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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Puskás Katalin és Bácsi Péter
megyei kitüntetést kapott
December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormányzata. A
rendezvényen Puskás Katalin Nyári Pál-díjat vehetett át, Bácsi Péter
pedig Testnevelési és Sport Díjban
részesült.
3. oldal

Hivatalosan is átadták

Gazdag program, nívós zenei, képzőművészeti események

Advent Gyálon

Gazdag kínálattal, nívós zenei, képzőművészeti programokkal vette kezdetét az Advent
Gyálon elnevezésű, idén második alkalommal megrendezett eseménysorozat. November
30-án a középkori muzsikát játszó Burdon zenekar adott koncertet a református templomban, december 5-én, a József Attila Baráti Kör vendégeként dr. Oloffson Károly Placid
atya mesélt életéről a közösségi házban, 6-án megnyílt a XVIII. Gyáli Téli Tárlat, majd két
világhírű művész, Pitti Katalin és Medveczky Ádám szerzett felejthetetlen élményt a közönségnek, 7-én pedig a Stella énekegyüttes lépett fel a római katolikus templomban.
Az eseményfolyam zárásaként december 19-20-21-én, a Templom téren adventi kirakodóvásárral, színpadi programokkal várják az érdeklődőket.
Beszámoló a 11., részletes program a 20. oldalon.

December 3-án délelőtt hivatalosan is átadták a volt Rákóczi iskola
több városi és kistérségi intézmény
befogadására átalakított, korszerű
épületét.
5. oldal

Gyáli lány a Bamako Rallyn
induló csapatban
Januárban ismételten megrendezésre kerül a Bamako Rally, melyen
egy gyáli csapat is rajthoz áll majd,
hogy teljesítse a távot és célba juttassa az adományokat, amiket a
helyi általános iskolák gyűjtöttek az
afrikai gyerekek számára.
9. oldal

Nemzetközi hírű zenész tanít
a gyáli zeneiskolában!
10. oldal

Szeretetben töltött, békés,
áldott k ar ácsonyt
és boldog új évet kívánunk
olvasóinknak!
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Pataki István, a közösségi ház és a Gyáli Népdalkör egykori vezetője 54 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének.
A neves ének- és citeraművészt, a Nyílik a rózsa nótaéneklési verseny országos győztesét december 8-án az újtemetőben kísértük
utolsó útjára.

Búcsú Pataki Pistától
Marcus Aurelius írja: Nem a halál az, amitől az embernek félnie kellene, hanem az, hogy soha
nem kezd el élni.
Pista, neked nem kellett félned a haláltól, hiszen éltél! Csupa nagybetűvel, szenvedélyesen, sűrűn, olykor-olykor két végén égetve a gyertyát.
Életedet a magyar népzene, nóta- és dalkincs ápolására tetted fel. A népdal-, népzene- és nótakincs ápolására, értő tolmácsolására, ami szerves része nemzeti kultúránknak, s kitéphetetlen
része a magyar ember lelkének is. Te nagyon jól tudtad ezt, s istenadta tehetséggel, alázattal és
profizmussal ápoltad, óvtad ezt a kincset.
Mi, gyáliak sokat köszönhetünk neked, hiszen a Gyáli Népdalkör vezetésed alatt érte el első,
nagy, országos eredményeit.
Élénken él bennem egy kép: több mint 10 évvel ezelőtt az akkor vezetéseddel működő gyáli
dalosokkal országos versenyen értetek el első helyezést, s hazafelé, a buszon is énekeltetek. Akkor
valami olyasmit írtam rólatok egy újságcikkben, hogy egyformán szívből daloltatok színpadon és
buszon is, mert csak így tudtok. A cikk megjelenése után egy beszélgetésünkkor, könnyes szemmel,
halkan mondtad: Igen, szívből énekeltünk, mert csak úgy lehet, csak úgy szabad!
Szívből, tiszta szívvel, teljes odaadással csináltál mindent, ami a muzsikával, dallal kapcsolatos.
Fekete Istvántól származik az idézet: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást
a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli
villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami Szeretet.
Nagy szíved volt barátom, sok szeretet áradt belőle!
Keveseknek adatik meg az, ami neked megadatott: emberek sokaságának szereztél örömet. Az
volt a munkád, ami az életed, ami a szenvedélyed. De ez a szeretet nemcsak tőled áradt a környezeted, a közönséged, a tanítványaid felé, hanem felőlünk, a te szívedhez is.
Feléd áradt, amikor aggódtunk érted, mert beteg voltál, s feléd áradt akkor is, amikor nagy
örömmel vártuk a visszatérésedet, örültünk, s szeretettel fogadtunk, amikor részt vettél a Kovács
István Pál Dalkör próbáin.
Ez a szeretet most is veled van, Pista!
Népzene, magyar nóta, dal, muzsika persze ezután is lesz. De az összhangzat már nem lesz
olyan, mint volt. Nagyon hiányzik majd belőle az a karakteres, férfias hang. A te megismételhetetlen hangod, Pataki Pista!
És ha azt hallod, hogy megcsuklik néha az ének, kérlek, nézd el nekünk. Azért csuklik meg a
hangunk, mert nagy bánat ért bennünket.
A tengerbe vissza-visszatérő vizek „belehalnak” a tengerbe. Valójában azonban nem szűnnek
meg, csupán hazatalálnak - írja Pilinszky János.
Pista, te most hazataláltál.
Nyugodj békében!
Gazdik István
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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„Azt a ragyogóját!”
A Kovács István Pál Dalkör műsorának januári
sztárvendége: Dömsödi Farkas Bálint, a „...kicsi
falum...” jeles énekese, a közönség varázslója.
Mindenkit szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárba 2009. január 18-án, vasárnap 15 órakor!

A Gyáli Kertbarát Kör köszöni mindazoknak,
akik az adójuk 1%-át a részünkre küldték el. A
befolyt összeget a Tulipán utcai óvodások vendégül látására fordítottuk. Továbbra is várjuk a
segítségüket. Adószámunk: 18707300-1-13
Köszönettel: a Gyáli Kertbarát Kör tagsága

Tisztelt Gyáli Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Gyál Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája 2008. december 24-től 2009. január 4-ig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

A Cukorbetegek Egyesülete (Gyál, Erkel utca 6.)
vezetősége tisztelettel megköszöni az adományozóknak a felajánlott 2007. évi személyi jövedelemadójuknak 1%-át.
A befolyt 72.000 Ft adományt tagjaink szociális támogatására használtuk fel.
Hálás szívvel fogadtuk segítségüket és kérjük
a következő évben is támogassanak bennünket.
Szíves felajánlásukat az alábbi módon tehetik
meg: Cukorbetegek Egyesülete Gyál, Adószámunk: 18667163-1-13
Köszönettel:
Perei Mihály
CBE elnök

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



A gyáli Ady Endre Általános Iskola Ifjú Szívek
Alapítványa köszönetét fejezi ki azoknak, akik
a 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. Az így befolyt 869.834 Ft összeget az
Alapító Okiratban foglaltak szerint használjuk
fel. Adószámunk: 18665855-1-13
Csinosné Tóvizi Ágnes
a kuratórium elnöke

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
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Puskás Katalin és Bácsi Péter kitüntetést kapott

Ünnepség a Pesti Vármegyeházán
December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormányzata. A rendezvényen Puskás Katalin,
Gyál Város Önkormányzata Jegyzői Irodájának vezetője Nyári Páldíjat vehetett át Sinkovicz László megyegyűlési alelnöktől és Szandhofer Jánostól, az önkormányzati bizottság elnökétől, Bácsi Péter,
a Ferencváros Gyálon élő, olimpiai 5. helyezett birkózójának pedig
Testnevelési és Sport Díjat adott át Sinkovicz László és Solymosi
Sándor, az ifjúsági és sport bizottság elnöke.
A mai Pest megye jogelődje, Pest-Pilis-Solt
vármegye 1659. december 4-én jött létre. Pest
Megye Önkormányzatának Közgyűlése az évfordulót még 1999-ben nyilvánította megyenappá. Hagyomány, hogy az ország legnagyobb
lélekszámú megyéje ünnepséggel emlékezik az
évfordulóra. Az esemény kitüntetések átadására
is alkalmat teremt.
Az idén ketten kaptak megyei kitüntetést városunkból.
A Nyári Pál-díjjal kitüntetett Puskás Katalin

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jogelődjénél 1970-ben, pályakezdőként
kezdte meg közszolgálati jogviszonyát.
1997-ben felsőfokú végzettséget szerzett a
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem főiskolai karán. Személyügyi szervező képesítésével
irodavezetői kinevezést kapott. Az általa vezetett Jegyzői Iroda tevékenységi köre igen sokrétű. A személyügyi és munkaügyi feladatokon
kívül irányítása alá tartoznak a biztonsági szolgálatot ellátók és az iktató munkatársai, a testületi ülések előkészítésével foglalkozó szervezési
ügyintézők, továbbá a jegyzői és polgármesteri
titkársági feladatokat ellátók, jelenleg 19 fő.
1999-ben címzetes vezető főtanácsos címet
kapott a közszolgálatban végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként.
Puskás Katalin 1970-től igen nagy tapaszta-

2007-ben megnyerte a magyar bajnokságot
és a brassói román nagydíjat, kijutott a bakui
(Azerbajdzsán) kvalifikációs világbajnokságra. A világbajnokságon 7. helyen végzett, ezzel
kvótát szerzett a pekingi olimpiára. 2008-ban
ezüstérmesek lettek a szombathelyi csapat világbajnokságon. A Tamperei (Finnország) Európa
bajnokságon Európa bajnoki címet szerzett.
Bácsi Péter a fenti mérhető teljesítményei mellett magatartásával és életmódjával is példaként
állítható településünk közössége elé, ezért Gyál
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- a kiváló sportteljesítményt elérők elismerésére
alapított - Kiváló Gyáli Sportolói Díjat 2008-

latra és helyismeretre tett szert, mellyel ma is
segíti a település ügyeinek előmozdítását. Az
általa vezetett iroda feladat- és hatáskörébe nem
tartozó ügyek elvégzésében is aktívan részt vesz.
A választási eljárás lebonyolításában kezdettől
igen nagy szerepet vállal. A helyi választási iroda vezetőjének helyetteseként is számíthat munkájára a város.
A Testnevelési és Sport Díj kitüntetettje, Bácsi Péter hétéves korában
kezdett birkózni a Vasas SC gyáli
kihelyezett szakosztályában, edzője id. Kovács János volt. Három év munka
után átigazolt az FTC-be,
ahol Petrezselyem Antal és
Széles József edzők készítették fel. 1998-ban ifjúsági magyar ban a 25 éves gyáli kötöttfogású birkózó részére
bajnokságot nyert. 2000-től Sike adományozta. A 2008. évi Pekingi Olimpián az
András olimpiai bajnok az edzője, 5. helyen végzett, mely büszkeséggel tölt el ben2001-ben utánpótlás és junior ma- nünket.
gyar bajnokságot nyert, kijutott a juMindkét gyáli kitüntetettnek szívből gratulánior világbajnokságra (Üzbegisztán, lunk!
Tasckenk). 2002-ben
junior magyar bajnok,
majd indult a junior
Nyári Pál-díj adományozható azoknak a Pest meEurópa bajnokságon. 2003-ban
gyében dolgozó köztisztviselőknek, akik legalább
bronzérmes az olimpiai remény15 éve kiemelkedő munkát végeztek, - emelve ezzel
ségek versenyén. Megnyerte a jua közszolgálati tevékenység színvonalát-, s mellyel
nior magyar bajnokságot, kijutott
általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szola junior világbajnokságra.
gáltatást igénybe vevők körében.
2004-től a felnőtt koroszA Testnevelési és Sport Díj adományozható – szetályba tartozik. 2. helyezést
mélyeknek vagy csapatoknak – nemzetközi teljesítért el a magyar bajnokságon.
ményért, a megye testnevelési és sportmozgalmában
2005-ben 3. a magyar bajkifejtett sportmunkáért, sportolók eredményes felnokságon, ezért indulhatott
készítéséért, valamint az egészséges életmódra neaz Univerziádén (főiskolások
velés körében vagy a testnevelés és sporttudomány
„olimpiája”). 2006-ban materén kimagasló szakmai, hivatásbeli tevékenységük
gyar bajnokságon ezüstérmet
során, hosszabb ideje végzett kiemelkedő munkáért.
szerzett, a Székesfehérváron
Az olimpia évében azt a Pest megyei sportegyesület
rendezett Magyar nagydíjon
színeiben szereplő vagy Pest megyei lakos sportolót,
bronzérmet nyert és indult a
aki az olimpiai játékokon érmet vagy olimpiai pontot
főiskolás
világbajnokságon,
szerez, a közgyűlés külön elismerésben részesíti.
(Mongólia, Ulánbátor).
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Hogyan kössük össze a kellemeset a hasznossal?

„Liliomos bál” a közösségi házban
Hogyan kössük össze a kellemeset a hasznossal?
A receptet erre már több mint 15 éve ismerjük, mert minden évben nagy sikerrel
rendezzük meg a szülők-nevelők bálját, ahol a szórakozáson túl a vendégeknek lehetőségük van támogatni az
óvodát. Ezen kívül a bálnak
azért is fontos szerepe van,
mert erősíti az óvoda és a
család kapcsolatát, (amire
óvodánk nagy hangsúlyt
fektet) hiszen a szülők és
az óvoda dolgozói számára
alkalmat teremt a jó hangulatú együttlétre. Az óvoda
dolgozói a szülők rendkívüli lelkesedéssel készültek
a bálra.
Az idén az Arany János
Közösségi Ház és Városi
Könyvtárba vártuk nagy
szeretettel a vendégeket és persze ennek jelét
is adtuk – vendégváró pogácsával (köszönet
az anyukáknak, nagymamáknak) és pezsgős köszöntővel - minden érkező számára.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Gyimesi István,
városunk polgármestere is.
A köszöntő, a meglepetésként szolgáló „zenés óvodaképkivetítés” és a gyertyafényes finom vacsora után
egy káprázatos táncshow-t
láthatott a nagyérdemű
egykori óvodásaink (Dénes
Edina és Patricia) és barátai
előadásában.
Mi jókedvű, táncos lábú
nevelőtestület vagyunk és
persze hozzá kell tenni,
hogy imádunk táncolni.
Örültünk annak, hogy a
táncosok koreográfiájába
a vendégek táncba hívása
fontos szerepet kapott.
Így hamar megtelt a tánctér, és a kiváló
Jerzsele Zenekarnak egy szusszanásnyi ideje sem maradt a pihenésre.
Rendkívül jó hangulatban kezdtük meg
a tombolasorsolást. A jó hangulatról Berki


Andrea a Szülői Szervezet részéről így nyilatkozott:
„Idén a csoportunkból többen voltunk
a bálon, mint tavaly. Ez a hangulaton is

meglátszott, igazán jól mulattunk. Az ízletes és bőséges vacsora előtt vetítést láthattunk az óvoda életéből ezt nagy örömmel fogadta minden szülő. Táncból sem

volt hiány, kevesen maradtak az asztaloknál ülve. A két tombolasorsolás között
színvonalas előadást láthattunk volt óvodásainktól. A zenészek kitettek magukért,
egész éjjel fergeteges volt a hangulat. Örülök, hogy ott lehettünk, természetesen a

következő ilyen rendezvényt sem hagyjuk
ki. Köszönjük!”
A nyeremények között értékes ajándékok
voltak elrejtve, mint például: arany, ezüst
ékszerek és persze a Fődíj:
egy GPS – navigációs rendszer.
Külön öröm számunkra,
hogy távozáskor a vendégek
már az elkövetkező bálról
érdeklődtek.
Hát igen: a különleges alkalmakat – mint ez a mostani rendezvény is volt, úgy
gondoljuk meg kell becsülni. Örülünk annak, hogy
a Liliomos bulinak jó híre
van – ezért mi ott leszünk
jövőre is, és nagy-nagy
szeretettel várunk minden
kedves szülőt, vendéget, aki
igazi „liliomos-feeling”-re
vágyik.
A bál bevételét karácsonyi játékvásárlásra
fordítjuk, és az „Együtt a Liliom Óvodáért”
Alapítvány számlájára utaljuk.
A Liliom Óvoda Nevelőtestülete és Szülői Szervezete köszönetet
mond támogatóinak, akik
hozzájárultak a bál sikeres
lebonyolításához: Pánczél
Károly alpolgármester és
országgyűlési
képviselő,
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár, Gyál
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft., Alsónémedi és
Vidéke Takarékszövetkezet, Gábor József ékszerész,
Gázautó-Centrum
Kft.
1239 Bp. Ócsai u. 6., Őszidő
Nyugdíjas Klub, Theuerl
Méhészet, Kreatív Hobby
bolt Vecsési út, Piac 2005
Kft. Motoros Bolt Gyál Liliom u. 33., Loreal Fodrászat
Vecsés, valamint minden megjelent vagy
támogatójegyet vásárolt kedves szülőnek és
felajánlónak.
A Liliom Óvoda Nevelőtestülete nevében:
Ritecz Istvánné
			
óvodavezető
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Közösségi célokat szolgál a Rákóczi

Hivatalosan is átadták
Arról, hogy a volt Rákóczi iskola épületét a híresztelésekkel ellentétben nem adja el, sőt továbbra is közösségi célokra használja
a város, lapunkban is beszámoltunk már.
A rendezvényen városunk mindhárom vezetője, Gyimesi István
polgármester, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester is külön kiemelte, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkező iskolaépület az önkormányzat
határozott szándéka szerint a továbbiakban is oktatási, szociális,
közösségi célokat szolgál majd.
December 3-án délelőtt hivatalosan is átadták a több városi és
kistérségi intézmény befogadására átalakított, korszerű épületet.
Az létesítményt 54,6 millió forintos beruházással, saját költségvetéséből újíttatta fel az önkormányzat. A teljes átalakítás
eredményeképpen korszerű épületben, az eddigieknél sokkal
színvonalasabb körülmények között működhetnek az épületbe költözött intézmények. A gyámhivatal, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola speciális nevelési igényű gyermekek tagozata

valamint két kistérségi intézmény, a nevelési tanácsadó és a
családsegítő központ már birtokba vette a számukra kialakított
épületrészt, a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület is beköltözik a közeljövőben.

Nagyszabású építkezés a város határában
Nagyszabású építkezés zajlik a város szélén,
a Bem József utcában. Mi épül ott?
Az Autóker Logisztikai Kft. folytatja az
M5-Gyál Ipari Park bővítését, logisztikai központot
létesít Gyálon, az M0-M5
autópálya csomópontja mellett, M5-Gyál Business Park
néven, tudtuk meg Kántor
Attilától, a cég értékesítési
vezetőjétől.
Mint elmondta, a fejlesztés több ütemben valósul meg. Az első ütem
2009. februárjában készül
el, melynek eredményeként négymilliárd forintos beruházással 35 000
négyzetméternyi modern
logisztikai központot adnak
át. A következő ütem várha-

tó befejezése 2009 vége, amellyel összesen
60 000 négyzetméternyi raktár- és irodaterület építése valósul meg.

A projekt első ütemének megvalósításához a Magyar Állam, az Európai Unió valamint Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával 500
millió forintos támogatással járult hozzá.
A beruházás része az
újtemetőnél nemrég elkészült körforgalom is, ami
megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a környék
közlekedését.
Az M5-Gyál Business
Park, raktár- és komplex
logisztikai szolgáltatásokat
nyújt majd a betelepülni
szándékozó vállalkozások
számára, s új munkahelyeket teremt a város lakóinak.
-vs-
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Gyáliak a beteg
gyáli gyermekekért
A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör 2008. június
8-án jótékonysági hangversenyt rendezett
két beteg gyermek, Holhos Zsolt és Pechula
Zénó Márk megsegítésére.
Ezután minden évben – hagyományteremtő szándékkal – a gyermeknapot
követően szeretnénk megtartani a beteg
gyerekek napját is a gyáli civil szervezetek
segítségével.
Minden évben két gyermek sorsát szeretnénk egy évig nyomon követni és segíteni
őket.
Zénó és Zsolti számára a karácsonyra szánt pénzadományaikat a következő
számlaszámra fizethetik be.
Zénó: Unicredit Bank: 1091800100000047-35780000 Molnár Ildikó édesanya számlaszámára.
Zsolt: Alsónémedi Takarékszövetkezet
helyi fiókja: 64400044-3006333241100019
A legkisebb pénzösszeget is köszönettel
fogadjuk.
Mindkét gyermeket egyedül, nagy erőfeszítéssel és még nagyobb szeretettel neveli
az édesanyja.
Segítsék őket!
Köszönöm:
Fa Zsuzsanna
06/29 341-796
(Zsoltot a Gyáli Újság 2008. május-júniusi
számában mutattuk be önöknek.)

Nevem Pechula Zénó Márk. 1998. április 02-án korai szüléssel jöttem a világra.
A születésem utáni második nap
agyvérzést kaptam, és emiatt mozgásés szellemileg sérült vagyok. Az óvodai
éveimet a Pető Intézetben töltöttem.
Jelenleg a Csillagházban folytatom a
tanulmányaimat. Idén a második osztályt kezdtem meg, amit már nagyon
vártam, mert szeretem az iskolámat,
a tanáraimat meg a társaimat. Édesanyámmal egyedül élek már nagyon
régóta. Mindenki adományát szívesen
elfogadom.
Köszönettel: Pechula Zénó Márk,
egy beteg kisfiú, aki szeretne megtanulni járni.


Hulladékgyűjtés az ünnepek idején Gyálon
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek során a hulladékgyűjtést az alábbiak szerint végezzük:
Eredeti gyűjtési idő
Ünnepi járat szerinti gyűjtési idő
december 24., szerda reggeles műszakban
változatlan rendben történik
december 25., csütörtök reggeles, délutános műszak helyett december 27., szombat reggeles, délutános műszakban
december 26., péntek reggeles, délutános műszak helyett december 28., vasárnap reggeles, délutános műszakban
december 31., szerda reggeles műszakban
változatlan rendben történik
2009. január 1., csüt. reggeles, délutános műszak helyett január 3., szombat
reggeles, délutános műszakban
Kérjük, a hulladékot a fentieknek megfelelően szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni,
hogy a hulladékszállítás az ünnepi átszervezések idején is rendben megtörténhessen, ne zavarhassa meg az ünnepek hangulatát az utcán maradt hulladék. Köszönjük együttműködését.
Kérdés esetén, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz! (2360 Gyál, Kőrösi út
53., e-mail cím: vevoszolgalat@asa-hu.hu, ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-29/540-244, 0629/540 245 vagy 06-29/540 265. Békés, meghitt karácsonyt, sikeres új évet kívánunk minden
munkatársunk nevében!
.A.S.A. Magyarország Kft.

Élvonalbeli versenyzők tartanak bemutatót

Pingpongverseny az Adyban
Egyéni gyermek és
ifjúsági asztalitenisz
versenyre várják az
érdeklődőket 2009.
január 3-án az Ady
Endre általános Iskolába. A versenyre
10-14, illetve 14-18
év közötti korcsoportban, leány és fiú kategóriában lehet nevezni, a helyszínen, a verseny napján 9.00 órakor.
Nevezési díj: 500 Ft.

A verseny szervezői: Ady Endre
általános Iskola, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.
A megmérettetés előtt a nemzetközi élvonalba tartozó pingpongozók, Palatinus Martin és
Perei Gergely, a WINK Asztalitenisz Klub versenyzői tartanak
bemutatót. A páros többek között
serdülő Európa-bajnoki ezüstérmes, serdülő
magyar bajnoki, serdülő és ifi diákolimpiai
bajnoki címmel rendelkezik.

Gyálon a DEKOM mentőcsoport
2008. november 20-án különleges vendégek
érkeztek a Zrínyi Miklós Általános Iskola
alsó tagozatos diákjaihoz.
Előzetes egyeztetés után a Debreceni
Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja tartott érdekes bemutatót 180 kisdiáknak.
Bemutatták a gyerekeknek, hogy katasztrófák esetén hogyan történik a bajba jutottak mentése. Megismerkedhettek az alapvető elsősegélynyújtási eljárásokkal.
A gyerekek saját maguk is kipróbálhatták
a különböző eszközöket.
Nagy sikert aratott „Lusti” a mentőkutya
produkciója is.

A mentőcsoport tagjai nagy szakértelemmel, szeretettel foglalkoztak a kicsikkel.
Köszönetet mondunk Dr. Késmárky András elnök úrnak, Szipola Pálnak – akinek
gyermekei az iskola tanulói – és a mentőcsoport valamennyi tagjának. Köszönet a
térítésmentes bemutatóért és az előzőleg eljuttatott adományért, a 3oo doboz joghurtért és különböző édességekért.
Ezek az emberek áldozatos munkájukkal,
kiemelkedő emberi tulajdonságaikkal, példát mutattak tanulóink számára.
Köszönjük!
Mrázné Laki Mária
munkaközösség-vezető
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Ki tud többet az Európai Unióról?
Városi
szavalóverseny
Sok éve hagyomány az Ady Endre Általános Iskolában, hogy a névadó születésnapjának évfordulójához kapcsolódva városi szavalóversenyt
hirdetnek. November 26-án ismét találkoztak a
város legjobb versmondói.
Ahogy ez lenni szokott, az idén is külsős
zsűrielnökök közreműködésével értékelték a
produkciókat. Az 1-2. osztályosoknál Ritecz
Istvánné óvodavezető, a 3-4. osztályosoknál
Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető, az 5-6.
osztályosoknál Lőrincz Levente színész, a Nemzeti Kamara Színház tagja, a 7-8. osztályosok
versenyében pedig Pelsőczy László színművész,
a Nemzeti Kamara Színház örökös tagja vezette
a zsűrit.

Eredmények:

1-2. osztály:
I. hely Kis Bálint
II. hely Korcsok Dávid
		 Implom Viktor
III. hely Sipos Boglárka
		 Tamás Zalán
		 Csiza Olimpia
IV. hely Dibáczi Dávid
V. hely Tárkányi Dávid

Ady iskola
Bartók iskola
Zrínyi iskola
Eötvös iskola
Ady iskola
Városi iskola
Ady iskola
Városi iskola

3-4. osztály:
I. hely Osztényi Dóra
II. hely Janovecz Éva
III. hely Biró Eszter
IV. hely Németh Dzsenifer
V. hely Gödör Nóra
VI. hely Wrábel Levente

Ady iskola
Bartók iskola
Eötvös iskola
Bartók iskola
Ady iskola
Ady iskola

5-6. osztály:
I. hely Windberg Viktória
II. hely Horváth Gergő
III. hely Liszkai Fruzsina
IV. hely Szabó Sarolta
V. hely Csorba Zsanett
		 Nagy András
VI. hely Revóczi Orsoly

Ady iskola
Ady iskola
Bartók iskola
Zrínyi iskola
Bartók iskola
Bartók iskola
Ady iskola

7-8. osztály:
I. hely Deli Boglárka
II. hely Andrássy C. Eszter
		 Zsigmond Júlia
III. hely Sas Norbert
		 Kovács Brigitta
IV. hely Hegedűs Kornél
V. hely Herczeg Vivien

Bartók iskola
Ady iskola
Bartók iskola
Ady iskola
Ady iskola
Zrínyi iskola
Eötvös iskola

Második alkalommal rendezte
meg a Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület a Ki tud
többet az Európai Unióról? című
vetélkedőt a város általános iskoláiban tanuló 7-8-os gyerekek számára.

Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban tartott vetélkedő létrejöttéhez támogatást
adott Pest Megye Közgyűlésének
Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi Bizottsága. Részt vett az
eseményen Gazdikné Kasa Csilla, a
bizottság elnöke valamint Végh Tibor országgyűlési képviselő, a vetélkedő másik fő támogatója is. A zsűrit Herczog
Edit európai parlamenti képviselő, Véghné Bágya Ildikó, a megyegyűlés kulturális bizottságának alelnöke és Dr. Orbán Péter pályázati koordinátor alkották. Az
első helyezett csapatnak járó díjat, egy háromnapos európai parlamenti látogatást
Dr. Szájer József európai parlamenti képviselő ajánlotta fel, a második helyezett
csapat vitorlázórepülésen vehet részt Budaörsön, a harmadik pedig Végh Tibor
meghívására a Magyar Köztársaság parlamentjébe látogat el.
Eredmények: I. Magyar Vándor – a Bartók Béla Általános Iskola csapata
		
II. EU Rapid – a Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata
		
III. Sweet Girls- a Bartók Béla Általános Iskola csapata

Arany János vetélkedő a könyvtárban
Intézményünk
2007.
októberében vette fel
Arany János nevét.
Feladatunk,
hogy
névadónkról
évente
méltóképpen megemlékezzünk.
Idén november 12-én
városi Arany János vetélkedőt rendeztünk az
általános iskolák 7. osztályos tanulói részére.
A jól felkészült csapatok teljesítményét 3 fős zsűri értékelte. A zsűri tagjai
nyugdíjas pedagógusok voltak: Makkay Lászlóné, Martényi Károlyné és Tofán
Attiláné.
A vetélkedő eredménye a következő:
I. helyezett: Eötvös József Ált. Iskola és KSZKI csapata
II. helyezett: Zrínyi Miklós Ált. Iskola csapata
III. helyezett: Ady Endre Ált. Iskola csapata
A vetélkedő zárásaként a tanulók virágot , a győztes csapat pedig koszorút
helyezett el az épület előtt álló Arany János szobornál.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető



A megbecsülés és összetartás pillanatai

Csík Laci bácsi
születésnapját ünnepelték

Ünnepi klubgyűlésre jött össze a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
tagsága az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban november 25én. Lázasan készültünk erre a napra,
hisz a klub alapítójának, Csík Lacinak
a nyolcvanadik születésnapját ünnepeltük. Köszöntötte őt Gazdik István, a
ház igazgatója, majd Kovács Istvánné, a
városban működő nyugdíjas klubok nevében emlékezett a közel 40 éves közös
munkáról.
Méltatta segítőkészségét, összefogó
képességét. Nemcsak a saját klubjában
dolgozott a nyugdíjasokért, hanem minden segítséget megadott a többi nyugdíjas vezetőnek is. Aktív dolgozó korában
a révfülöpi tábor elindításában is nagy
szerepe volt.
Olyan ember ismeretében állt, aki
mindenkihez jó szándékkal volt, ott segített, ahol tudott. Csík Laci verseiből
egy csokrot állított össze.

„Szép volt, olykor nagyon nehéz
Mert munka annyi volt, hogy el nem
Bírta végezni a kéz!”

”Legyen boldog a mi életünk és zengve
Szóljon a mi énekünk,
Mert mi ma vagy holnap
Nyolcvan évesek leszünk”

Az elnök megköszönte a közösségért
végzett munkáját. Majd közösen elénekelték a születésnapi köszöntő éneket.
A klub tagjai egy szál virággal gratuláltak, megköszönve a közösségért végzett
munkáját.
Jó volt átélni ezeket a pillanatokat, hisz
az összetartás, a megbecsülés pillanatai
voltak.
Isten éltessen még nagyon sokáig közöttünk Laci bácsi!
Gácsi Kiss Dezsőné
elnök


Gyermekeink egészségénél nincs fontosabb!
„…ez az, ami nemcsak végzettségemmé, hanem valódi hivatásommá válhat.”
Mai mozgásszegény életmódunkból, testi,
lelki edzettségünkből jelentkező kedvezőtlen
tendenciák ma már a gyermekkorosztályt is
veszélyeztetik. Az iskolaköteles gyerekek közel 50 %-a tartásgyenge vagy már deformitásban szenved, minden harmadik gyermek
túlsúlyos. A mozgáshiány miatt nem fejlődik
ki a kívánt mértékben a váz- és izomrendszer, továbbá a keringési és légzőszervrendszer sem. A gyermekek mozgásfejlődésének e
szakaszában óriásit lehet alkotni, de veszíteni is. Tudni kell azt, hogy a gyermekkorban
elmulasztott lehetőségek a későbbi életkorban már soha nem térnek vissza.
2000-ben, mint az ELTE leendő testnevelője
- abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy
egy II. kerületi állami óvodában megismerkedhettem egy
korszerű mozgásprogrammal.
Őryné Merő Nórához – az akkori
főiskolai tanáromhoz - jártam
minden
héten
csodát látni, aki
mind
emellett
egy teljes életművet alkotott utánp ót l á s -ne ve lé s
terén. Módszerének eredményességét mi sem
igazolja jobban,
mint az a tengernyi mosolygó
szempár és az Óvodás Olimpiákon nyújtott
fényes szereplések. Végzős tanárként már
akkor tudtam: ennél jobban semmit sem szeretnék, ez az, ami nemcsak végzettségemmé,
hanem valódi hivatásommá válhat.
A gyermekek személyiségének fejlődését
döntően meghatározzák azok a pszichikai,
biológiai és motorikus hatások, melyek 3-6
éves korban érik őket. A komplex hatások
közül a motorika nélkülözhetetlen, döntően kihat a felnőttkori életmódra, ezen túl
meghatározó szerepe van az egészségre is.
A program kiindulási pontja, hogy ebben az
életkorban a gyerekek mozgásaktivitása óriási. A mozgás nemcsak biológiai szükséglet
náluk, de a fő tevékenységük és örömforrásuk is.

A program a természetes mozgásokra épül,
melynek eredményeként jelentős fejlődést
érnek el a képességek terén és kiegyensúlyozott mozgáskultúrára tesznek szert. Különös
hangsúlyt kap az általános testtartásjavítás
és valamelyik gyakori mozgásszervrendszeri elváltozás megelőzése. A mozgások adta
lehetőségek következményeként ügyesednek és az életkori sajátosságnak megfelelően testileg és lelkileg edzetté válnak. Olyan
mozgástapasztalathoz jutnak, melynek birtokában a hasonló – életszerű - helyzeteket is
képesek lesznek könnyedén megoldani.
„Általános műveltség nélkül nincs mozgás.” /Őryné Merő Nóra/
Manapság felkapott lett – idő előtt – mindenféle hangzatos névvel ellátott sportági
foglalkozásokra az óvodás szülőket megnyerni. A tapasztalatok és tudományos vizsgálatok is azt
igazolják, hogy
valamely bonyolult mozgás idő
előtti megtanítása nem előnyös
és nem is eredményes. A gyermekek számára
a változatos, dinamikus az egész
testet átmozgató
feladatok a célszerűek. A játékot a képességek
fejlesztésének
eszközeként
alkalmazzuk.
Célunk, hogy a
megszerzett képességek birtokában később
a gyermekek képesek legyenek bármilyen, az
érdeklődésüknek és tehetségüknek legjobban megfelelő sportág elsajátítására, űzésére,
gyakorlására.
Szándékomban áll az óvodavezetőkön keresztül minden gyáli óvodáshoz eljutni s ezt
követően a programot beindítani a mihamarabbi pozitív változás reményében.
Az Örökmozgó gyermektorna már most
is elérhető mindenki számára minden héten
akár három időpontban is: hétfőn 16.00 16.45, csütörtökön és pénteken 15.30 - 16.15ig az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban.
Menczer Mónika
testnevelő, gyógytestnevelő
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Afrikai gyerekeknek visznek adományokat

Gyáli lány a Bamako Rallyn induló csapatban
Januárban ismételten megrendezésre kerül az
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Bamako Rally, melynek ezúttal helyi vonatkozása is
lesz, hiszen egy gyáli csapat is rajthoz áll majd,
hogy teljesítse a távot és célba juttassa azokat az
adományokat, amiket a helyi általános iskolák
gyűjtöttek az afrikai gyerekek számára. A csapatban egyedüli hölgyként indul Bagdi Csilla,
aki Gyálon nőtt fel és általános iskolai tanulmányait is itt végezte.

miszerrel és iskolákban szervezett gyűjtésekből
származó ruha- és tanszeradományokkal szeretne hozzájárulni az afrikai gyerekek boldogulásához. Ebben a gyűjtésben részt vesz a Zrínyi
Miklós Általános Iskola is. Mindebben nagy köszönetet szeretnénk mondani Juhász Ida igazgató asszonynak és Reegn Frigyesné Irénnek, aki a
gyűjtés szervezője.
- Kik vannak a csapatban?
- A fiatalokból álló Melyik csapat elsődleges
célja a mintegy 8000 km-ből álló út
megtétele, és az adományok célba
juttatása. A csapattagok elszántságát
tapasztalatlanságuk és fiatal koruk is
tükrözi. A csapatban egyedüli nőként
indul Bagdi Csilla aki Gyálon nőtt fel
és általános iskolai tanulmányait is itt
végezte. Csapatunk már a csapatnévből is adódóan egy kicsit furcsa egyetemistákból álló kis csapat. Tagjaink
közül Bakó Péter a Műszaki Egyetemen informatikus hallgató, VeszeFotó: Vadászi Zoltán lovszki Dávid ugyancsak ezen az egyetemen villamosmérnök, Páldi Zoltán
- Mit kell tudnunk a Bamako Rallyról?
zenész, jó barátunk, aki az utunk során a zenéről
- A „fapados Dakarnak” is becézett rendez- fog gondoskodni és Csilla a Budapesti Gazdasági
vény – ahogy neve is mutatja – nagyjából ott Főiskolán vendéglátó szakos hallgató.
folytatja, ahol elődje, a Párizs-Dakar Rally ab- Milyen autóval indultok?
bahagyta. A futam január közepén indul a Par- Egy 16 éves Mitsubishi L300-as kisbusszal.
lament elől, és körülbelül két héttel később ér Az autó 6 személyes, így 4 fő kécélba Mali fővárosában, Bamakoban. A verseny nyelmesen elfér benne. Amikor
fő célja azonban mégsem a győzelem, hanem a megvettük, akkor nagyon lelakott
jótékonykodás: minden induló csapat „örökbe munkásautó volt, de sok munfogad” egy afrikai falut, akinek elszállítja össze- kával szinte újjá varázsoltuk. Mi
gyűjtött adományait.
festettük újra kívül-belül, a bel2009-ben a Budapest-Bamako két teljesen sejét újrakárpitoztuk, és a belsőt
különböző útvonalon halad majd: verseny és alaposan kitakarítottuk. Így soktúra kategóriában. A verseny és a túra kategóri- kal komfortosabb, és halkabb lett
ában indulók külön utakon járnak majd. Előbbi az utazótér. De ez még nem elég
kemény, professzionális rally útvonal extrém te- arra, hogy nyugodt szívvel indulrepen. A túra kategória pedig a valamivel lazább junk neki a nehéz terepnek. Meg
tengerparti útvonalon halad Tangiertől Nou- kell erősíteni a futóművet, páncélt
akchottig, persze a túrában is lesznek kemény kell az autó aljára rakni, hogy a felszakaszok. A kihívások persze nem ijesztik el a verődő kövek ne tegyenek kárt a létfontosságú
rátermett indulókat: míg 2006-ban, a verseny alkatrészekben.
első évében 42 csapat nevezett, addig 2009-re a
- Hogyan jött az ötlet, hogy induljatok és hoszervezők már majd 200 elszánt csapatot várnak gyan ált össze a csapat?
a rajtvonalhoz.
- Peti már régóta Budapest-Bamako lázban
A futam minden évben kiemelkedő karitatív égett. A korábbi versenyek ideje alatt végig
esemény Maliban és Mauritániában. Minden követte az eseményeket az interneten. Akkor
csapat ajándékokkal és adományokkal felsze- született az elhatározás, hogy ha valaki öreg
relkezve érkezik a világ 5. és 6. legszegényebb Ladával, meg „Kispolskival” eljutott odáig, akországába. Csapatunk, a „Melyik csapat” élel- kor akár mi is ki tudunk jutni. Csilla, Peti párja

is vállalta a részvételt. Peti és Dávid egy közös
egyetemi baráti társaság tagjai, így innen a több
éves ismeretség. Dávid hozta a csapatba Zolit,
aki már a megismerkedésünk elején bizonyította rátermettségét.
- Miből finanszírozzátok a rallyt?
- A versenynek komoly anyagi vonzata van.
A kezdeti lépéseket szüleink támogatása nélkül
nem tudtuk volna megtenni, ezúton is köszönjük nekik! Ezen túl minden szükséges eszközre
és további anyagi forrásra igyekszünk támogatót
találni. Reméljük sikerül minél több támogatót
magunk köré gyűjteni, és így az adományainkat
kijuttatni Afrikába.
- Mire kell majd leginkább figyelni a rally során, illetve hogyan készültök a váratlan eseményekre?
- Minden eshetőségre próbálunk felkészülni,
de biztosan lesznek olyan nehézségek amire itthon nem is gondoltunk. A technikai nehézségeket úgy próbáljuk leküzdeni, hogy mi szereljük
az autónkat. Így egy kis tapasztalatot szerzünk
az autószerelésben. Sokat segít a Budapest-Bamako-s közösség, szinte mindenkitől kapunk
hasznos tanácsot.
- Ha valaki szeretne titeket támogatni milyen
lehetőségek állnak rendelkezésére?
- Minden támogatást elfogadunk, és szívesen
veszünk. Ha valaki úgy érzi, hogy támogatna
minket, lépjen velünk kapcsolatba, a részleteket mindenkivel külön megbeszéljük. Itt, az
Új Gyáli Újság hasábjain feladott hirdetésekkel is támogatják a csapatot. Általánosságban
elmondható, hogy a MELYIK Csapat a web-

Az autó - Mitsubishi L300
lapján, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest
megyében fog számos média-megjelenést biztosítani. Ha bárkinek bővebb információra lenne
szüksége, akkor a http://bamako.hangman.hu
oldalon megtalál minket.
Nagyon lelkesnek tűntök, remélem, hogy a kitartás megmarad majd a rally végéig és a technika sem hagy cserben titeket. Sok sikert kívánok
és remélem találkozunk még ha hazajöttetek és
meséltek nekünk az élményekről.
-vs-
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„Nagyon sok szerencsém is volt, de mindent megtettem, sokat gyakoroltam”

Nemzetközi hírű zenész tanít a gyáli zeneiskolában!
Oláh Dezsőt, a gyáli Kodály
Zoltán Zeneiskola fiatal tanárát az Ady Endre Általános
Iskolában értem utol. Zongoraórára várta növendékeit. A
beszélgetés apropóját az adta,
hogy a fiatal művész már most
hatalmas sikereket könyvelhet
el magának a jazz műfajában.
– Hogyan kezdődött a zenész
pályafutásod?
– Hétévesen kezdtem el
zongorázni, akkor a klasszikus zenei tanulmányaimat végeztem és a jazz-el csak a középiskola után
kezdtem foglalkozni. Féléves felkészülési időszak után felvettek a Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszékére. Itt az első évtől kezdve a magyar jazz
zene élvonalából azokkal az emberekkel volt szerencsém együtt játszani,
akiket előtte csak etalonként tisztelhettem. Nagyon sok szerencsém is
volt, de mindent megtettem, hogy ez létrejöhessen, sokat gyakoroltam.
– Zenészcsaládban nőttél fel. Édesapád, Oláh Dezső egy más műfaj ismert hazai képviselője. Mit szólt a döntésedhez?
– Édesapám kávéházi cigányzenész. Az is egy viszonylag improvizatív
műfaj, de nekem nem ad elegendő szabadságot, azért fordultam a jazz
felé. Bár klasszikus zenében is kaptam egy viszonylag nívós díjat még
gyermekkoromban, de valahogy idővel azt éreztem, hogy hiába játszom
el valamelyik híres klasszikus darabot, utána nem történik semmi. Már
akkor tudtam, hogy másban rejlik az, amit szeretnék, már akkor is nagyon szerettem volna improvizálni. Amikor a szüleimnek bejelentettem,
nagy volt a meglepetés, nem igazán számítottak erre. Otthon nem hallottak ilyesmit csinálni soha, mindig bent az iskolában próbáltam. És aztán
mentem jazz tanszakra.
Nem hiszek abban, hogy aki zenész családban születik, az feltétlenül
zenész lesz, viszont hogyha zenész szeretne lenni, akkor minden megadatik abban a közegben. Az elején rengeteget segített édesapám abban,
hogy előrébb tudjak jutni. Mindent megadott nekem ahhoz, hogy tudjam
vezetni a pályámat és a mai napig mindig elő tud állni olyan tanácsokkal
az élethez, hogy hogyan élj, hogyan legyél jó ember, hogy juss egyről a
kettőre.
– A hazai jazz legnagyobb tehetségeivel is játszottál már együtt. Említenél közülük néhányat?
– Berkes Balázs és Kőszegi Imre, ők alkotják a mostani triómat, de játszottam együtt László Attilával, Horváth Pluto Józseffel, Orbán Györggyel, Csepregi Gyulával, Fekete Istvánnal is.
– Még csak most fogod befejezni az egyetemet, de mégis rengeteg koncertet adtál már világszerte. Itthon viszont sajnos kevesen ismernek…
– Rengeteget koncertezek, márciusban tértem haza Párizsból, ahol a
Pompidou Centerben adtam három koncertet, illetve tagja vagyok egy
olyan formációnak, amellyel január végén kezdünk el felvenni egy albumot, aminek az lesz az érdekessége, hogy csak japánban fog megjelenni.
A magyar jazz kap ugyan támogatásokat, de sajnos elég kicsi a felvevőpiac és nagyon sokszor inkább külföldön kapkodják el a magyar tehetségeket.
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– Nem sok szabadidőd lehet, de mégis minden héten kétszer is elutazol
hozzánk Gyálra, hogy gyerekeket taníts zenélni. Miért fontos ez számodra?
– Én még csak ebben az évben fogok diplomázni és úgy érzem, hogy a
zenei tanulmányokat és magát a zenei életet úgy lehet legjobban élni, ha a
lehető legtöbb szegmenséből megközelíted. Én például írok zenét, hangszerelek, játszom színpadon jazz-t, még mindig tanulok, és emellett nagyon fontos volt számomra, hogy tanítsak is. Már régebben is tanítottam
magánúton jazz-t és klasszikus zenét is, de szerettem volna ezt hivatalos
keretek közé terelni. Így aztán jelentkeztem jó pár helyre, s mivel Gyál
volt a legszimpatikusabb mind közül, ide jöttem tanítani, ami számomra
nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon tetszik maga az épület is, a gyerekek
is nagyon édesen tanulnak.
– Hogy tetszik a városunk? Nem tervezed, hogy te is itt élj?
– Még nem vagyok gyáli lakos, de soha nem lehet tudni… Itt mindig
olyan jó csönd van, én meg nem nagyon szeretem azt a pesti állandó katatón állapotot. Egyelőre még Pesten élek a szüleimmel, ezért általában
elég nagy versenyfutásokat
csinálok, most például a Zeneakadémiáról rohantam ide,
aztán ha itt végzek este, a fél
hetes busszal megyek vissza a
fővárosba és ott még adok egy
koncertet.
- Hol találkozhat veled a közönség legközelebb?
- Január 10-én, 18 órától
a Jazz Showcase Fesztiválon
adok koncertet, ami egy három napos „Jazz-tehetségbörze” a Fesztiválszínház szervezésében, és a Művészetek
Palotájában rendezik meg. -vs-

Oláh Dezső, a huszonkét éves művész jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszékén tanul Oláh Kálmán zongora- és zeneszerzéstanár irányítása alatt. 2005-ben alapította trió
formációját mely számos fellépést tudhat maga mögött, többek
között játszott a Művészetek Palotájában a Zeneakadémia által
szervezett fiatal tehetségeket bemutató koncertsorozaton, koncertezett a Merlin és Thália színházban, a Zöld Pardon Szeparéban,
a Muzsikus Kávéházban, a Lánc híd fesztiválon. Oláh Dezső a
2006-os Aranytíz Művelődési Központ által rendezett Országos
Zenekari Versenyen a legjobb hangszeres szólista díját kapta. A
2006/2007-es tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bigbandjében László Attila irányítása alatt többek között a magyar Jazz Ünnepén is koncerteztek. 2007 júniusában a Jazzfriend
Five nevű formációval, mely a döntőben Oláh Dezső: Once More
című szerzeményét játszotta, megnyerte az Országos Jazz-Zenekari Versenyt.

Gazdag program, nívós zenei, képzőművészeti események

Advent Gyálon

Gyál Város Önkormányzata, a helyi református és római katolikus közösség, a Kodály Zoltán Zeneiskola valamint az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
az idén második alkalommal rendezte
meg az Advent Gyálon elnevezésű, gazdag
kulturális programot kínáló eseménysorozatot.

A várakozás első hétvégéjén Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester a református templomban gyújtotta meg
az első gyertyát városunk adventi koszorúján, majd a középkori zenét játszó Burdon
zenekar adott nagysikerű koncertet.
December 4-én, a közösségi házban a
József Attila baráti Kör vendége volt dr.
Oloffson Károly Placid atya. A 92 éves, karizmatikus bencés pap sodró lendülettel,
derűvel mesélt életéről, a Gulágon, kényszermunkatáborban töltött tíz évről a nagyszámú hallgatóságnak. Egy nappal később
a XVIII. Gyáli Téli Tárlat megnyitóját tartották a közösségi ház kamaratermében. A
kiállítást Pánczél Károly nyitotta meg, pohárköszöntőt a Gyálon élő, Gyálhoz kötődő
képzőművészek seregszemléjének tizennyolc évvel ezelőtti kezdeményezője, Pápai
Mihály alpolgármester mondott.
A megnyitó után nem mindennapi zenei
élmény várta az érdeklődőket, a színházteremben Pitti Katalin világhírű operaénekes
adott nagysikerű koncertet, a nem kevésbé
híres karnagy, Medveczky Ádám közreműködésével.
December 7-én, a római katolikus templomban adott hangversenyt a Stella énekegyüttes. Az Advent Gyálon
rendezvénysorozat további eseményeiről lapunk januári megjelenésében számolunk be.
A rendezvénysorozat folytatódik, a további programokra
is mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők. Az Advent
Gyálon
rendezvénysorozat
részletes programja lapunk 20.
oldalán olvasható.

Az idén, a tárlat nagykorúvá válásával
a szervezők néhány koncepcionális
kérdésben is változtattak. Az egyik
legfontosabb változás talán az, hogy a
tárlatra érkezett alkotásokból független szakmai zsűri választotta ki a kiállított műveket, s ítélte oda a díjakat is.

A szakmai zsűri elnöke Dobos Zsuzsanna, a Szépművészeti Múzeum
művészettörténésze volt, tagjai pedig
Gyócsi Brigitta művészettörténész
hallgató és Görög Béla festőművész, a
vecsési PeriferiArt vezetője, a Kisgalériák Országos Szövetségének elnöke.
A tárlat I., II. és III. díját Gyál Város
Önkormányzata ajánlotta föl. Az első
díj 70.000 Ft, a II. 50.000 Ft, a III. pedig 30.000 Ft értékű ajándékutalvány
volt, amit művészetellátó boltban vásárolhatnak le a díjazottak.
A szakmai zsűri döntése nyomán a
XVIII. Gyáli Téli Tárlat alkotó közül
a III. díjat Ifj. Makai Ferenc kapta, II.
díjban részesítette a zsűri Karizs János
szobrászművészt. Az első díjat Lőrincz
Irénnek ítélte oda a szakmai zsűri.
Különdíjat ajánlott fel a Fega Krisz
Kft. vezetője, Pribék Ferenc Lukovszky
Zsófiának. A Gyáli Ipartestület különdíját Csétai Tiborné vette át Czotter
Ferenc önkormányzati képviselőtől,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester Ihász Zoltánnak,
Pápai Mihály, a Poligon Kft. különdíját
Garai Annának adta át, Fa Zsuzsanna
önkormányzati képviselő pedig Fehér
Imrének ajánlott fel különdíjat.
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Tisztelt Olvasóink!
Lapunk a kezdetektől figyelemmel kísérte a Mátyás király utcai útépítést, s beszámoltunk az ott
élők panaszairól is.
Mint bizonyára sokak előtt ismeretes, az utcában lakók a megnövekedett forgalom, a súly- és
sebességkorlátozás be nem tartása miatt érzik úgy, hogy életkörülményeik romlottak. Az ügy a
december 4-én tartott közmeghallgatáson is hangsúlyosan került szóba. A szakemberek a lehetséges megoldásokat keresik, az önkormányzatban külön bizottságot hoztak létre, hogy a mindenki
számára elfogadható megoldásokat megtalálják.
Mi most két újabb olvasói levelet adunk közre, ám ezekkel megítélésünk szerint több oldalról
is körbe jártuk a témát.
A fejleményekről természetesen a jövőben is beszámolunk, de mivel lapunk terjedelme véges,
az eddig napvilágot látottakkal azonos tartalmú hozzászólásokból nem szándékozunk többet
megjelentetni.
Tisztelettel: a

(Válasz a lap novemberi számában megjelent olvasói levélre.)
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Tulipán utcai lakótársunk!
Köszönettel vesszük tudomásul, levelében megfogalmazott kritikáját, mely alátámasztja és igazolja
azokat a problémákat, amelyek miatt aláírásgyűjtést kezdeményeztünk a Mátyás király utcában.
Szeretném azonban felhívni tisztelt figyelmét,
hogy az Önök problémái abból adódnak, hogy a
Mátyás király utca 2007. év végén összekötésre
került a szomszédos település ipari övezeteivel és
több forgalmas csomópontjával. A Vecsés felől érkező Gyál városán átmenő személy és teherforgalom a mi régiónkon keresztül érheti el Budapestet, és az M5-ös autópálya gyáli csomópontját.
Egy térkép segítségével rájöhetne arra az aprócska összefüggésre, hogy a Mátyás király utcába Vecsés felől érkező személy és teherforgalom
– tekintettel arra, hogy a Kőrösi útnál csak Budapest irányába tud tovább haladni – a Pesti útra fog
kanyarodni, és az első lehetőség mely kényelmes
eljutást biztosít a Kőrösi útig a Tulipán utca lesz.
Egyetértünk azon megállapításával, hogy a
KRESZ szabályait illenék betartani, és ha ez nem
valósulna meg, akkor az illetékes szerveknek be
kell azt tartatni. Erre azonban Gyál városnak
nincsen kapacitása. Ezt a tényt Gyál város Képviselő-testülete 2008.09.25-i ülésén megerősítette.
Nálunk nem egy-két, 40 tonnás teherautó robog el naponta, hanem egy-kétszáz konténeres,
mixer és sóderszállító, melyek figyelmen kívül
hagyják a 3,5 tonnás súlykorlátozást. Ezért a Mátyás király utca teherbírásával és szerkezeti kialakításával kapcsolatos megállapítása helytelen,
mivel ez az út nem alkalmas ilyen mértékű ipari
forgalom lebonyolítására.
Mi nem akarunk sétáló utcát, csak azzal az alkotmányos jogunkkal szeretnénk élni, mely minden magyar állampolgár számára a „pihenéshez
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való jogot” egy kertvárosi övezetben biztosítja.
Továbbá szeretnénk, ha gyermekeink, szüleink
és nagyszüleink – akik hasonlóan hozzánk itt élnek Gyálon – biztonságosan átmehetnének az út
egyik vagy másik oldalára, anélkül, hogy életüket
kockáztatnák.
Ön azt írja levelében, hogy forgalmasabb csomópontban is el tudna képzelni egy jelzőlámpát,
mint a Pesti út és Mátyás király utca sarok. Vajon
melyik az a kereszteződés Gyálon, amit az elmúlt
egy évben többször zártak volna le egy baleset
kapcsán, mint az említett utak találkozásának
helyszínét?
Gyál város Önkormányzatának minden lehetséges módon támogatnia kellene (még fizikai korlátok felállításával is) azon törekvéseket, melyek a
KRESZ szabályok betartására szorítják rá a városunkba érkezőket!
Ez nem csak a mi utcánk, hanem egész Gyál
érdeke!
Erről tesznek tanúbizonyságot a Mátyás király
utcában élők áldozatkész összefogásukkal, mely
jó példaként szolgálhat minden régen itt lakó és
újonnan letelepedni vágyó család számára!
Nem szeretnénk, ha Gyál elveszítené nyugodt
kertvárosi jellegét azért, mert a szomszédos települések tehermentesítő útvonalként használják
városunk úthálózatát!
Végezetül az állattartással kapcsolatos rosszindulatú megjegyzésére a következőt tudnám válaszolni: Városlakóként ma már csak annyit tudok
a tehénről, hogy jámbor és jóindulatú állat, akinél
sokkal nagyobb marhát is hord a Föld a hátán.
Tisztelettel:
Faragó Sándor
Mátyás király utca 75.

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gyáli Újság Szerkesztősége!
Az Új Gyáli Újság októberi
cikke (Üröm az örömben) ill. a
novemberi számban megjelent
olvasói levél bátorított fel, hogy
hozzászóljak a témához.
A novemberi hozzászólóhoz
hasonlóan engem is felháborít a Mátyás király utcai lakók
kezdeményezése. Nem lehet
mindig minden mindenkinek
jó, de törekedni kell rá. Én a
Rigó utcában lakom és évekig
csak a mi utcánkon volt lehetőség elérni a Gárdonyi utcát ill.
a Határ utcát. A Rigó utcában
még járda sincs és a közvilágítás is megkérdőjelezhető. Este
sötétben öngyilkosság hazajutni gyalog, például a Tulipán
utcai óvodából kisgyermekekkel. (Itt jegyzem meg mint autós, nem értem a gyalogosokat,
akik továbbra sem használják a
Tulipán utcai járdát és a sötétben az úttesten közlekednek).
Mégsem gyűjtöttünk aláírásokat, nem követeltünk fekvő
rendőröket. Amúgy napközben
a Mátyás király utca lakói gondoskodnak a forgalom lassításáról: az út szélén - körültekintést teljesen nélkülöző módon
– hagyott, parkoló autóikkal. A
Rigó utcában van egy Y elágazás, ahol kanyarodik az utca. A
kanyar íve egyik irányból sem
belátható, még akkor sem, ha a
kanyarban lakók éppen nem a
házuk előtt, hanem a kertjükben parkolnak mikrobuszaikkal. Mégis sok autós félelmetes
sebességgel hajt át ezen a szakaszon, kész csoda, hogy itt
baleset még nem történt. Az
aszfalt minőségéről pedig csak
annyit, hogy töredezik a széle,
kátyúsodik, ezáltal keskenyedik. Mivel itt legalább van szilárd burkolat, tudható, hogy az
elkövetkező években felújítani
biztosan nem fogják.
A Csalogány utcai, gyalogosok által üzemeltethető közle-

2008. december
kedési lámpát sem tartom jó
ötletnek. A gyakorlatban láttam
már ilyen lámpákat: a gyalogos
megnyomja, majd, ha nem jön
autó átmegy, az autó meg megáll a piros lámpánál, bár gyalogos már sehol. Én is gyakorló
autós vagyok, a lakókat tisztelve
betartom a 40 km/h sebességkorlátozást, és valóban nagyon
szerencsétlen ez a kereszteződés: Vecsés felől az autós (főleg
aki gyorsan halad és nem ismeri
a környéket) nagyon későn látja
meg a kereszteződést, a gyalogos meg az autókat. Ezen a lámpa sem sokat segít, csak esetleg
megfelelő előjelzésekkel (tábla,
aszfaltfelfestés).
A Mátyás király utca – Pesti
út kereszteződése viszont botrányos. Oda kell egy lámpa,
amit jól állítanak be és nem
akadályozza a közlekedést, hanem segíti. A fentebb említett,
gyalogosok által üzemeltethető lámpát még a Pesti út Tulipán utca kereszteződésében is
szükségesnek tartanám, nagyon sokan jönnek az óvodába
busszal.
A megoldást nem a sok
pénzbe kerülő forgalomlassító
építményekben látom, hanem
a mostani szabályok betartatásában. Az utca megnyitását
követő időszakban folyamatos
volt a rendőri jelenlét, a sebességmérés. Mostanában nem
találkoztam ezzel. Jó megoldásnak találom a fixen telepített sebességmérőt, ill. a ledes
lebességkiíró tábla telepítését.
És szerintem csökkentené az
átmenő forgalmat, ha a keresztutcák tehermentesíteni
tudnák a Mátyás király utcát.
( Én sem mennék le a Jókai
utcáig, ha a Gárdonyi használható lenne vagy nem lenne
a Csalogány utca a Rigó és a
Pacsirta utca között „zsákutcásítva”).
Bízom a mindenki számára
megnyugtató megoldás kivitelezésében!
Üdvözlettel:
név és cím a szerkesztőségben

A kertésznaptár decemberi számába egy, a karácsonyi
ünnepek alatt nyíló cserepes növénnyel, a karácsonyi
kaktusszal szeretném az olvasót megismertetni.
A karácsonyi kaktusz (Zygocactus truncatus) hazája Brazília, a Rio de Janeiro környéki hegyvidékes
erdők, ahol a kaktuszok többi fajától eltérően fán lakó, epifita életmódot folytat.
A növény szártagjai laposak, sötétzöldek, tövisekkel nem rendelkeznek. A virágok az ízközökben
jelennek meg, Európában a fő virágzási idő december közepétől január közepéig tart, tehát a fényszegény téli időszakban díszíti otthonunkat.
A virágszirom az alapfajnál piros, de ma már sok színváltozatban (rózsaszín, sárga, fehér, lila) megvásárolható.
A növényt virágzáskor tartsuk 18-20 oC-os helyiségben, és a bimbós vagy virágos kaktusz helyét ne
változtassuk, mert elhullajtja a bimbókat, virágokat.
Virágzás
után
hagyjuk a helyén és
kezdjük el öntözni.
Ebben az időszakban
elegendő, ha talaja éppen nedves. Tavasszal,
a fagyok elmúltával
tegyük ki a szabadba,
félárnyékba. Hetente 2-3-szor alaposan
öntözzük. Augusztus
második felében csökkenthetjük az öntözések számát, ekkor
elegendő heti 2-szeri
öntözés is.
Szeptember végén
vigyük vissza a lakásba, napos ablakba. November közepén megjelennek a bimbók,
melyek Karácsony tájékán ki is nyílnak.
A tenyészidőszakban hetente egyszer
tápoldatozzuk.
Ezzel a szép kaktusszal kívánok minden kedves olvasónak
Boldog Karácsonyt és
Új Esztendőt.
Horváth Ferenc
kertészmérnök,
kertépítő szakmérnök
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA
Az idős kutyák betegségei II.

Szívbetegségek

A kutyáknál 7-8 éves kortól a szív megbetegedései is gyakrabban
jelentkeznek. Ezek három fő csoportba oszthatók: a szívbillentyűk,
a szív izomzatának és a szívburoknak a betegségeire. Az első csoportba tartozik a szívbelhártya gyulladása vagy elfajulása miatt
kialakuló endokardiózis, aminek következménye a szív üregei között található billentyűk záródási zavara. Ez a keringési elégtelenségek leggyakoribb oka idős korban. A szívizom gyulladása vagy
elfajulása miatt ritmuszavar és a szív falának megvastagodása vagy
elvékonyodása jöhet létre. A szívburok gyulladása és vérömlenye
viszonylag ritka, de általában nem gyógyítható.
Milyen tünetek várhatók? Az első jel általában a fáradékonyság:
az állat nem szívesen fut, játszik, kis mozgás után is liheg, lefekszik,
légszomja van. Jól megfigyelve nyugalomban is feltűnik a légzés
nehezítettsége, vagyis az, hogy pumpálva, erőlködve vesz levegőt
a kutya, horpasza behúzódik. Később a tüdőben kialakuló ödéma
miatt ismétlődő, nedves köhögés is megfigyelhető, ez főként éjjel
vagy hajnalban, valamint terhelésre romlik. Állás közben ilyenkor
az állat gyakran kifordítja könyökét és nem szívesen fekszik le, csak
ül, mert fekve romlik a légzése. Nem ritkán a has megnagyobbodása, hasvízkór, illetve a végtagok vizenyős duzzanata hívja fel a
figyelmet a keringési zavarra. Ebben a stádiumban már sürgős be-

avatkozásra van szükség, különben a légzés és a vérkeringés összeomlik, az állat elhullik.
Mit tehetünk, ha a fentieket tapasztaljuk? Ha idejében történik
részletes kivizsgálás, felmérhető, hogy milyen típusú és súlyosságú
a szívelégtelenség. Sok esetben szükség van labor-, ultrahang- és
EKG-vizsgálatra is a pontos diagnózishoz. Ezek után lehet beállítani a megfelelő gyógyszeres kezelést. Szerencsére ma már rendelkezésre állnak hatékony és korszerű, speciálisan kutyák, macskák
számára kifejlesztett gyógyszerek. Ezek segítségével a szívbeteg
állatok jelentős része gyógykezelhető és tartósan, akár évekig jó
életminőség mellett szinten tartható. Ennek feltétele a gazdi részéről a folyamatos gyógyszerezés és az állatorvosi utasítások pontos
betartása, valamint a rendszeres kontroll.
Sajnos, bizonyos esetekben a betegség prognózisa kifejezetten
rossz, ilyenkor a kivizsgálással legalább pontos információt tudunk
kapni és felelősséggel tudunk dönteni az állat további sorsáról, az
esetleg szükségessé váló eutanáziáról.
Összességében tehát elmondható, hogy a keringési és szívbetegségeket mindig komolyan kell venni, de van remény akár hosszabb,
szép öregkor megélésére ilyenkor is.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

A FEGY naplójából
Gyálon, a Táncsics Mihály utca egyik kereszteződésében a délelőtt folyamán két személygépkocsi ütközött, az egyik az ütközés
következtében felborult, mindkét gépjármű
forgalmi akadályt képzett. A FEGY tűzoltói a
helyszínen a gépjárműveket áramtalanították,
a kis mennyiségű kifolyt üzemanyagot felitatták, a keletkezett forgalmi akadály megszüntetését a fővárosi tűzoltókkal együtt végezték. Az
eset kapcsán személyi sérülés nem történt.
A Kőrösi útról a Millenniumi park vonalában a mintegy 2 méteres szintkülönbség
dacára egy személygépkocsi a vasúti sínekre
„repült”. A vasúti közlekedést akadályozta. A
FEGY tűzoltói a gépjárművet áramtalanították, a keletkezett vasúti akadályt a fővárosi
rajjal közösen kézi erővel megszüntették, ezáltal a vasúti közlekedés helyre állt. A helyszínt
a rendőrségnek átadták és bevonultak. Az eset
kapcsán a gépjárműben utazó két személyt a
helyszínről a mentők elszállították.
A SZEM mozgalom egyik tagjától bejelentés érkezett a FEGY ügyeletére, miszerint Gyál
egyik utcájában egy ott parkoló személygép-

kocsi utastere füstöl, illetve ég. Tűzoltóink a
vonulást késedelem nélkül megkezdték, a helyszínre érve tapasztalták, hogy a jelzés valós. Az
utcán parkoló gépkocsit felnyitották, a tüzet
egy 12 kg-os porral oltóval eloltották, a gépjárművet áramtalanították, ezáltal a további tűz
lehetősége megszűnt. A kiérkező fővárosi egységnek már csak az adatokat kellett felvennie.
A helyszínt a tulajdonosnak közösen átadták,
majd bevonultak.
Gyál Dobó Katica utca egyik földszintes
kétlakásos családi ház egyik fürdőszobájában
egy 11.5 kg-os PB palack felrobbant, részben
berendezési tárgyak égtek. A FEGY tűzoltói
és polgárőrei a jelzéstől számított harmadik
percben a helyszínen voltak. Az épületbe légzőkészülékben behatoltak, egy darab 12 kgos porral oltóval a lángolást megszüntették.
A palackot az épületből kihozták. A tűzoltás
irányítását a fővárosi tűzoltási csoport átvette.
Az épület szerkezete az elsődleges megállapítás szerint súlyosan sérült, de az eset kapcsán
személyi sérülés nem történt. A tűzvizsgálati
eljárás megindult.

Az egyik élelmiszerüzletből érkezett a
bejelentés ügyeleti központunk felé, hogy
egy bolti „szarka” tartózkodik az üzletben,
akinek jogszabálysértő cselekményéről videó felvétel is készült. Járőrünk a helyszínen
a személyt a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta, majd a kiérkező rendőröknek átadta. Elszámoltatása során kiderült, hogy az elkövető már több esetben követett el hasonló
cselekményeket.
Gyál egyik forgalmas kereszteződésében
egy gyermek az arra közlekedő jármű elé szaladt, a jármű a gyermeket „fellökte”, érkezett
a jelzés ügyeleti központunk felé. Az ügyeletes
gondoskodott a rendőrség, mentőszolgálat, orvosi ügyelet riasztásáról. Több Polgárőrt küldött a helyszínre, akik néhány percen belül a
helyszínre értek. A forgalom terelését valamint
a helyszín biztosítását végezték, orvosi ügyeletnek a sérült ellátásában a kért segítséget
megadták. A helyszínről a gyermeket a mentőszolgálat könnyebb sérülésekkel kórházba
szállította. Az eset kapcsán rendőrségi vizsgálat indult.
Szabó István
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Tisztelt Gyáli partnereink!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy megtisztelték cégünket bizalmukkal, és hozzájárultak, hogy a CONSENT HUGARY Kft. az Önök lakóhelyén is sikeres évet zárjon! Kívánunk Önöknek, BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJESZTENDŐT! Tájékoztatjuk Önöket, hogy óriási karácsonyi AKCIÓT hirdetünk minden termékünkre! Lakossági partnereknek gyári áron kínálunk
fényfüzéreket, izzókat, hosszabítókat, stb....

Villanyszerelő partnereinknek az alábbio termékeket kínáljuk extra kedvezménnyel:
MCU 1,5 vezeték (fekete, kék, zöld-sárga):		
21,60 Ft / m (bruttó)
NYM 3X1,5:							
84,00 Ft / m (bruttó)
MT 3X1,5 :							
84,00 Ft / m (bruttó)
HENSEL TERMÉKEKET listaár – 30% kedvezménnyel kínáljuk!!!!!!!!!

Válasszanak minket 2009 -ben is!!
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

t
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Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Duguláselhárítás! Bontás nélkül,
0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Felkészítés matematikából, magyarból, történelemből, német,
spanyol, orosz nyelvből Gyálon általános- és középiskolásoknak 0620/527-77-01 Művelődési házban
fogyasztóvédelem: hétfőn 8-12-ig,
csütörtökön 11.30-15.30-ig Email:ofe-gyal@gmx.net
1 éves kan sitzu elveszett! Különös
ismertetőjele: egyik szeme kék,
másik barna, Matyi névre hallgat.
A megtalálónak magas jutalom.
20/983-3998
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Vállalunk kertgondozást, faápolást,
fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást,
gallyazást, nyiladékozást, valamint
építés- és felújítás utáni nagytakarítást. Magánlakások, irodák nagytakarítását. Gyermekfelügyeletet,
bejárónői- illetve háztartási munkákat. Egyéni vállalkozók elektronikus
könyvelését. Érdeklődni: Mountain
Bt., Koós Károly 06-20/353-1031,
06-20/375-2742
Redőny, reluxa, roletta, Szalagfüggöny, szúnyogháló gyártása,
szerelése HELIOSTOP Kft. 1162
Budapest Cékla u. 24. Tel.: 409
0260 mobil:06 20 9354 558.
www.heliostop.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső díszítő munkák, gipszkarton,
álmennyezet és válaszfal építések stb. Érdeklődni: 06-30-3864456
Parkettás vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást, laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. 06-70-505-11-77
Használt számítógépek programokkal Pentium 4-es 20.000 Ft,
Pentium 3-as 9000 Ft-ért eladó.
Tel: 06-70-944-5609

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

Fájdalommal tudatjuk, hogy 2008. november 20-án elhunyt a
85 éves Krausz Tamásné.
Gyászolja családja.
A Meldetechnik Kft. Gyál, Dózsa
Major telephelyére munkatársakat
keres lakatos, hegesztő és csőszerelő munkakörbe. Jelentkezni
lehet: 06-30-9341-157.
Delfin Kreatív Képességfejlesztő
MAGÁNÓVODA Családias légkör,
játékos foglalkoztatás, differenciált
bánásmód. Mese, zene, bábjáték,
tánc, úszás, kirándulások. 1188
Bp., Zrínyi utca 41/b. Tel.: 06-1294-5161, 06-20-217-6771

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 2500 Ft, manikűr: 1500 Ft,
pedikűr: 1500 Ft,
töltés: 2500 Ft.
Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!
Juhász Zsuzsa:
06-70/646-0845
06-30/683-8961

Akciós Kábeltelefon havidíj

1500 Ft
0 Ft-os percdíjjal

Ne csak a szomszéd beszéljen
0 Ft-os percdíjon!
Most új előfizetőink 1 éves hűségidő vállalása mellett a hűségidő alatt 0 Ft-os percdíjjal
beszélhetnek a kedvezmények erejéig csúcsidőn kívül, saját körzetszámon belül!

Együtt. Veled
Az Akciós Kábeltelefon Alap szolgáltatás 2008. szeptember 8-tól visszavonásig rendelhető új ügyfeleink részéről. Az akcióban új előfizetőnek
azon ügyfeleink tekinthetők, akik nem rendelkeznek T-Kábellel kötendő szerződés esetén a T-Kábellel,illetve a Magyar Telekommal kötendő
szerződés esetén a Magyar Telekommal kábeltelefon szolgáltatásra vonatkozóan érvényes előfizetői szerződéssel. Az akcióban mind a T-Kábel
mind a Magyar Telekom által nyújtott kábeltelefon szolgáltatás igénybe vehető. Az Akciós Kábeltelefon Alap szolgáltatás havidíja az 1 éves hűségidő alatt 1500 forint, a hűségidő lejárta után a havidíj bruttó 2000 Ft-ra emelkedik. A 0 Ft-os percdíjra vonatkozó további kedvezményt 2008.
október 1-jétől visszavonásig, de legfeljebb 2008. december 31-ig adjuk ügyfeleinknek Akciós Kábeltelefon Alap szolgáltatás megrendelése
esetén. A csúcsidőn belüli időszak munkanapokon 7-18 óráig, csúcsidőn kívüli időszak a többi időszakra értendő. A csúcsidőn kívüli időszakban
az azonos körzetszámon belüli 0 Ft-os hívásokat kizárólag az 1 éves hűségidő alatt biztosítjuk 0 Ft-os havidíjon, és az 1 év leteltét követően pedig
390 Ft kiegészítő havidíj ellenében. A 0 Ft-os percdíjak havi 100 óra, illetve hívásonként 60 perc erejéig érvényesek. További részletek a T-Pont és
T-Partner üzletekben, illetve a 1412-es ügyfélszolgálati számon.
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december 19. péntek
14.00-14.20
		
		

Tulipán Óvoda Csillag és Őzike csoport
Népi jókívánságok, Luca napi és újévi
köszöntő, betlehemi népi játék

14.30-14.45
		

Liliom Óvoda zeneovi csoportja
Zenés összeállítás

16.00-16.05
		

Eötvös József Ált. Iskola
Karácsonyi mondóka, képmutogató játék

17.00-18.00
		

Pörög a gyáli szoknya Táncegyüttes
Műsor: Moldvai táncok, utána táncház

18.00-18.30

Nemzeti Kamara Színház - Karácsonyi ének

19.00-19.40

MonGYÁldást Zenekar - koncert

Önt is szeretettel
várjuk!

december 20. szombat
14.00-14.20

Tátika Óvoda - ének

14.30-14.45
		

Zrínyi M. Ált. Iskola - IV. osztályosok
Melyiket a 9 közül? c. mesejelent a szeretetről

15.00-16.00

Miamanó Színház - Gólyalábas műsor

16.00-17.00
		

Gyöngyharmat Együttes - Magyar népmese
Téli ünnepköszöntő c. karácsonyi előadás

17.30-18.00
		
		

A katolikus hitoktatásban résztvevő
gyerekek előadása - Betlehemi misztériumjáték
Schmidt Józsefné vezetésével

18.30-18.40
		

Ady Endre. Általános Iskola - IV. osztályosok
Musical részlet a Valahol Európában c. darabból

18.45-19.00
		

Gyáli Amatőr Színjátszó Társulat
Vidám, boldog Karácsonyt! c. összeállítás

december 21. vasárnap
15.00-15.45

Kovács István Pál Dalkör - Karácsonyi műsor

16.00-16.45
		
		

Bartók B. Ált. Iskola és a Kodály Zoltán
Zeneiskola közös produkciója
Énekkari és kamarazenekari műsor

17.00		

Adventi gyertyagyújtás

17.15-17.45

Gyál Városi Népdalkör - Karácsonyi műsor

18.00-18.20
		

Töreky Katalin operaénekes
A szeretett hangjai című zenei összeállítás

19.00-19.45

Budapesti Utcaszínház - Betlehemi éj

December 19-20-21-én
14.00-21.00 óra között
igényes termékek kirakodóvására,
büfé forró teával, forralt borral,
sültgesztenyével, sültkolbásszal,
betlehemi élőkép, állatsimogatás
és más érdekességek.

