes tervezte templom, 18
hónap alatt a plébánia. Szinte
példátlan összefogással, közel ezer ember munkája nyomán. Az új templomot 1983.
augusztus 20-án szentelte föl
Bánk József püspök.
Dr. Nagy Árpád áldásos és
tevékeny földi élete 1988-ban
fejeződött be, szeptember 15én ötezer ember kísérte utolsó
útjára.
(Köszönjük Balogh Ferencnek és Szarka Györgynek a
képek rendelkezésre bocsátását.)
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„Azon kell dolgoznunk, hogy továbbvigyük Árpád atya szellemi örökségét!”

Püspöki és önkormányzati segítséggel újult meg a templom
„A legnagyobb eredmény mégis az, hogy munkánk közben megtapasztaltuk Isten áldását és ez a nagyszerű feladat közösségbe érlelte a híveinket” – írja Dr. Nagy Árpád A gyáli templom és plébánia építése című cikkében. Vajon megvan-e még ez a közösség?
Hefler Gáborral, városunk római katolikus lelkipásztorával
beszélgettünk.

- Miben áll Dr. Nagy Árpád szellemi öröksége?
- Árpád atya az ember, a gyarló ember
szolgálatára szegődött, arra tette fel az életét. Tehetségére a hatvanas évek legnevesebb akadémiai professzorai figyeltek fel.
Fel kell vetnem azoknak a – nem egyházi
személyeknek – a felelősségét, akik akkor
megakadályozták, hogy ez a kiváló képességű ember külföldi ösztöndíjhoz jusson,
vagy katedrát kaphasson, ahol felnőtteket,
leendő papokat oktathatott volna közösségépítésre, mindazokra az ismeretekre,
módszerekre, amelyeket később Gyálon alkalmazott, megvalósított.
Mivel nem lehetett leendő papok tanítója,

a nép tanítója lett Gyálon. Dr. Nagy Árpád
ugyanis nem csak a templom építésével alkotott maradandót településünkön…
Árpád atya a közösségépítés és a plébániai hitoktatás olyan modelljét dolgozta ki,
ami a mai napig is példaértékű. Ma is foglalkozunk a gyerekekkel a szentmise után,
több csoportban. A híveket próbáljuk minél
több, egymást ismerő, egymással törődő
csoportba meghívni. Bár még gazdagabban
tudnánk építeni ezeket a közösségeket. Vannak gyermek csoportjaink, ifjúsági csoportok, fiatal házasok, kisgyermekes családok
csoportja, neokatekumen közösségünk, és
rózsafűzért imádkozók közössége is.
Árpád atya tevékenysége kulturális területekre is kiterjedt. Meg kell emlékeznünk a
Pilinszky Körről, ahol magas szinten, a költő elismerését is kivívva adtak elő verseket.
Nagy Árpád atya kiváló tehetsége többek
között a templom építése során tudott kibontakozni. A templom és a plébánia egybeépítése, belső kialakítása, a rendelkezésre
álló helységek száma, stb. nagyon alkalmassá teszik a vasárnapi misékhez kötődő
hitoktatásra és egyéb közösségi eseményekre, alkalmakra.
- A templom megújult a felszentelés 25.
évfordulójára…
- A templomépítés jubileumi ünnepsége
kapcsán régi munkatársakkal, tervezőkkel
folytatott beszélgetéseken többször elhangzott, hogy az akkori idők 250 ezer forintjával indult építkezés egy-két
év múlva már egy több, mint
tízmillió forintot érő épületet
eredményezett. Folyamatosan karbantartottuk, bővítettük, s a negyedszázados évfordulóra nagyobb munkákat
is elvégezhettünk, amit a Váci
Püspökség és Gyál Város Önkormányzata is két-két millió
forinttal támogatott. A nagylelkű támogatásért ezúton is
köszönetet mondunk.

A 25. évben is azon kell dolgoznia a hívő
közösségnek és a lelkipásztor utódoknak,
hogy megtartsuk, építsük ezt a közösséget,
továbbvigyük Árpád atya nagyszerű szellemi örökségét.
-i kis-
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Indul a színházi évad
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még a tavaszszal határozott arról, hogy befogadja és rendszeres támogatásban
részesíti a Nemzeti Kamara Színházat. A döntés értelmében a társulat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lelt
otthonra. A nyári szünet előtt nagysikerű, teltházas előadásokkal
örvendeztették meg a gyermek és felnőtt közönséget a művészek,
de a nyári szabadtéri rendezvényfolyamban és augusztusi városi
rendezvényeinken is felléptek a társulat tagjai.
Október elején indul az őszi évad, a Nemzeti Kamara Színház bemutatókkal, rendszeres színházi előadásokkal készül.

Színházi bérlet
A Nemzeti Kamara Színház öt előadásból álló bérletettel kedveskedik
a színházszerető közönségnek.
Bérletes előadások:

1. 2008. október 3-án 19 órakor
Váradi Nagy Bella: Holnap kedd van
(színmű egy felvonásban)
2. 2008. október 31-én 19 órakor
Polgár András: A pesti beteg
(korházi komédia)
3. 2008. november. 21-én 19 órakor
Molnár Ferenc: Ibolya
Szép Ernő: Május
(két egyfelvonásos)
4. 2008. december. 12 -én 19 órakor
Perújítás- Wass Albert est
(irodalmi est)
5. 2009. január 16 -án 19 órakor
Gorkij: Kispolgárok		
(színmű 2 részben)
A bérlet ára: 4.500 Ft, nyugdíjas/
diák: 3.000 Ft. Bérletek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban kaphatók.


A Nemzeti Kamara Színház
októberi előadásai a közösségi házban
Október 7., kedd 11 óra
Október 10., péntek 19 óra
Október 17., péntek 19 óra
Október 23., csütörtök 19 óra

Süss fel nap Bemutató
Perújítás
Holnap kedd van
Petőfi nem alkuszik (ünnepi műsor)

Jegyek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
elővételben is kaphatók. (A színház a műsorváltoztatás jogát
fenntartja.)

Váradi Nagy Bella: Holnap kedd van
Egy sikeres, fiatal, pályakezdő, de a saját életében boldogtalan és magányos írónő első
kötetének megjelenése után egy nappal vagyunk. Felbukkannak azok a személyek,
akik a magányosságot és a bezártságot oldhatnák.
Csőtörés, és áramszünet, a mai városi lét nyűgei kísérik a napot. Felbukkan a régi,
kollégiumi szobatárs, Karola, a csőtörést javító mérnök, és az egyetemi tanár szomszéd. Az átbeszélgetett éjszaka megváltoztatja Bella életét.
Rendező: Usztics Mátyás

Polgár András: A pesti beteg
Örkény István: Egy szakmai siker modellje c. írásának ötletéből írta Polgár András.
Ki ne ismerné a dölyfös, fontoskodó, hivatástudattól eltorzult arcú doktorokat?
Akik ráadásul pénzéhesek is! Hiszen vannak ilyenek. Ugye? Mások ugyanakkor gyógyítanak, vígasztalnak, nem kérik a hálapénzt ... Szóval ilyenek is, olyanok is. És lássuk be, a betegek sem egyformák!
Ki ne tudná, hogy az egészségügy komoly dolog, bele lehet halni, vagy akár meg is
lehet gazdagodni rajta?
Ha valamikor, akkor most igazán időszerű kórházi komédiánk! Nevessünk a halálosan komoly fontoskodókon, beteg lelkű doktorokon, és egészséges betegeken!
Nem lenne szerencsés a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével felcserélni!
Rendező: Usztics Mátyás

Két egyfelvonásos
Molnár Ferenc: Az ibolya
Színház az egész világ! Shakespeare legendás jelentése hol igazulhatna jobban, mint Molnár Ferencnél. Molnár értő mestere a színház világának, minden darabjából süt a tárgyismeret. Igaz, kevés szabadidejének nagy részét is színházban töltötte. Feleséget is onnan
választott magának.
Érvényesülni még a színház világában sem egyszerű, kiváltképp úgy nem, hogy a pályatársak is érvényesülni akarnak. Nem csak színészi, női tehetség is szükségeltetik. S hogy
az életben ez másképp lenne? De hát épp az imént mondtuk: Színház az egész világ!
Szép Ernő: Május
Sajnálatos, de igaz: Szép Ernő ritkán játszott szerző. Május című darabján is rajta van
a mester keze nyoma. Amit ma legjobban kihallunk a darabból, ami a leginkább fájó
aktualitás, hogy rohamosan fogyunk. Nem lennének igazi célok, nincs miért családot
alapítani, nincs miért élni, tenni, itt maradni? Kell, hogy legyen!
Rendező: Gali László
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Meghódítottuk Törökországot!
A Gyáli Mazsorett Csoport idén a törökországi
Samsun városában kápráztatta el a 28. Nemzetközi Folk Tánc Fesztivál nézőit. A Kiskunlacházi
Ifjúsági Fúvószenekarral kísérve július 21. és 30.
között szerepelt a rendezvényen.
Megkértük a csoport vezetőjét Bittera Zsuzsát, hogy meséljen a kirándulásról.
A hosszúra sikerült utazást egy Isztambuli hajókirándulás szakította meg. Samsunban a rendezőség nagy szeretettel fogadott
bennünket. Már a megérkezés estéjén várt
ránk a nagyszínpad. Megdöbbenve láttuk
a sportcsarnokban összegyűlt több ezres
tömeget. Kicsit félve léptünk a deszkákra,
de az ismerős dallamok elmulasztották félelmünket. Vendéglátóink nagyon vigyáztak ránk, folyamatosan sztároknak kijáró
testőrcsapat kísért minket. Délelőttönként
a helyi strand is a fesztivál résztvevőinek

volt lezárva. Esténként két-két előadás volt,
melyeken nagyon jól esett a közösség szeretete és a kitörő taps amivel kísérték fellépéseinket. A többi tánccsoport produkcióját
nézve tapasztalatokat gyűjthettünk más népek, más kultúrák mozgásanyagaiból. Nagy
élmény volt a mexikói, grúz és egyiptomi
csapat munkáját figyelni. A fellépések után
éjszakába nyúltak a jó hangulatú ismerkedések. A bábeli zűrzavarban a tánc volt a
közös nyelv. Július 30-án utaztunk tovább
a Horvátországi Castella festői városába.
Itt több szabad idők volt és megcsodálhattuk a környező nevezetességeket. Este egy
ősi kastély udvarában mutatunk be néhány
számot a repertoárból. A hazafelé már türelmetlenül vártuk, hogy otthon aludhassunk. Az út felejthetetlen élmény volt és

örülök, hogy a Kiskunlacházi Ifjúsági
F ú vó s z e ne k a r r a l
nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Nem sokkal
megérkezésünk
után a lányok már
versenyen
vettek
részt Dunaföldváron, ahol dobogós helyezéseket szereztek,
akárcsak a nyár többi versenyén.
- Egy ilyen mozgalmas nyár után mik a
csoport tervei szeptembertől?
Több
dologba
fogtunk bele egyszerre. Tavaly csatlakoztunk a Magyar
Twirling
Szövetséghez. Az itteni
indulásunk sikeres
volt, hiszen az első
versenyünkön már
kiváló eredményt
értünk el. Szeretnénk ezt a lendületet
megőrizni és egyre
magasabb kategóriákban versenyezni.
(A twirling a mazsorett-bot forgatás
sport változata, a Ritmikus Sport Gimnasztikához lehetne hasonlítani, de itt az
eszköz a mazsorett-bot.) Szintén 2008-ban
indult a zászlóforgató fiú
csoport. Az öt fiatalember idén regionális majd
országos versenyen is
aranyérmet nyert. Reméljük bővülni fog a
létszám, annál is inkább
mert fegyverforgatást
is szeretnénk tanulni. Szeptember 26-án
18:30-tól az Arany János
Művelődési házban mutatjuk be tudásunkat egy
műsorral. Amire minden érdeklődőt, leendő

mazsorettet, vagy zászlóforgatót szeretettel
várunk.
- Honnan ez a sok energia?
Igyekezet, energia még volna de az anyagi
forrásoknak híján vagyunk. A szereplésekre, versenyekre való utazás, a kosztümök
sokba kerülnek. Kaptunk már segítséget a
Gyáli Önkormányzattól, de a nemzetközi
versenyek, fesztiválok sokkal nagyobb kihívást jelentenek az eddigi lehetőségeinknél.
A gyakorláshoz is szükségünk volna egy
tükör-falra. A csoport most szponzorokat
keres, hogy tovább léphessünk. Saját erőből
már sok mindent megoldottunk, de a fejlődésünkhöz már segítség kell.
- Hol jelentkezhetnek a támogatók vagy a
leendő mazsorettek?
Az edzések ideje alatt a Bartók Béla Általános Iskola tornatermében vagy telefonon
a 06-20/345-9251 telefonszámon, esetleg
e-mailben a twirling@extra.hu vagy bittera.zsuzsa@gmail.com címen. A csoport
honlapján a http://twirling.extra.hu helyen
minden információ megtalálható.
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IV. Gyáli Civil Fesztivál
A civil fesztiválokat négy évvel ezelőtt azzal a szándékkal hívta
életre a város önkormányzata, hogy a Gyálon működő civil szervezetek, közösségek tevékenységét elismerve, megköszönve biztosítson lehetőséget a találkozásra, egymás életének megismerésére,
beszélgetésre, szórakozásra.
A IV. Gyáli Civil Fesztivált az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban rendezték meg, szeptember 5-én. A több száz
résztvevőt Pápai Mihály, városunk alpolgármestere köszöntötte,
majd Gazdikné Kasa Csilla önkormányzati képviselővel, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével közösen átadta a civil szervezetek vezetőinek az idei önkormányzati támogatásokat bizonyító
tanúsítványokat.
Gyál Város Önkormányzata minden évben támogatja a civil közösségeket, döntően ez a segítség és a más pályázati források biztosítják a közösségek működéséhez szükséges pénzeket.
A megnyitó után a városban működő közösségek változatos, színes műsora következett, majd Szentendrei Klára nótaénekes adott
nagysikerű műsort a IV. Gyáli Civil Fesztivál résztvevőinek.

Felhívás
A Gyál Városi Népdalkör várja azon felnőttek jelentkezését, akik szeretnek énekelni és szeretnének
részt venni a népi hagyományok őrzésében. A dalkör
rendszeres próbái hétfőnként 17-19 óráig vannak.
Jelentkezni Dancs Erikánál lehet a 06-30/607-7599-es
telefonszámon (8-20 óráig), vagy személyesen hétfőnként a közösségi házban, a próba ideje alatt.

„... Azt a ragyogóját!”
A dalkör következő műsorán, október 12-én (vasárnap) 15 órakor fellép a Kovács István Pál Dalkör
tagjai és vendégei. Vendégművész: Erdős Melinda
Zene: Dudicsné Gergely Erika, Falusi Ferenc
Mindenkit szeretettel várunk!
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Utcabál a Piac téren
Ha augusztus, akkor utcabál! Az idén is
nagyszabású nyárvégi rendezvénnyel ünnepeltük várossá avatásunk évfordulóját.
Ahogy az lenni szokott, sok ezer ember
gyűlt össze a Piac téren, s érezte jól magát.
Városunk alpolgármesterét, Pápai Mihályt
ismét új szerepkörében, műsorvezetőként
láthattuk a színpadon. A rendezvényen
adta át a Kiváló Gyáli Sportoló díjat Bácsi
Péter Európa-bajnok, olimpiai 5. helyezett
kötöttfogású birkózónak Gyimesi István,
Gyál város polgármestere és Vinnai Tibor önkormányzati képviselő, az Ifjúsági
és Sport Bizottság elnöke. A programban
tehetséges gyáli fiatal zenészek szórakoztatták a közönséget, az este csúcspontja a
Bon-Bon együttes élő koncertje volt, késő
este pedig tűzijátékkal zárult az esemény.

2008. szeptember

Sorsidéző Szent István király napjának előestéjén

Ezeréves magyar ámen
Ünnepi gálaműsorral, Pelsőczy László Sorsidéző című estjével tisztelegtek a közösségi
ház szabadtéri színpadán államalapító királyunk, Szent István emléke előtt augusztus 20. előestéjén.
Pelsőczy László színművészt az István, a király! című rockopera királydombi és filmbéli főszereplőjeként ismerte meg az ország.
Sorsidéző – Ezeréves magyar ámen című zenés irodalmi műsorában az István, a királyban megfogalmazott gondolatok mintegy továbbgondolásával ezeréves történelmünk elevenedett meg korabeli
és mai írások, dalok, versek nyomán.
Pelsőczy László színművész, a Nemzeti Kamara Színház örökös tagja zenés színpadi előadásában közreműködött Herman Gréta színművész, a Nemzeti Kamara Színház tagja. Az előadást Szentesi Nóra rendezte.

Városi ünnepség a kopjafánál
Hagyományaink szerint a Szent István téri kopjafánál került sor augusztus 20-án, Szent István király napján, államalapításunk ünnepén a városi
megemlékezésre.
A Gyál Városi Fúvószenekar térzenéje után Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere mondott beszédet, majd a Nemzeti
Kamara Színház művészei: Mettler Emese, Pekárik Katica Anna és Kiss B.
Ádám ünnepi műsora következett.
Nemzeti hagyományaink szerint augusztus 20-án, hálát adva megszegjük
az új kenyeret is. A kenyérszentelés és –áldás szolgálatát Hefler Gábor, városunk római katolikus lelkipásztora, Gyimóthy Zsolt városunk református
lelkésze és Heinemann Ildikó evangélikus lelkész látta el, az ünnepség végén
az egyházi méltóságok Gyimesi istván polgármesterrel, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármesterrel és Pápai Mihály alpolgármesterrel
közösen szegték meg az új kenyeret.
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Ön gyűjti – mi elvisszük a ház elől

Változás az újrahasznosítható hulladékok házhoz menő gyűjtésében
Örömmel tudatjuk, hogy a Gyál meghatározott területén meghirdetett
házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés
próbaüzeme eredményesnek tűnik.
2008 januárjától júliusáig az átlátszó zsákokban hasznosításra beszállított papír-, műanyag- és fémhulladék
mennyisége egyre növekedett. A januárban begyűjtött anyagmennyiség
júliusra fokozatosan háromszorosára
emelkedett, ami azt jelenti, hogy a
próbaüzem területén egyre többen
gyakorolják a szelektív gyűjtésnek ezt
a kényelmes és hatékony formáját. A hulladékok szennyezettsége elfogadható, az anyagok 90%-a hasznosítható. (Sajnos a szigetes gyűjtésből
beszállított anyagok sokkal szennyezettebbek, az anyagoknak körülbelül
csak a fele kerülhet hasznosításra.)
A próbaüzembe bevont háztartások száma alapján a szóban forgó
mennyiség azonban még nagymértékben növelhető, ha még több ház-

tartás bekapcsolódik a munkába, és
részt vesz a gyűjtés próbaüzemében.
Így aztán a jövőben még több nagy
tisztaságú, könnyen újrahasznosítható anyagot lehetne ezzel a módszerrel
begyűjteni. Ezzel Önök is védik környezetünket, kevesebb hulladék kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra, így járulunk hozzá a település
környéke, és végső soron az ország
környezeti állapotának javításához.
Az eredmények meggyőzték a város vezetését, és a próbaüzem területét 2008 októberétől újabb utcákkal bővítettük. (Kérjük, tekintse meg
lent a részletes információkat.)
Reméljük, hogy a fenti jó hírek alapján a próbaüzem területén még
többen kedvet kapnak, hogy bekapcsolódjanak a gyűjtésbe. Hogy ezt
megkönnyítsük, íme, néhány új és számos régi információ a gyűjtés
rendjéről.
RT

Tudnivalók a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről
Figyelem údonságok:

1. a próbaüzem területe kibővült:
A város vezetésével egyetértésben minden utcában, amely a Kőrösi úthoz képest Vecsés irányában helyezkedik el,
2008 októberétől bevezetjük a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést. (Figyelem, a Kőrösi utat nem érinti a változás.)
Kérjük, nézze meg a részletes utcalistát!
2. újságokat is várunk:
Az anyagok átvételi rendszerét -természetesen a lakosság igényeit figyelembe
véve- igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Munkánk eredményeképpen 2008
októberétől a zsákokban kitett fóliázatlan színes vagy fekete-fehér újságokat,
reklámkiadványokat is el tudjuk szállítani hasznosításra.

Egy zsákban gyűjthető újrahasznosítható anyagok:
- papír, azaz papír csomagolóanyagok, karton,
újságok, reklámújságok
- műanyag italos palackok (más műanyag nem!)
- fém italos dobozok
(más fém, konzervdoboz
nem!)
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Kérjük, ellenőrízze, hogy az Önök utcája a próbaüzem területén van-e!
A próbaüzembe bevont új utcák:
Akácfa u., Árpád u., Árpád vezér tér, Bánki Donát köz, Bánki Donát u., Bercsényi Miklós u.,
Bocskai István u., Budai Nagy A. u., Damjanich János u., Dankó P. u., Dózsa Gy. u., Dózsa major, Gábor Á. u., Lehel u., Liszt F. u., Magyar u., Mária u., Mikszáth K. u., Munkás u., Patak u.,
Petőfi S. u., Rádióleadó u., Szövetkezet u., Tóth Árpád u., Vecsési út, Venyige köz, Zrínyi M. u.
A házhoz menő szelektív gyűjtés próbaüzemének területe továbbra is változatlan:
Ady E. u., Arany J. u., Balassi B. u., Balogh Á. u., Barackos u., Bethlen G. u., Bogáncs köz, Csalogány u., Csokonai V. M. u., Csontos J. u., Deák F. u., Dobó K. u., Egressy köz, Egressy u., Esze
T. u., Fazekas M. köz., Fazekas M. u., Fecske u., Görgey Artúr u., Gárdonyi G. köz, Gárdonyi G.
u., Gerle tér, Hársfa u., Határ út, Hóvirág u., Ibolya u., Ilona u., Irányi u., Jókai Mór u., József
A. u., Kacsóh P. u., Rodostói u., Károlyi M. u., Katona J. u., Kazinczy F. u., Kossuth L. u., Lejtő
u., Liliom u., Mátyás király u., Molnár F. u., Muskátli u., Nefelejcs u., Névtelen u., Nyár u., Ősz
u., Pacsirta u., Pesti út, Piroska u., Radnóti u., Rákóczi F. u., Rigó u., Rozmaring u., Rózsa u.,
Somogyi B. u., Szabó Ervin u., Széchenyi I. u., Szegfű u., Szent István tér, Szent István u., Szilvás
u., Táncsics M. u., Tavasz u., Tél u., Thököly u., Tinódi L. S. u., Tulipán u., Vak Bottyán u., Vasút
u. (Pestszentimre felől), Viola u., Virág u., Wesselényi út.,

Fontos, hogy a dobozokat, palackokat minden esetben szíveskedjenek
összelapítani, hogy ne a bennük rekedt levegő töltse meg a zsákokat és a
szállító autót. Így gazdaságosabb lesz
a zsákok kihasználása és a szállítás is.
A háromféle anyagot egy zsákban
kell kihelyezni, mert munkatársaink
feldolgozás előtt fajtánként szétválogatják azokat.

A kihelyezés módja:
- átlátszó műanyag
zsákban, bekötve
- papírt, fémdobozt,
műanyag palackokat
egy zsákban vegyesen
- a zsákokat az ingatlanok elé kell kihelyezni
a gyűjtés napján reggel
6 óráig.

A gyűjtés ideje:
minden hónap második szerdája
– azaz 2008-ban még:

- október 8.
- november 12.
- december 10.

2008. szeptember

Nyílt nap az A.S.A. gyáli üzemében

Meghívó

Az idén is szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy
az érdeklődők megtekinthessék üzemünket, megismerjék a telepen zajló munkafolyamatokat, és információkat szerezzenek mindennapjainkról.
Ezért engedjék meg, hogy meghívjuk Önöket a
Gyáli Hulladékkezelő Központunk
nyílt napjára.
Jól képzett szakembereink 2008. szeptember 24én és 25-én 9-15 óra között, és szeptember 27-én
szombaton 9-13 óra között várják Önöket.
Kérjük, hogy a gördülékenyebb szervezés és így
a várakozás elkerülése miatt szíveskedjenek időpontot egyeztetni ügyfélszolgálatos munkatársaink segítségével a vevőszolgálat elérhetőségeinek
valamelyikén. (e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.hu,
telefon 06-29/540-244, 06-29/540-245)

Gyáli karatékák nemzetközi
megmérettetésen
A Poszeidon Kyo-Ki Do Harcművészeti Szakosztálynak sikerült egy olyan nemzetközi táborban és versenyen részt venni, amit a Magyar Kyokushin Karate Sebukai
Szervezet Orosházán rendezett meg. A tornán részt vett japánból a nagymester
Shihan Nishida Yukio a Sebukai alapítója is, aki az edzésekből illetve oktatásokból
is kivette a részét. Ezeknek a megmérettetéseknek nagy fontosságú szerepe van a
karatékák életében, hiszen a magyarországi és nemzetkőzi versenyek megalapozója
a tábor és a vizsgaverseny.

Közlemény
Az elmúlt időben a médiában több ízben felbukkantak azok az információk, amelyek szerint drasztikusan emelkedni fognak a lakossági hulladékszállítási díjak. Ennek kapcsán
az A.S.A. Magyarország Kft. az alábbiakról
kívánja szolgáltatási területének lakosait tájékoztatni.
Az A.S.A. Magyarország Kft. a települések
ingatlanjairól begyűjtött szilárd hulladékot
minden esetben gyáli hulladékkezelő központjába szállítja ártalmatlanításra. Az üzem
műszaki védelemmel ellátott depóniája és más
elemei mindenféle hazai jogszabályi előírásnak és szabványnak megfelelnek. A vállalat
által alkalmazott lakossági díjak, az előírások
maximális teljesítése mellett, jelenleg jelentősen alacsonyabbak például a budapesti, de
számos más település szolgáltatóinak díjainál
is.
Az A.S.A. a lakossági hulladékszállítási
díjak emelését a települések önkormányzataival megkötött közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint emeli, amely a Központi Statisztikai Hivatal által megadott szolgáltatási inflációs indexet szabja meg irányadónak. Ezen túlmenő lakossági díjemelést
– mindaddig, amíg újabb szigorító előírások
nem kötelezik újabb hulladékkezelési technikák üzembe helyezésére - az .A.S.A. nem hajt
és az érvényben lévő szerződéses kötelezettségek miatt nem is hajthat végre.
Az A.S.A. Magyarország Kft. vezetése

Városunkat több gyermek és felnőtt képviselte, akik részt vettek a kata gyakorlásában valamint a vizsgaversenyeken eredményesen megfeleltek.
„Az edzések szakmai tematikája Seibukai Karate módszerére nevel, ami a Budó
egy életre szóló tanulásával jár. Budó az az eszköz, amellyel az élet alkonyáig eddzük a lelket és a testet. Seibukai filozófiájának alapját képező, az „egész életen át
tartó Budó” napról napra való gyakorlásával.A Seibukai filozófiája szerint a versenyek valamint az azokra való edzések áthaladási pontok. Más küzdősportokban
a budóval való kapcsolat lezárul az életben egy rövid versenyzői korszakkal, egy
meghatározott időszakkal. A Seibukai filozófiája szerint nem kellene, hogy így legyen. Abban segítünk, hogy 35 év felett is lehessen folytatni a sportot.”
Azt vesszük észre, hogy a rendszertelen mozgásnak köszönhetően egyre több a
szív és az érrendszeri megbetegedés valamint az elhízás (gyermekkorban is). A mi
általunk végzett gyakorlatoknak köszönhetően nemcsak egy bizonyos izomcsoportot mozgatunk meg, hanem a teljes testi izomzatot és ízületeket is, a Seibukai
elemekben található erőnléterősítő gyakorlatok, Taichi elemek, testi, lelki egyensúly kialakítása, Budo, általános önvédelem, küzdő technikák versenyzők részére
is, önvédelmi eszközök használata – Bo , Jo , Nunjaku stb – és még sorolhatnám a
különböző alakformálást és erőnlétet elősegítő mozgásokat, amivel a testünk napi
karbantartását el tudják végezni a gyermekek és felnőttek is.
A tábor és a különböző versenyek , önmagunk testi és lelki energiáinak teljes
felszabadulását tudják eredményezni és mint a gyáli csapat is felszabadulva, élményekkel gazdagon és eredményesen tértek haza a közel egyhetes megmérettetésből,
aminek a legfőbb célja a szeptemberben induló országos és nemzetkőzi versenyeken való helytállás.
Várunk mindenkit, aki tenni akar az egészségéért. Fogyókúra harcművészeti
alapokkal szeptembertől az Eötvös József Általános és Közgazdasági Szakközépiskolában.
OSU
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Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár ősszel induló programjaiból
Csiri-biri torna 1-3 éves gyermekeknek
Indul: Szeptember 15. hétfő
Foglalkozások:
hétfő 10.00-11.00 és 11.00-12.00
Vezeti: Töreki Katalin
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

Védőnők a családokért
A családi élet iskolája. „Tanuljunk, hogy
többet adhassunk!” - kezdő és már gyakorló
szülők részére
Indul: Szeptember 8. hétfő
Időpont: hétfő 16.00

Akrobatikus rock and roll
Indul: Szeptember 9. kedd
Időpont:
kedd
16.30-17.30 kezdő csoport
17.30-18.30 haladó csoport
péntek 16.30-17.30 kezdő csoport
17.30-18.30 haladó csoport
Vezeti: Pál Ági
Részvételi díj: 3.600 Ft/hó

Baba-mama klub
Időpont: szerda 16.00-18.30
Részvétel díjtalan!

Újdonság!
Ovis roki – zenés ovis torna
Indul: Szeptember 9. kedd
Időpont: kedd 15.30-16.30 kezdő csoport
Vezeti: Pál Ági
Részvételi díj: 2.000 Ft/hó

Kezdő jazzbalett iskolások, főként alsósok számára
Indul: 2008. október 4. szombat
Időpont: szombat 10.30-11.15
Vezeti: Móri Márta
Részvételi díj: 3.800 Ft/ 4 alkalom

Női torna
Indul: szeptember 9. kedd
Időpont: kedd 18.30-19.30
péntek 18.30-19.30
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részvételi díj: 3.800 Ft/ 10 alkalom
Idős torna
Indul: szeptember 11. csütörtök
Időpont: csütörtök 10.00-11.00
Vezeti: Záborszkyné Kovács Edit
Részvételi díj: 1.300 Ft/ 8 alkalom,
650 Ft/ 4 alkalom
Asztalitenisz klub
Időpont: vasárnap 9.00-14.00
Részvétel ingyenes! Ütőt, labdát mindenki
hozzon magával!
Sakk klub
Időpont: csütörtök 16.00-21.00
Részvétel ingyenes!
Alapfokú Internet tanfolyam – 10 órás
Folyamatosan indul. Jelentkezni a 29/541646-os telefonszámon.
Foglalkozások: szerdai és pénteki napokon
délután 15-17 óráig, igény esetén délelőtt 911 óráig. A tanfolyam 6 fő jelentkezése esetén indul.
Részvétel díj: 3.600 Ft
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Jazzbalett 4 éves kortól óvodásoknak
Indul: 2008. október 4. szombat
Időpont: szombat 9.30-10.15
Vezeti: Móri Márta
Részvételi díj: 3.800 Ft/ 4 alkalom

Ottó bácsi tánciskolája 8 hét alatt 16 tánc
- Társastánc felnőtteknek
Indul: 2008. október 8. szerda
Időpont: szerda 18.00-21.00
Vezeti: Koltai Ottó tánc- és illemtanár
Részvételi díj: 8.000 Ft
Helen Doron Gyerekangol
Indul: 2008. szeptember 5. péntek
Időpont: péntek délutánonként
Jelentkezés és bővebb információ: 06-30/2407977 Szakács Tóth Kocsmáros Mariannál
Baba-mama jóga
Indul: 2008. októberében
Időpont: kedd délelőttönként
Jelentkezés és bővebb információ: Kissné
Petrovics Éva 30/670-7013
Zoltán Erika Táncművészeti Iskola
Beiratkozás: szeptember 29. hétfő 17 óra
Időpont: hétfő 17.00-18.00
csütörtök: 17.00-18.00
Részvételi díj: 7000 Ft/hó
Újdonság!
Fantázia Aerobic
Indul: október 6. hétfő 16 óra
Időpont: hétfő és szerda 16.00-17.00
Jelentkezés és bővebb információ: Németh
Gyöngyi 06-30-267-8294

Strong woman
A Vecsési Evangélikus Egyházközségben
szeptember 7-én Krámer György, a DélPest Megyei Egyházmegye esperese ünnepi istentisztelet keretében iktatta be hivatalába Heinemann Ildikót, a gyülekezet
megválasztott lelkészét.
Ildikó 22 éven keresztül szolgált a Gyóni Evangélikus Egyházközségben, egy éve
a kórházmissziói szolgálat munkatársa,
négy gyermek édesanyja. Társadalmi
szervezet aktív tagjaként részt vállal a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
esélyegyenlőségének megteremtését szolgáló programok szakmai munkájában.
A lelkésznő igehirdetésében (Lk18,3543) megfogalmazta saját válaszát is Jézus
„Mit kívánsz, mit tegyek veled?” kérdésére: „Amit a vak kért Uram, hogy lássak.
Lássam a gyülekezetet, a segítségre szorulókat, a lehetőségeimet és korlátiamat.
Krámer György az újrakezdők klaszszikus igeszakasza alapján (2Móz 16)
elhangzott igehirdetésében azt kívánta
a gyülekezetnek és lelkészének, hogy képesek legyenek felismerni és elfogadni az
Istentől kapott újrakezdés lehetőségét.
S habár az új kezdetét beárnyékolhatja a
kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság, az
ismeretlentől való félelem, tudnunk kell,
hogy a változás eredményességéhez a segítséget az Úr adja.
Az újonnan beiktatott lelkésznőt személyesen köszöntötték egyházi és világi
vezetők, és két elődje, Rezessy Miklós és
Marschalko Gyula, a vecsési gyülekezetből nyugdíjba vonult lelkészek.
Brehovszkyné Pintér Márta a Női miszsziói szolgálat vezetője köszöntőjében
idézett egy afrikai mondást: strong women, vagyis erős asszony. Ezen a forró
őszi napon tanúi lehettünk egy lelkiekben
erős gyülekezet és lelkésznő egymásra találásának. S hogy honnan ez az erő, azt jól
tudjuk: „De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul.” (Ézs40,31)

Berényi Tünde

A Vecsési Evangélikus Egyházközség
evangélikus lelkésze városunkban is
szolgál. Minden hónap első és harmadik vasárnapján fél 3-kor istentiszteletre várják a gyáli református
templomba az érdeklődőket.

2008. szeptember

Ezúttal a kertészet egy művészeti ágát, a bonsait mutatom be
Önöknek.
A japán kertművészet több évezredes hagyománya a bonsai
fák nevelése, ápolása. Célja a természet idealizált újrateremtése. A kertészet és művészet keveréke, mely lehetővé teszi, hogy
élvezzük a természetet és az évszakok változását még akkor
is, ha városban élünk. Ezek a fák, ugyanúgy mint nagyméretű
társaik, növekednek, lombot hullajtanak, virágoznak, termést
érlelnek. A közhiedelemmel ellentétben nem a növény természetellenes
sanyargatásáról van szó, hanem a különböző fafajok folyamatos metszése
és alakítása során a természetben is
megfigyelhető formákat teremtik újjá,
kezelhető méretben. Több száz éves
bonsai-fák is csak általában 60-80 cm
magasak.
A bonsai jelentése lapos edény és növény. A miniatűr fákat úgynevezett
bonsai-tálakban neveljük. Ezek fagyálló, mázas vagy mázatlan kerámia tálak,
melyekben a fák jellegzetessége jól érvényesül.
Bonsai alakítására alkalmas szinte az
összes hazai örökzöld és lombhullató fafaj (fenyőfélék, juhar, tölgy, hárs, berkenye, díszalma), de jó alapanyag néhány
cserje is (pl. madárbirs). Ezek egész évben a kertben tarthatók, téli védelemmel,
azaz forgáccsal vagy szalmával védjük a
gyökérzónát és a tálat a fagyoktól. Minden nap öntözni kell őket, mivel kicsi a
tál, és hamar kiszáradhatnak. Azonban
fontos, hogy a fa ne álljon vízben, hanem
csak folyamatosan nedves legyen a talaja. Általában fényigényesek, szeretik a
sok napot.
Trópusi fafajokból is alakíthatunk ki
bonsait, erre alkalmas az összes Ficusfaj, a majomfa vagy az ezercsillagfa. Ezeket szobai bonsaiként nevelhetjük. Itt
is lényeges a gyakori öntözés, azonban
télen-nyáron figyelni kell az egyenletes
hőmérsékletre.
A különböző bonsai-stílusokat drótozással és metszéssel alakítják ki. Speciális rézdrótot használnak, mert ez nem
tesz kárt a fa kérgében, és nem rozsdásodik. A metszéshez speciális eszközök

használatosak, ilyen a bonsai-olló, bütyökvágó, gyökérvágó olló,
melyek szintén kisméretűek.
Mint ahogy már említettem, e művészet a természetet imitálja,
és ez a bonsai fák stílusában is megjelenik. A bonsai alakítható
többek között szabályosan felfelé törőnek (chokkan-stílus), seprűszerűen (hokidachi-stílus), kanyarogva felfelé törőnek (moyogi-stílus) vagy lecsüngően (kengai vagy cascade-stílus). Vannak
többtörzsű fák (sokan, kadushi-stílus), de mint ahogy a természetben, kis erdő is kialakítható csoportos beültetéssel.
Remélem, sikerült felkelteni a Kedves
Olvasó érdeklődését e japán kertművészet iránt. Aki szeretné megcsodálni a
bonsai művészetét, annak figyelmébe
ajánlom a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2008. október 17-19. között
megrendezendő Nemzetközi Bonsai
Show-t, ahol előadások, növényvásár és
japán étel-kóstoló is lesz.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@
freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Kertbarátok
kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör az idén is megrendezi hagyományőrző termékbemutató kiállítását az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban (2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120.), szeptember 19-2021-22-én, melyre szeretettel meghívja a
város és a kistérség lakosságát. Aki szeretne részt venni a bemutatón a terményével, amit a kertjében vagy a földjén
termelt, jelentkezzen a Gyáli Kertbarát
Kör elnökénél.
Bacsa Ferenc elnök
29/343-853 vagy 70/536-1574
Jelentkezési határidő:
2008. szeptember 15.
Tisztelettel:
a vezetőség
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Meghívó
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (XX. ker. Budapest, Köves út
1.) szeretettel várja az ellátási területén élő nőket

2008. október 11-én, szombaton
10:00 órától 16:00 óráig tartó

NŐK EGÉSZSÉG NAPJA

című rendezvényére, nyílt napjára, ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi állapot felméréssel, egészséges életre nevelési tájékoztatásokkal
Az Egészség Napon az alábbi szolgáltatásainkat vehetik díjmentesen igénybe:
1. Szülészet-nőgyógyászat: Terhes tanácsadás, Fogamzásgát
lás,tanácsadás, Nőgyógyászati rákszűrés, Menopausa tanácsadás, hormon kezelés, Csontritkulás mérés (csuklón), tanácsadás
2. Belgyógyászat: Szív-érrendszeri rizikó felmérés: vérnyomás, pulzus mérés, kérdőív, Vércukor, vérzsír meghatározás
ujjbegyből vett vérmintából, testzsír meghatározás, BMI, EKG,
3. Gasztro-enterológia: tanácsadás, vizsgálat (funkcionális
bélbetegségek, gyomor-bélrendszeri daganatok, stb.)
4. Tüdőgyógyászat: vizsgálat, mellkas röntgen. (tüdőrák szűrés), dohányzás elleni felvilágosítás
5. Sebészet: (emlőrák szűrés: fizikális vizsgálat, visszér, aranyér, sérv, egyéb sebészeti betegségek szűrése- fizikális vizsgálat), érszűkület szűrése (fizikális vizsgálat, Doppler)
6. Urológia: vizelettartási zavarok, gyulladások, stb., tanácsadás, fizikális vizsgálat, vizelet vizsgálat
7. Aneszteziológia: szülészeti fájdalomcsillapítás, császármetszés anesztéziája, műtéti kockázat felmérés, vizsgálat, tanácsadás
8. Neurológia: agyi ér katasztrófák megelőzése, szűrő vizsgálat (koponyacsonton át történő ultrahang vizsgálat), tanácsadás
9. Szemészeti alapvizsgálat, zöld hályogszűrés (szemnyomás
vizsgálat)
10. Fül-orr-gégészeti alapvizsgálat, allergia tanácsadás
11. Mentálhigienia (kedélybetegségek, drog-, alkoholfüggőség, stb.) - tanácsadás
12. Táplálkozási tanácsadás
13. Sürgősségi Betegellátó Osztály: alapvető újraélesztési
gyakorlat, újraélesztő készülék használata

Önkéntes véradás: 8:00.14:00 óráig!
Kiállítók: reform konyha, étrend kiegészítők, vitaminok,
fájdalomcsillapítás, könyvek, stb.
Kérjük TAJ kártyáját hozza magával! Bejelentkezés földszinti
Betegfelvételi Osztályon. Utolsó bejelentkezési idő 15:30
Tegyen Ön is egészségéért!
Szeretettel várjuk Önt és családját!
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház dolgozói
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Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Gyáli
Polgárőrség munkájával kapcsolatosan.
Néhány hete egy éjszaka több baromfimat ellopták ismeretlenek. Az esetet észlelve, rögtön hívtam a FEGY központot, ahonnan a polgárőr járőrt
azonnal odairányították hozzám. A polgárőr járőr rövidesen észrevette a környékünkön a gyanús
személy mozgását, odahívta a szolgálatos rendőrjárőrt, majd együttes erővel elfogták az elkövetőt.
Sajnos a 13 baromfim nem élte túl a történteket,
de legalább a tolvajt elfogták.
Jó tudni, hogy a városban van egy ilyen szervezet, mint a Faluvédő Egyesület, aki vigyáz ránk.
Kérem Polgármester Urat, hogy minden támogatást adjon meg részükre, amit csak tud, mert
nélkülük sokkal nehezebb lenne az életünk!
Tisztelettel: Schiszler Imre

Bútorkészítés

– konyhabútorok – szobabútorok –
– polcok – fürdõszobabútorok –
Kedvezõ árakkal, rövid határidõvel,
nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklõdni lehet a

06-20-244-5315 -ös
telefonszámon.

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!

Víz-, gáz-, fűtéstervezés, kivitelezés,
Klímaszerelés
CITY-Szolg. Kft.
Budapesten,
Gyálon és környékén hívható:

Marjai Péter
06-30-9497501

Kiadó házat keres logisztikai cég minimum 10
fõ férfi elszállásolására
Gyálon, Alsónémediben
vagy az M5-ös autópálya
gyáli lehajtójához közel.
Munkásszálló jelleggel,
konyha,fürdõszoba használattal, bútorozottan is.
Árajánlatot várunk telefonos elérhetõséggel a
hr@hopi.hu e-mail címre.

Mi vagyunk az Ön hitelközvetítője!
· Szabad felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás
· Adósságrendezés,
hitellehetőség
Mobil: 70/357-3802, 30/338-6445
BAR-listásoknak,
IX. Angyal u. 14.
végrehajtás, Apeh-végrehajtás is
· Korhatár nélkül nyugdíjasoknak is
· Jövedelem és közüzemi számlák nélkül
· Lakásvásárlási hitel (akár minimális
önerővel) az ingatlan értékének 80%-ig
· Előzetes költségek megbeszélés szerint!!!

HITELEK!
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Apróhirdetés
Műkörmös

házhoz

megy.

Duguláselhárítás! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és
kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,

29/343-889, 30/905-9024

gyárakban,

Vállalunk kertgondozást, fa-

Watermatic KFT (Felsőpakony)

ápolást, fűnyírást, fűkaszálást,

Tel.: 20 403 5524

fa gondozást, gallyazást, nyila-

Értékesítési cég munkatársa-

dékozást, valamint építés- és

kat keres. Főiskolások, egyete-

felújítás utáni nagytakarítást.

misták jelentkezését is várjuk!

Magánlakások, irodák nagyta-

Amit biztosítunk: ingyenes kép-

karítását.

intézményekben.

Gyermekfelügyele-

zés, átlagon felüli jövedelem,

tet, bejárónői- illetve háztartási

karrier lehetőség. Amit kérünk:

munkákat. Egyéni vállalkozók

Megbízhatóság, lelkiismeretes

elektronikus könyvelését. Ér-

munkavégzés.

deklődni: Mountain Bt., Koós

06-30-212-9729-es

Károly 06-20/353-1031, 06-

számon.

20/375-2742
Gyakorlattal rendelkező időpont egyeztetőt keresek otthoni
munkára, vezetékes telefonnal.
Érdeklődni: 9-14 óráig az alábbi telefonszámokon: 06-1/2878383, 06-70/336-8317
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Jadeköves masszázságy

Jelentkezés:
telefon-

Hirdetésekkel kapcsolatos
információ:
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál,
Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu

légkamrás matracok
fény-, mágnes- és kristályterápiák és sok
minden más ….
szaktanácsadás

Térítésmentesen kipróbálható
az Arany János Közösségi Ház emeletén

Nyitás szeptember 20-án
Nyitva: H: 9-13h, K-P: 9-19h

Elõadások minden szombaton
délelõtt 10 órakor
Várja Önöket Szabó Irén és Csobai István
Tel.: 06-20/470-2778
Figyelje a bejáratnál az info tévét és a plakátokat!

ECDL tanfolyam

Az Eötvös József Általános Iskola és
Közgazdasági Szakközépiskola

ECDL tanfolyamot indít
2008 szeptember 29-től.

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás!
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/ Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937

A képzés az Európai Unióban elfogadott számítógép
használói bizonyítványt ad. A 175 órában a vizsgakövetelményekkel összhangban a következő blokkokat
tanítjuk:
- információ-technológiai alapismeretek
- operációs rendszerek (Windows XP)
- szövegszerkesztés (Microsoft Word 2003)
- táblázatkezelés (Microsoft Excel 2003)
- adatbázis-kezelés (Microsoft Access 2003)
- prezentáció (Microsoft Powerpoint 2003)
- információ és kommunikáció (Internet Exploler és
Outlook Express)
Kezdés minimum 8 fővel.
Ára 87500 Ft (plusz regisztrációs és vizsgadíjak)
Részletfizetés megoldható.
Kedvezmény lehetséges.
Bővebb információk a

www.eotvos-gyal.sulinet.hu
oldalon

vagy telefonon (06-70-21-44-561)
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Meghívó
A Gyáli Lovassport Egyesület sok
szeretettel és tisztelettel meghívja Önt a

Egészségnap és
fitnesz fesztivál

IV. Gyáli Fogathajtó és
Sörfesztivál
rendezvényeire.

A rendezvény helyszíne:
Városi Sportpálya
Gyál, Ady Endre u.
Program:
2008. október 3., péntek
19.00 órától egyes-, kettes- és négyesfogatok villanyfényes akadályhajtása
sörsátor, élõzene.
2008. október 4., szombat
10.00 órától meghívásos póni, egyes-,
kettes- és négyesfogathajtó verseny
(délelõtt akadályhajtás, délután
vadászhajtás),
gyermekprogramok, kísérõprogramok,
kirakodóvásár
18.00 órától sörsátor élõzenével.
A belépés ingyenes!

Egészségnap és fitnesz fesztivál elnevezéssel szervez nagyszabású rendezvényt szeptember 27-én, szombaton, 10 órától az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
A programban ingyenes szűrővizsgálatok (PSA/urológia,
csontritkulás szűrés, vérnyomás- és vércukorszint mérés,
aurafotózás, körömgomba és melanómaszűrés, stb.), előadások és filmvetítések (fogamzásgátlás, a változókor terápiája,
női klub, autogén tréning stb.) valamint bemutatók, vásárok
(természetgyógyászati termékek, bioélelmiszerek, kozmetikumok, környezetbarát termékek fitnesz ruházat stb.) várják
a családokat. Lesz többek között sóterápia stand, fantasia gyerek aerobik, csiri-biri torna, női torna, jóga, dance aerobik,
kick boksz aerobic és afrodance bemutató, illetve edzés is.
Kora délután Czanik Balázs capoeira aerobic programján
vehetnek részt az érdeklődők.
A részvétel díjtalan, minden érdeklődőt vár az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár!

Figyelem!
Zoltán Erika Tánciskola Gyálon!

Ismét megkezdi a táncoktatást az ERICA C DANCE SCHOOL
Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
ban!
Mindenkit szeretettel várunk a beiratkozásra 2008. szep
tember 29-én 17.00 órakor. Kezdõ és haladó csoportok indul
nak az alsó korhatér 6 év .
Bõvebb információ a www.ecds.hu vagy a 20-9393-300-as
telefonszámon, illetve a helyszínen.
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