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Nagy felháborodást váltott ki 
a vezetékjog bejegyzése
Az eljáró hatóságok törvényesen 
jártak el a vezetékjog bejegyzése-
kor, de az a meggyőződésünk, hogy 
az a törvény, ami ezt lehetővé teszi,  
rossz! Az ilyen törvényt meg kell vál-
toztatni! Gyál Város Önkormányzata 
az országgyűléshez fordul.

4. oldal

Tisztelt Gyáliak!

A nyugalom most különösen ránk fér, 
hiszen a választási kampány idősza-
kában bizony voltak az idegeinket 
erősen borzoló megnyilvánulások. 
Ezt személy szerint is elkeserítőnek, 
felháborítónak tartom! (Gyimesi Ist-
ván polgármester írása.)

5. oldal

Az áldozatokra emlékeztünk 

Úgy gondoltuk, kell egy hely, ahol 
méltó módon megemlékezhetünk 
az áldozatokról, ezért május 8-án, 
17 órakor kegyeleti megemlékezést 
tartottunk a Milleniumi Parkban és 
felavattuk a II. világháború gyáli ál-
dozatainak tiszteletére állított emlék-
művet. 

7. oldal

A legfontosabb az elszámoltatás és az ország 
megmentése a gazdasági összeomlástól
Bíztam a Fidesz-KDNP és 
a magam sikerében, s ab-
ban is, hogy megszerezzük 
a kétharmados parlamen-
ti többséget. Hogy miért? 
Látva az elmúlt nyolc év 
kormányzását törvényszerű 
volt, hogy a választói akarat 
elsöpri a balliberális erőket 
– mondja Pánczél Károly 
(Fidesz-KDNP), a városun-
kat is magába foglaló Pest 
megyei 13-as országgyűlési 
választókerület  országgyű-
lési képviselője.

Interjúnk a 3. oldalon.

Amerikai egyetemen végzi kutatásait a tehetséges gyáli fiatal

A Bartók iskolától a Stanfordig
Amerikai filmek idilli helyszíneként 
nem egyszer találkoztunk már a ka-
liforniai Stanford Egyetem gyönyörű 
épületeivel. Ilyenkor biztos sokan áb-
rándoztak arról, milyen kiváltságos 
élmény lehet ilyen helyen tanulni, 
esetleg dolgozni. Egy 28 éves gyáli 
fiatalembernek megadatott ez a lehe-
tőség. Dr. Gengeliczky Zsolt Gyálon, a 
Bartók Béla Általános Iskolában kezd-
te tanulmányait, innen Ócsára, a Bó-
lyai János Gimnáziumba ment, majd 
pedig az ELTE vegyészkarán szerzett 
diplomát és doktori címet. A Stanford 
egyetemen 2009 januárjában kezdett 
dolgozni.

Mire ez a cikk megjelenik, Zsolti már 
újra a napfényes Kaliforniában bűvöli 
kémcsöveit, hiszen rövid hazalátogatá-
sa csupán pár napig tartott.

Interjúnk a 9. oldalon.
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Elhatárolódás
A Gyál területén is terjesztett Feketén-Fe-
héren című kampánykiadványban a Jobbik 
kampány stratégiájához nem illő, hamis állí-
tások, ellenőrizhetetlen pletykákat tényként 
közlő írások jelentek meg. Elnézést kérünk 
a név szerint is megemlített személyektől! 
A lap szerkesztésében, kiadásában a gyáli 
Jobbik semmilyen formában nem vett részt, 
az abban foglalt rágalmaktól elhatárolódik.

A gyáli Jobbik szervezet

Felhívás
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási 
és Kulturális Bizottsága pályázatot ír ki  civil szervezetek sza-
badidős és kulturális tevékenységének támogatására.

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támoga-
tása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális 
programjainak megvalósításához. 

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejö-
vő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő 
(térségi) rendezvények megvalósítói. 

A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szerve-
zetek. 

A pályázat követelményei: a pályázatnak tartalmaznia kell 
a szervezet nevét, címét, számlaszámát, cégbejegyzés nyilván-
tartási számát, éves programját, a program rövid leírását, az 
abban érintettek körét, a költségből vállalt önrész összegét. 

A pályázat benyújtási határideje:         
2010. június 4. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökének címezve 
2360 Gyál, Kőrösi út 54. 

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:   
2010. június 30.

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetési rendelete céltartalékán szereplő 3.000 
eFt, melynek felosztásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság 
átruházott hatáskörében dönt.

Lakossági tájékoztató
Értesítjük Önöket, hogy a Gyál, Akácfa utcai nagy mennyiségű,  
összesen 780 tonna szemét a 2010. május 3–7. közötti időszakban be-
szállításra került az ASA Magyarország Környezetvédelem és Hul-
ladékgazdálkodás Kft. telephelyére, melynek pénzügyi elszámolását 
Gyál Város Önkormányzata pályázati úton kívánta megvalósítani. 
A pályázatot azonban forráshiányra való hivatkozással nem nyertük 
meg, ezért Gyál Város Önkormányzata önerőből, a 2010. évi költség-
vetésből mintegy 4 millió Ft összegben biztosította azt.

Fenti terület tisztításában segítő kezet nyújtott a Gyál Városfejlesz-
tési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, továbbá nagy részt vállalt a 
szállító tehergépjárművek biztosításában Jónás Ferenc vállalkozó.  
A megtisztított területet fokozott figyelemmel kísérik mezőőreink.

Ezúton szeretnénk a Tisztelt Lakosság figyelmét felhívni arra, 
hogy amennyiben közterületen szemetet lerakó személyt látnak, 
azonnal jelezzék Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivata-
lának portaszolgálatán, az alábbi telefonszámon: 29-540-930.

Közterület-felügyelő kollégáink a szabálysértést elkövető személy 
ellen feljelentést tesznek.

Gyál Város Önkormányzata

Gyáliak a beteg gyáli
gyermekekért

Jótékonysági koncert

A Gyáli Kertváros Polgári Kör
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2010. június 13-án (vasárnap) 18-órakor
a gyáli közösségi házban tartandó jótékonysági 

koncertjére, amelynek kedvezményezettje:

Nagy István
Minden évben a gyermeknapot követően rendezzük meg 

jótékonysági gálánkat a gyáli civil szervezetek támogatásá-
val egy beteg gyáli gyermek javára.

A jegyek 500, Ft-ért megvásárolhatók a helyszínen, ahol a 
belépőn felül egyéni felajánlásokat is köszönettel elfogadunk.

Kertváros Polgári Kör

„Amikor gyermeked születik, csak akkor
Tudod meg, hogy mennyire lehet szeretni.”
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A legfontosabb az elszámoltatás és az ország 
megmentése a gazdasági összeomlástól
Mint bizonyára mindenki előtt 
ismert, a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség több mint kétharmados 
parlamenti többséget szerezve, 
nagy fölénnyel nyerte az áprilisi 
országgyűlési választásokat.
A városunkat is magába foglaló Pest  
megyei 13-as választókerületben Gerecz Atti-
la  (Jobbik) 9 472 szavazattal 23,03 százalékos 
eredményt ért el,  Pánczél Károlyra  (FIDESZ-
KDNP) 22 881-en voksoltak, ami 55,63 száza-
lékos arányt jelent, s 8 780 szavazatot  kapott 
Szentgyörgyi József  (MSZP), így  21,35 száza-
lékos eredményt mondhat magáénak. 

Pánczél Károly már az első fordulóban 
mandátumot szerzett.

Városunk országgyűlési képviselőjét ter-
veiről is kérdeztük.

- Képviselő úr! Számított erre az ered-
ményre?

- Bíztam a Fidesz-KDNP és a magam si-
kerében, s abban is, hogy megszerezzük a 
kétharmados parlamenti többséget. Hogy 
miért? Látva az elmúlt nyolc év kormányzá-
sát törvényszerű volt, hogy a választói aka-
rat elsöpri a balliberális erőket. Köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett a választáson, s 
külön köszönöm a Fidesz-KDNP-re, illetve 
a személyemre leadott szavazatokat!

- Vannak akik tartanak a kétharmados 
Fidesz-fölénytől…

- A kétharmadtól nem kell félni, ez az 
eredmény arra ad lehetőséget, hogy minél 
gyorsabban történhessenek mélyreható 
pozitív változások az ország és az emberek 
életében. Ez az arány alkotmányozásra is 
felhatalmazást ad. Az új alkotmányhoz vi-
szont kellő bölcsesség, kiérleltség, megfele-
lő idő és társadalmi konszenzus kell. Ehhez 
megítélésem szerint 2-3 évre van szükség. 
Vannak ennél sokkal sürgősebb feladata-
ink.

- Például?

- A legfontosabb a törvényes és korrekt 
elszámoltatás az elmúlt nyolc évért, s az 
ország megmentése a gazdasági összeom-
lástól. A legsürgősebb feladat a gazdaság 

beindítása, munkahelyek teremtése. A 
törvényalkotás területén többek között a 
kisebb létszámú parlament létrehozásához 
szükséges feltételek megteremtése, az ön-
kormányzati képviselők számának csök-
kentése és a kettős állampolgárság intéz-
ményének létrehozása lehetnek a közeljövő 
fontosabb feladatai.

Gyált, a városunkban élőket is érinti, 
hogy az adórendszerhez már az idén hozzá 
kell nyúlni. A szuperbruttósítás nem vált 
be, kevesebb pénz marad így az emberek 
zsebében. A családi pótlékot is iskoláztatási 
támogatássá kell alakítani. Az kapjon csalá-
di pótlékot, aki eleget tesz iskoláztatási kö-
telezettségeinek. A következő esztendőben 
várható a GYES-GYED rendszer visszaállí-
tása három évre, s a családi adókedvezmény 
bevezetése is. Az új költségvetési év ad lehe-
tőséget a vállalkozások adó- és járulékter-
heinek csökkentésére. Sajnos olyan mélyen 
vagyunk, hogy csak lassú emelkedés várha-
tó az elkövetkező időszakban.

Szakpolitikusként három ciklus óta dol-
gozom az Oktatási és 
Tudományos Bizottság-
ban, nagy valószínűség-
gel ott fogom a munkát 
folytatni. Hatalmas 
feladatok várnak ránk 
a közoktatás rendbeté-
telében is. Itt van pél-
dául a kétszintű érett-
ségi ügye, a szakképzés 
rangjának helyreállítá-

sa, vagy a felnőttképzésben tapasztalható 
problémák megoldása.

- Ejtsünk szót a választókerületről is! 

- A Pest megyei 13-as országgyűlési vá-
lasztókerület 18 települése eltérő adottsá-
gokkal, hagyományokkal rendelkezik. Más 
az agglomerációból ingázók problémája, 
mint mondjuk a generációk óta mezőgaz-
daságból élőké, megint máshol a turizmus, 
idegenforgalom fejlesztése hozhat fejlődést. 
Mindenesetre szerencsés tény, hogy a vá-
lasztókerület egy ütemesen fejlődő régió-
ban található.

Gondok, megoldandó feladatok termé-
szetesen mindenütt, így Gyálon is vannak. 
Elég csak a legfrissebb problémára, a veze-
tékjog kérdésére utalnunk. Már első parla-
menti felszólalásomban a vonatkozó tör-
vény módosítását fogom kezdeményezni.

Fogadóórákon, polgármesteri találkozá-
sokon, testületi üléseken, települési rendez-
vényeken és egyéb fórumokon fogom a kap-

csolatot tartani 
a választópol-
gárokkal, hogy 
problémá i k at 
megismerve ha-
tékonyan képvi-
selhessem őket 
a Magyar Köz-
társaság Parla-
mentjében.

gi

Pánczél Károly tősgyökeres gyáli, 
történelem-földrajz-népművelés 
szakos tanár, közoktatási vezető. Fe-
leségével városunkban él, egy felnőtt 
gyermeke van. 1990-óta önkormány-
zati képviselő, 1993-tól városunk al-
polgármestere. 1998 óta a Magyar 
Köztársaság Parlamentjének tagja. 
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Nagy felháborodást váltott ki a vezetékjog bejegyzése
Városunkban is nagy felháborodást váltott ki, 
hogy a közelmúltban az ELMŰ Hálózati El-
osztó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ve-
zetékhálózat tekintetében a Budapesti Elekt-
romos Művek Nyrt. jogutódja, a tulajdonosok 
értesítése nélkül úgynevezett vezetékjogot je-
gyeztetett be számos gyáli, illetve Gyál külte-
rületi önkormányzati, illetve magántulajdonú 
ingatlanra is. Az érintett ingatlantulajdonosok 
egy része a képviselő-testület ülésén 
is hangot adott felháborodásának. 
Mi okozza a problémát, s milyen 
lépéseket tervez az önkormányzat? 
– kérdeztük Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselőt, városunk alpol-
gármesterét.

Mint a városvezető lapunk kér-
désére elmondta, az érintett veze-
tékhálózatok korábban épültek az 
akkor érvényes ingatlantulajdo-
nosi jogviszonyok és jogszabályok 
alapján. Ezek a közcélú hálózatok 
többféle módon, például föld feletti 
légvezeték nyomvonalaként, illet-
ve annak biztonsági övezeteként 
érinthetnek egy ingatlant.

Vezetékjogként a hálózat nyom-
vonala és annak biztonsági övezete 
által meghatározott terület kerül 
bejegyzésre az ingatlan-nyilván-
tartásba. A leginkább a szolgalmi 
joghoz hasonlítható vezetékjog biz-
tonsági, építési korlátozásokat ír elő 
az érintett területre vonatkozólag. 

Az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzési eljárás (földhivatali be-
jegyzés) során az eljáró hatóságok 
és az ELMŰ Hálózati Kft. azért 
nem keresték meg közvetlenül a tu-
lajdonosokat, mert ezt a vonatkozó 
jogszabályok nem írják elő. Nem új, 
hanem régóta meglévő vezeték léte-
sítésekor keletkezett vezetékjogról 
van ugyanis szó. (Új vezeték léte-
sítésekor természetesen meg kell 
keresni az érintett ingatlantulajdo-
nosokat.)

Tény tehát, hogy az eljáró hatósá-
gok törvényesen jártak el a vezeték-
jog bejegyzésekor, de az a meggyő-
ződésünk, hogy az a törvény, ami 
ezt lehetővé teszi, rossz! Az ilyen 
törvényt meg kell változtatni!

Gyál Város Önkormányzatá-
nak nincs a problémát közvetlenül 

befolyásoló szerepe, jogszabályi lehetősége, 
kötelessége viszont eljárni minden olyan ügy-
ben, amelyek a lakosságot érintik, kötelessége 
mindent megtenni annak érdekében, hogy  a 
polgárokkal ne packázhassanak a hatóságok. 
Lehetőségünk van arra, hogy a Magyar Köz-
társaság Országgyűlésénél jogszabály-módo-
sítási kezdeményezéssel éljünk. Most a váro-
sunkban élők jogos felháborodását megértve, 

érdekeiket képviselve élni kívánunk ezzel a 
jogunkkal. (Erről lapzártánk után dönt a város 
képviselő-testülete. Az országgyűléshez írt levél 
tervezetét külön közreadjuk. A szerk.) Ezen 
túl az új országgyűlés megalakulása után első 
felszólalásomban magam is kezdeményezni 
fogom az érintett törvény vonatkozó részének 
hatályon kívül helyezését – tájékoztatta lapun-
kat Pánczél Károly.
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Tisztelt Gyáliak!
Országgyűlési választások után vagyunk. Első 
szavam a köszöneté. Pártállástól, meggyőződéstől 
függetlenül köszönöm minden gyáli szavazópol-
gárnak, aki élve demokratikus jogával részt vett a 
választáson, s véleménnyilvánításával hozzájárult 
közös jövőnk alakításához! 

Hovatartozásom ismert, így nem meglepő, ha azt 
mondom, szívből örülök a Fidesz-KDNP nagyará-
nyú győzelmének. 

Jó munkát kívánok az új kormánynak, s hiszem, 
hogy tevékenysége – bár nagyon nehéz dolga lesz – 
országunknak, benne szeretett városomnak, Gyál-
nak, az itt élő embereknek is felemelkedést hoz.

Ezeket a sorokat anyák napja környékén, szép ta-
vaszi időben írom. Jó alkalom ez az időszak arra, 
hogy nyugodtan beszélgessünk. A nyugalom most különösen ránk fér, hiszen a választási kampány időszakában bi-
zony voltak az idegeinket erősen borzoló megnyilvánulások. Ezt személy szerint is elkeserítőnek, felháborítónak tar-
tom! Polgármesterségem húsz éve alatt nem volt példa arra, hogy hazugságokkal operálva, emberek magánéletével 
kapcsolatos valótlanságokat állítva kampányoljanak! 

Húsz évvel ezelőtt egy rosszhírű alvóváros voltunk. Az itteni polgárok rengeteg munkája, erőfeszítése van abban, 
hogy mára egy kellemes kertvárosban élhetünk. De most mintha azt a régi stigmát akarná valaki visszahozni… 

Azt is tudom viszont, hogy Gyál egy egészségesen működő város, egészségesen működő közösség, s mint ilyen, 
lerázza magáról a mocskot, mint macska a vizet! 

A választási kampányban megjelent méltatlanságokkal kapcsolatban egy régi példabeszéd is eszembe jut, amit Tóth 
Istvántól, zeneiskolánk igazgatójától hallottam. A történet így szól:

Egy öreg, bölcs filozófus üldögélt Korinthosz városkapujánál. Arra jött egy vándor, s megkérdezte tőle, hogy vajon 
milyen emberek élnek a városban. Az öreg visszakérdezett: Honnan jössz? Athénból – felelte a vándor. És felétek milyen 
népek laknak? Athén tele van kapzsi, hazug, csaló, lusta alakkal. Nem is bírtam sokáig, hanem eljöttem onnan. Hát ez 
bizony szomorú – mondta az öreg –, itt sem fogsz másmilyen emberekkel találkozni. A kérdezősködő a fejét lehorgasztva, 
csalódottan távozott.

Kisvártatva újabb vándor érkezett, s ő is a városlakók felől kérdezett. A filozófus őt is megkérdezte, honnan jött, s hogy 
arrafelé milyen népek laknak. Athénból jövök – felelte büszkén a fiatalember. Arrafelé nagylelkű, becsületes, szorgalmas, 
jóravaló népek élnek.

Akkor szerencséd van – válaszolta a bölcs –, itt is ilyen emberekkel fogsz találkozni. A vándor megköszönte a felvilá-
gosítást, és jókedvűen indult tovább.

A tanítványa megrótta a bölcset: Nem gondoltam volna, hogy te is ilyen kétszínű alak vagy.
Ugyan, hagyd el – mondta az öreg. A világ a szívünkben tükröződik. Aki mindenkire gyanakszik, csak rossz emberekkel 

fog találkozni. Akinek azonban jóindulattal van tele a szíve, az könnyebben bukkan jó emberekre. Olyannak látjuk a 
környezetünket, amilyenek vagyunk.

Gyimesi István
Gyál város polgármestere
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Kiss Gertrúd Dóra, az Ady Endre 

Általános Iskola 8.a osztályos ta-

nulója, a Zrínyi Ilona Országos 

Matematikaversenyen 900 résztve-

vő közül Dél-Pest megye IV. helye-

zettje, Gyál város legjobbja lett.

Gratulálunk e kiváló eredmény-

hez Grétinek és felkészítőjének, 

Gáspárné Szabó Rozália tanárnő-

nek.

Versíró pályázat a könyvtárban
A  2007 óta  kistérségire bővült versíró  pályázatunkra idén 63 alkotó pályázott, 102 vers 
érkezett a könyvtárba.

A zsűri tagjai voltak: Makkay Lászlóné, Börzsönyi Erika és Prémné Nógrádi Vera.
A nyertesek oklevelet és könyvjutalmat kaptak, a résztvevők pedig emléklapot.
A pályázat eredménye a következő:

Felnőttek
 I. Varga Imre Lajos: Tükörképemben        Felsőpakony 
  Virág Miklós: Hagyatéknak        Ócsa
 II.  Mudri Béla:  Októberi napló       Gyál
 III.  Karácsonyi Lászlóné:  Vigye el a szél!        Gyál
 IV.  Soós Ágnes:  A koldus             Gyál
Dicsérő  oklevél
  Ágoston Diána: Tapsol a vihar               Gyál
  Györe Mihály :  kb. 28                           Gyál
  Kunovics Anita: Levél anyuhoz             Gyál
  Surányi  Gézáné: Hóvirág                      Gyál
  Gáspár  Gábor  János: Édesanyám, ragyogó csillag    Bugyi
Általános iskolások
 I. Nyirádi  Katalin: A fecske Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 5.0
 II.  Vajda Fanni: A családom Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 6.0
 III. Wágner Márton: Nagymamám Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 5.0
 Dicsérő  oklevél
    Agócs Zoltán: Önarckép Felsőpakony,  Hermann Ottó Ált. Isk.  3.0
  Pálinkás Alexandra: Édesanyám Felsőpakony,  Hermann Ottó Ált. Isk.  6.0
  Fülöp Ádám: A mamám Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 5.o
    Hári Lili: Egy téli nap története Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 5.o
    Horváth Zita: Édesanyám Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 8.o
    Szerdahelyi Szimonetta: A mi családunk Gyál, Ady Endre Ált. Isk. 5.o
Gratulálunk a nyerteseknek!

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

Április 8-án került sor az idei költészet napja 
megrendezésére a Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub rendezésében. A közösségi 
ház színháztermébe érkező vendégsereget 
az írók, költők tablói fogadták, melyek ké-
sőbb igen nagy segítséget nyújtottak az iro-
dalmi totó kitöltéséhez.

Már szinte hagyomány, hogy Kovács 
Istvánné Aranka a nyugdíjasklubokat és a 
többi civil szervezetet is bevonja a műso-
runkba.

Az ünnepség színvonalát emelte, hogy 
városunk vezetői közül is többen megje-
lentek és verset is mondtak, így Gyimesi 
István polgármester úr, Kasa Csilla az Ok-
tatási és Kulturális Bizottság elnöke. De 
állandó résztvevő Hefler Gábor plébános 
úr is.

Kovács Istvánné bevezetője után  
Pánczél Károly alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő olvasott fel József Attila 
életéből kevésbé ismert, igen szívszorító 
részleteket. Majd Kölcsey Ferenc méltatá-
sa következett, s ezután a Himnuszt éne-
keltük el közösen. A teljesség igénye nél-
kül sorolnám fel azokat a költőket, írókat, 
akiknek verseiből, novelláiból, életükről 
részleteket hallottunk. Így Heltai Gáspár, 
Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc és Mikes 
Kelemen, Katona József, Vörösmarty Mi-
hály, gr. Széchenyi István, Blaha Lujza, 
Mikszáth Kálmán, Máray Sándor, Remé-
nyik Sándor, Szabó Lőrinc, Vas István, 
Várnai Zseni, Faludy György, Fekete Ist-
ván és végül, de nem utolsósorban József 
Attila.

A műsort színesítette – versekhez kapcso-
lódóan – a Gyál Városi Népdalkör Dancs Eri-
ka citera kíséretével, Hajnal Kálmán, Tarsoly 
Ilona és Marsi Marika énekszólója, Falusi Fe-
renc cimbalomjátéka, llyés József citerázása.

Szemléletessé tették a hallottakat a ki-
vetítőn látott írók, költők képei, amelyeket 
Kovács Viktória válogatott és vetített.

Befejezésül Farkas Éva színművésznő Jó-
zsef Attila: Csöndes estéli zsoltár című ver-
se hangzott el, művészi előadásban.

Végül értékeltük és könyvvel jutalmaz-
tuk a mintegy nyolcvan totó megoldásait.

Köszönet a város vezetőinek és a közös-
ségi ház igazgatójának, dolgozóinak az ün-
nepség megrendezéséhez nyújtott anyagi és 
szervezési segítségükért, a Wiliams TV-nek 
a felvételért.                      Martényi Károlyné

Költészet napja 2010
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A II. világháború 1945. május 8-án véget ért. Háború ekkora világ-
égést még soha sem okozott, ennyi emberéletet nem követelt.

A második világháborúban a front Gyál közelében volt. Hol a 
németek, hol a szovjetek foglalták el a települést. A harcok így itt 
különösen sok civil és katonai áldozatot követeltek.

A település környékéről 1500-2000 holttestet temettek tömeg-
sírokba a mai Millenniumi Park területén. Pontos adatokat azóta 
sem tudunk az áldozatok számát és személyét illetően, de aligha 
volt olyan család, ahol ne gyászoltak volna egy édesapát, egy édes-
anyát, szomszédot, vagy kedves ismerőst. 

- Tudjuk, a holtakat el kell temetni, meg kell siratni és gyászolni 
kell őket. De az élet megy tovább, mert az élet élni akar, az élők élni 
akarnak. Élni és emlékezni. Úgy gondoltuk, kell egy hely, ahol mél-
tó módon megemlékezhetünk az áldozatokról, ezért május 8-án, 17 
órakor kegyeleti megemlékezést tartottunk a Milleniumi Parkban 
és felavattuk a II. világháború gyáli áldozatainak tiszteletére állított 
emlékművet. Hiszünk abban, hogy az a nép, az a nemzet, az a kö-
zösség, amely nem becsüli múltját, történelmét, hagyományait, nem 
érdemli meg a jelenét. Hiszen a jelenünk a múltban gyökeredzik. Ha 
nincs múltunk, nincs jelenünk, amelyre a jövőt építhetjük. 1945-ben 

Gyál kis település volt, mára épülő, szépülő kertvárossá, kistérségi 
központtá fejlődött. Mi, gyáliak, merünk nagyot álmodni, hiszünk 
abban, hogy a városunk egyre szebb, polgárai pedig egyre elégedet-
tebbek és boldogabbak lesznek. Így legyen! – összegezte Fa Zsuzsan-
na a Gyál Kertváros Polgári Kör vezetője a május 8-ai megemlékezés 
lényegét. Pápai Mihály alpolgármester Gyál-címerrel ellátott kitűzőt 
adott át azon áldozatok hozzátartozóinak, akiknek nevét ismerjük.

Mindannyian nyugodjanak békében!
Isten áldja Őket!

A II. Világháború gyáli áldozataira emlékeztünk

Berecz Józsefné 1893-1944
Botlik Rozália 1927-1944
Kállai Lajos  1880-1945
Kállai Lajosné  1891-1945
és kis unokájuk
Szabó Katica  1943-1945
Kozma Ferenc  1905-1945
Molnár Ferenc  1915-1944
Nagy István  1904-1944
Rendi Árpád 1916-1944
Rendi Béla  1929-1944
Schmidt István          -1944
Rab András  1925-1944
Szatmári János  1900-1945
Szatmári Jánosné 1910-1945
Tácsi Jánosné  1895-1944
Váczi Illés  1915-1944
Wolf Mihály  1926-1944
Zsom Lajos  1907-1944

Köszönet
Köszönjük Perei Mihály szavalatát, Kovács Istvánné Aranka 
visszaemlékezését és Pápai Mihály alpolgármester úr beszé-
dét. Köszönjük továbbá Orosz László művészeti tanácsadó és 
Schmidt József karnagy úr szakmai tanácsait, Czotter Ferenc, 
Vinnai Tibor és Cseszkó Tibor képviselő urak, valamint a vá-
rosüzemeltetési kft. dolgozóinak segítségét.                             

Gyál Kertváros Polgári Kör,
Fa Zsuzsanna
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Jubileumi műsor a közösségi házban

„Azt  a ragyogóját!”
Áprilisi jubileumi műsorunkra igazán ráillik a címadó dal mottó-
ja. Igen nívós műsorral köszöntötte az egyesület a műsor indítá-
sának 5. és a műsor ötletéből alakult Kovács István Pál Dalkör 2. 
születésnapját. A műsorról TV- és lemezfelvétel is készült, ezért az 
egyesületnek szinte minden énekese szerepelt. 

A címadó dal eredeti felvételének bejátszásával a nótaműsor-so-
rozat egyik ötletgazdájára, a névadóra emlékeztünk.

Vendégművészünk, Tarnai Kiss László fellépése koronázta meg 
az előadást: jellegzetes orgánuma, szórakoztató egyénisége, humo-
ra, nótaszeretete, saját dalainak eléneklése megnyerte a közönsé-
get, és vastapssal honorálta a produkciót. A vastaps ugyan nem 
szokatlan műsorainkon, de most a közönség vastapsa és a felál-
lással a sztárvendéget látványosan a szívébe zárta. Az elismerést 
az is fokozta, hogy az énekművész-tanár saját tanítványával, egye-
sületünk egyik tagjával is duettet énekelt. Az öltözőben elisme-
réssel nyilatkozott a Dalkör énekeseiről. A dicséret valóban jogos 
volt, énekeseink: Tarsoly Ilona, Hegyi Erzsébet, Hentesné Julika, 
Homoki Tibor, Marsi Marika, Kovács Böske, Ihász Sándor ,Falusi 
Ferenc, Szabó Gyula, Petik Erzsike, Hajnal Kálmán Balázs Anikó, 
Pék László, Tolnai Marika remek fellépésekkel érdemelték ki az 
elismerést és a sok tapsot, ezzel járulva hozzá a jubileumi műsor 
sikeréhez. Látó Imre cigányzenekarának fergeteges kísérő zenéjét 
is szeretettel köszöntötte a közönség.

A születésnapi köszöntőben a Gyáli és Pest Megyei Önkormány-
zat nevében Gazdikné Kasa Csilla OKB-elnök elismeréssel szólt a 
közönségről, gratulált a szervezőknek. Megemlékezett „Kovács 
Pali bácsiról”, „akinek nótázó tehetsége indítója volt a műsornak”. 
Megemlítette az indulás nehézségeit, amikor nem ilyen segítőké-
szen álltak hozzá a kezdeményezéshez. Ma a műsor a leglátogatot-
tabb, legszínvonalasabb, legkedvesebb vasárnap délutánt jelenti. 
Még sokszor 5 év közönséggel együtt töltött időt kívánt az egye-
sületnek.

Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár igazgatója ajándékot adott át az énekeseknek, Kiss Jánosné 
virággal kedveskedett a szereplőknek. A Ház igazgatója meg-
köszönte az egyesület működését. Az 5 éves jubileum emléke-
ket ébresztett benne: kezdő tanárként együtt nótázott a műsor 
alapítóival. (Nem véletlen a műsor iránti szimpátia! Kovácsné) 
Köszöntötte a műsort és a közönséget nekik köszönhető, hogy a 
közösségi ház nyolc éves fennállása óta a legsikeresebb rendez-
vény, mely havonta telt házzal kerül megrendezésre. Köszönte ezt 
Kovács Istvánné elnöknek, Kerekes Róbert művészeti vezetőnek, 
és minden fellépő művésznek, a zenekarnak és vezetőjének, Látó 
Imrének. És elsősorban a közönségnek, hogy pártfogásba vették 
a műsort, mert hiába remek produkció, ha nincs közönsége. A 
Dalkör szervezői, énekesei tették a műsort elismertté, hogy ma 
már profi módon működik. Sok sikert kívánt a kultúra avatott 
művelőinek.

Örültünk az elismerő szavaknak és a közönség szavaknál is job-
ban mérhető tetszésnyilvánításainak. Ez élteti a műsort. Köszönet 
érte. Köszönet a „háttér-stábnak” , a technikusoknak és a ház dol-
gozóinak a segítő készségért.

Májustól a díszudvar szabadtéri színpadán lesznek előadásaink, 
lazább, kötetlenebb formában, akinek kedve van, táncra is perdül-
het, együtt énekelhet az énekesekkel.

Nyári programjaink: Május 15. szombat 17 óra: B. Tóth Magda 
vendégművésszel,

Június 19. szombat 17 óra: Pálkerti Zsuzsa és Prekop Judit elő-
adóművészek könnyű, hagyományos tánczenével invitálják a kö-
zönséget táncolásra,

Július 17. szombat 17 óra: Kerekes Katalin vagy Léka Klári remek 
műsorát Látó Imre zenekara kíséri,

Augusztus 14-én szombaton 17 órakor az egyesület korrepetito-
ra, Burghardt Ferenc zenekara játszik szórakoztató tánczenét.

Június 4-ei műsort (péntek 19 óra) ajánljuk még figyelmükbe: 
Látó Imre vezetésével a Balatoni Koncert Cigányzenekar játszik 
szórakoztató zenét, felkért énekesek énekelnek.

Szeptember 19-től 15 órakor újból a színházteremben lesznek 
műsoraink, vendégénekesnek a közismert, kedvelt énekest, Tolnai 
Andrást várjuk.

Köszönjük az eddigi részvételt és támogatást, reméljük, tovább-
ra is együtt tölthetünk havonta egy kellemes dalos-nótás délutánt! 
Várunk mindenkit szeretettel!                                   Kovács Istvánné

Gyáli Napok 2010 tavaszi rendezvény
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosz-
tálya által kiírt pályázaton, az Arany János Közösségi Ház segít-
ségével az Őszidő Nyugdíjas Klub is részese lehetett a ”Kertvá-
rosi kistérségi napok civil kulturális rendezvényfolyam„ címmel 
megnyert  programsorozatnak. A klub 2009 szeptember 6-án 
tartotta a pályázaton nyert összegből a Gyáli Napok őszi rendez-
vényét.

2010. május  4-én  tartotta a Gyáli Napok tavaszi rendezvé-
nyét, melyet a program keretében a Dobó Katica utcai templom 
kertben sikerült megrendezni. Nagy örömünkre a meghívott 
vendégek közül a polgármester úr, Gyimesi István eljött közénk, 
néhány kedves szóval köszöntötte a jelenlévőket.

Az  Őszi Fény (Bugyi) nyugdíjas klub, a Darumadár (Felső-
pakony) Nyugdíjas Klub, a Gyömrői Boglárka Nyugdíjas Klub 
tagjai voltak a vendégeik. Megtisztelt a jelenlétével Hefler Gábor 
plébános úr és Dóra Csilla kistérségi koordinátor. A meghívott 
klubok fellépéseikkel örvendeztettek meg bennünket. Nagyon 
szép versek, népdalok, szólóénekek hangzottak el a kedves ven-
dégeinktől.

Mivel a rendezvényen ünnepeltük az anyák napját is, az Ősz-
idő Nyugdíjas Klub énekkara az anyák napi népdalcsokrot éne-
kelte el.

A műsor után szabadtűzön elkészített babgulyás és lekváros 
palacsinta volt a menü, majd élőzenére táncoltunk míg az erőnk 
és kedvünk tartott. Miután mindenki jóllakott egy kis tréfával 
színesítettük a műsort, palacsintaevő versenyt hirdettünk. A 
verseny célja volt: ki tudja leggyorsabban a felszolgált 3 db pala-
csintát megenni hátra tett kézzel papír tálcáról. A résztvevőknek 
nagyon nagy szurkoló tábora volt. Felsőpakony csapata győzött.

Közel 200 fő vett részt, valamennyien nagyon jól érezték ma-
gukat. Mindenkinek nagyon köszönjük a lehetőséget és a részvé-
telt!                                                                      Őszidő Nyugdíjas Klub
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Amerikai egyetemen végzi kutatásait a tehetséges gyáli fiatal

A Bartók iskolától a Stanfordig
Amerikai filmek idilli helyszíne-
ként nem egyszer találkoztunk 
már a kaliforniai Stanford Egye-
tem gyönyörű épületeivel. Ilyen-
kor biztos sokan ábrándoztak  
arról, milyen kiváltságos élmény 
lehet ilyen helyen tanulni, esetleg 
dolgozni. Egy 28 éves gyáli fiatal-
embernek bizony megadatott ez 
a lehetőség. Dr. Gengeliczky Zsolt 
Gyálon, a Bartók Béla Általános 
Iskolában kezdte tanulmánya-
it, innen Ócsára, a Bólyai János 
Gimnáziumba ment, majd pedig 
az ELTE vegyészkarán szerzett diplomát és 
doktori címet. A Stanford egyetemen 2009 
januárjában kezdett dolgozni.

Mire ez a cikk megjelenik, Zsolti már újra 
a napfényes Kaliforniában bűvöli kémcsöveit, 
hiszen rövid hazalátogatása csupán pár napig 
tartott.

- Mivel is foglalkozol pontosan?
- Vegyészként végeztem és fizikai kémia 

a szakterületem. Jelenleg lézer-spektrosz-
kópiával foglalkozom Amerikában. Ez azt 
jelenti, hogy lézerek segítségével vizsgáljuk, 
hogy molekuláris szinten mi történik egy 
folyadékban, milyen gyorsan mozognak a 
molekulák, milyen gyorsan forognak, mi-
lyen gyorsan szakad fel egy kötés egy oldott 
molekula és egy oldószer között és milyen 
gyorsan alakul ki egy másik kötés egy másik 
molekulával. Az én konkrét témám, hogy 
ezeket a méréseket kiterjesszem határfe-
lületekre és oldatok felületére is. Az utóbbi 
néhány hónapot egy új kísérlet felépítésével 
töltöttem. 

- Egy magyar kisvárosból indultál, jelenleg 
pedig egy világhírű egyetemen dolgozol kuta-
tóként. Ehhez biztosan sokat kellett tanulni. 
Milyen tanuló voltál?

- Kitűnő voltam az általános iskolában is és 
aztán a gimnáziumban is. Ez valószínűleg an-
nak köszönhető, hogy mindig is szerettem ta-
nulni. Ezt persze elsősorban magamért tettem, 
de jól esett, amikor észrevettek és felfigyeltek 
rám. A Gyáli Tehetséges Gyermekekért Ala-
pítvány által minden évben megjutalmazzák 
a kiemelkedő képességű gyáli gyermekeket. 
Én többször is megkaptam ezt a díjat. Nagyon 
meglepődtem, amikor először kaptam, mert 
nem számítottam rá és azóta is nagyon közel 
áll a szívemhez ez a díj.

- Hogyan jutottál ki Amerikába, és miért 
éppen a Stanford?

- Már az egyetemi és doktori évek alatt is 
többször voltam Amerikában, hiszen egy pá-
lyázat lehetővé tette, hogy néhány hónapig 
kint folytassam a tanulmányaimat. Mivel na-
gyon megkedveltük egymást az ottaniakkal, 
kis idő múlva újra meghívtak egy tanulmányi 
útra. Később egy ösztöndíjjal ismételten ki-
utazhattam, így szépen lassan megismertem 
az amerikai rendszert. Aztán a doktori meg-
védése után úgy gondoltam, hogy jó lenne még 
visszamenni tapasztalatszerzés céljából. Több 
helyre is jelentkeztem úgynevezett poszt-dok-
tori állásra, és a Stanford egyetemen találtam 
üres helyet. Ehhez persze elengedhetetlen volt, 
hogy jól beszéljek angolul. Az angol nyelv tu-
dása nagyon fontos manapság minden fiatal 
számára, a természettudományok területén 
viszont kötelező. 

- A szüleid mit szóltak, amikor bejelentet-
ted, hogy Amerikában fogsz élni?

- Tudomásul vették. Biztos vagyok benne, 
hogy jobban örülnének neki, ha itthon len-
nék, de nem tartanak vissza, hiszen ez egy 
remek lehetőség és a technika lehetővé teszi, 
hogy naponta tartsuk a kapcsolatot.

- Milyen volt az ottani fogadtatás?
- Az amerikaiak hozzá vannak szokva a 

külföldiekhez. Főként az egyetemeken találni 
különféle nemzetiségű hallgatókat, kutatókat, 
így aztán rajtam sem lepődtek meg, könnyen 
beilleszkedtem. Az én csoportomban sem én 
vagyok az egyedüli külföldi, hiszen Koreából 
és Indiából is vannak hallgatók. 

- Hogyan képzeled el a jövődet? Kint sze-
retnél letelepedni, vagy hazatérsz majd?

- Jelenleg poszt-doktori kutatóként va-
gyok kint, ami ugye azt jelenti, hogy miután 

az ember megvédi a doktoriját, még pár évig 
kutatócsoportokban dolgozik, és ezt követő-
en jelentkezik egy kutatóintézetbe, vagy egy 
egyetemre professzornak. 

Egyelőre tehát még néhány évig tanulok és 
tapasztalatokat szerzek, hogy később egy sa-
ját labort tudjak vezetni. Úgy tervezem, hogy 
egyetemi állásokra fogok jelentkezni Ameri-
kában, aztán majd meglátjuk, hogy milyen 
sikerrel. Hogy hosszabb távon mit hoz a jövő 
azt nehéz előre látni.

- Milyen Magyarország a világ másik felé-
ről?

- Magyarországon hajlamosak vagyunk úgy 
gondolni, hogy külföldön könnyebb érvénye-
sülni, aztán amikor kijutunk, szembesülünk 
vele, hogy ez nem minden esetben van így és 
bizony ott is rengeteg munkába kerül ered-
ményeket elérni. Illetve arra is rájöhetünk, 
hogy még ha időnként úgy is érezzük, hogy 
kevesebb pénz jut bizonyos dolgokra, ebben 
az országban is rengeteg érték van, rengeteg 
szellemi erőforrás, amit nem biztos, hogy 
megfelelően használunk ki, vagy éppenséggel 
észre sem veszünk.

Ezeket a dolgokat csak akkor érzékeli az 
ember, amikor távolabbról tekint az országra.

- Üzensz valamit az itthoni fiataloknak?
- Örüljenek, hogy ilyen lehetőségekhez jut-

nak a magyar oktatás által, örüljenek neki, hogy 
nyelveket tanulhatnak. Én azt tapasztaltam, 
hogy itthon akár egy vidéki gimnáziumban is 
olyan felkészültséggel bírnak a tanárok, annyi 
tudást adnak át a diákoknak, ami Amerikában 
bizony sok gimnáziumban luxusnak számít. 
Sokszor elégedetlenkedünk, anélkül, hogy fel-
mérnénk, milyen nagyszerű lehetőségekhez 
lehet jutni ebben az országban.

Veres Sándor
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A Bartók Béla Általános Iskolában 2010. május 8-án, immár 8. al-
kalommal tartottunk Bartók Alapítvány Napot.

Hagyományaink szerint ez a nap a gyerekek , szülők napja, mi-
kor az alapítvány, az iskola tantestülete és valamennyi dolgozója 
azon munkálkodik, hogy érdekesebbnél érdekesebb programo-
kat kínáljon minden résztvevőnek. Az időjárás kegyes volt hoz-
zánk így az iskola udvarának szinte minden szegletében zavarta-
lanul  folytak a vetélkedők, bemutatók, kézműves foglalkozások. 
A gyerekek nagyon várták a  nagy népszerűségnek örvendő óri-
áscsúszdát, ugrálóvárat.  Az idén újdonságként kipróbálhatták  
az egypályás eurojumpingot  is, ahol a hosszan kanyargó sor sem 
rettentett vissza senkit a kipróbálástól.

A Dabasi Rendőrőrs munkatársai KRESZ-teszttel és kerékpáros 
ügyességi pályával  tették próbára a bátor jelentkezőket. Megtisz-
telte rendezvényünket a gyáli FEGY is, óriási élményt szerezve 
minden gyereknek aki magára ölthette a tűzoltóruhát, vagy be-
szállhatott a tűzoltóautóba. A látványos és izgalmas tűzoltó-bemu-
tató még a felnőtteket is elkápráztatta. Munkatársaink szerveztek 
horgászatot, aszfaltrajzversenyt, arcfestést, ügyességi vetélkedőket, 
kóstolóval egybekötött egészséges táplálkozási bemutatót, íjászatot, 
kézműves foglalkozást, ping-pong versenyt, babafotó-totót és játé-
kos agytornát.

Városi Informatika Verseny a Bartók Iskolában
Idén 5. alkalommal került megrendezésre iskolánkban az alkalma-
zói verseny, melynek keretében lehetőséget biztosítunk városunk 
diákjai számára, hogy összemérjék tudásukat.

Hagyományosan egyéni és csapatversenyt is szerveztünk. A 
legkisebbek, az ötödikesek grafikából, a hatodikosok grafika és 
szövegszerkesztésből, a hetedikesek szövegszerkesztés, bemutató 
készítés és internet használatból, míg a nyolcadikosok plusz fel-
adatként még táblázatkezelésből is kaptak feladatot. 

A verseny jó hangulatban zajlott, a versenyzők jó színvonalú 
munkákat készítettek.

Városi Informatika Verseny eredménye
5. évfolyam: 1. Molnár Tünde (Bartók, 39 pont,  98%), 2. Osztényi 
Dóra (Ady, 31 pont, 78%), 3. Semega Tamás (Zrínyi, 29 pont,  
73%).

6. évfolyam: 1. Kármán Örs (Bartók, 74 pont, 77%), 2. Szabó Rená-
ta (Ady, 59 pont, 61%), 3. Vitéz Tibor (Zrínyi, 59 pont, 61%).
7. évfolyam: 1. Nyiscsák Viktória (Bartók, 69 pont, 87%), 2. Péc s i 
Andrea Brigitta (Zrínyi, 61 pont, 77%), 3. Kovács Domiknik (Ady, 
21 pont, 27%).
8. évfolyam: 1. Rapcsok Dóra (Bartók, 94 pont, 82%), 2. Sándor 
Norbert (Zrínyi, 87 pont, 76%), 3. Felföldi Miklós (Eötvös, 56 pont, 
49%), 4. Tóth Jenifer (Ady, 40 pont pont, 35%).
csapat: 1. Bartók (276 pont, 84%), 2. Zrínyi (236 pont, 72%), 3. Ady 
(151 pont, 46%).

A versenyzők oklevél és tárgyjutalomban részesülnek.
Köszönjük a felkészítő tanárok, valamint a verseny lebonyolításá-
ban segítő kollégák munkáját.                                                Béky Imre 

munkaközösség-vezető

Hogy ne csupán az agyunkat tornáztassuk a tornateremben sor-  
és váltóverseny, tanár-diák foci zajlott. A versenyek díjazását  a 
Gyáli Ipartestület felajánlásából oldottuk meg. Ezúton is köszönjük 
nagyvonalú támogatásukat. 

A nap csúcspontjának mondhatjuk a motorosok bemutatóját és 
felvonulását. A színpadon  felléptek: a Gyáli Mazsorett Csoport, 
Bartók Óvoda tánccsoportja, akrobatikus rock and roll csoport, az 
iskola énekkara és a  4. a osztály tánckara. 

Míg a gyerekek vidáman szórakoztak, a szülők versengtek, me-
lyik osztály csapata főzi a legfinomabb gulyást. A főzőversenyre 
2.a, 3.a, 3.b, 4.a .5.b, 7.a, 8.b csapata nevezett. Éhesen azonban senki 
nem maradhatott, mert kóstolójeggyel végig kóstolhatta az elké-
szült remekműveket.

A felhősödő időjárás senkinek sem szegte kedvét, nagyon jól 
éreztük magunkat és az esti tombolasorsoláskor sokan tolongtak 
a színpad előtt.

Ezúton köszönjük meg Tarpai Károlynak a felajánlott fődíjat: egy 
nagyon szép kerékpárt, melyet Vinnai  Tibor a Bartók Alapítvány 
elnöke sorsolt ki és adott át a boldog nyerteseknek.  

Köszönjük mindenkinek , aki a nap sikeréhez hozzájárult, hogy 
egy vidám és sikeres napot tudhatunk magunk mögött.                      

Fekete Zoltánné Marsi Judit
a Bartók Alapítvány kuratóriumának tagja

Alapítványi Nap a Bartókban
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Nagy sikerű nevelési konferencia Gyálon
A gyáli nevelési tanácsadó április 21-én 
nagy sikerrel tartotta nevelési konferen-
ciáját. A nap tematikáját a tanulási és ma-
gatartászavarok köré szerveztük, ami a 
kistérségben tevékenykedő pedagógusok, 
szakemberek, szülők visszajelzései alapján 
az óvodás és iskolás gyerekek jelenleg leg-
nehezebb nevelési területévé nőtte ki ma-
gát. Rendezvényünkre közel 150 fő regiszt-
rált és örömmel láttuk, hogy a többség az 
egész napot velünk töltötte.

Nagy érdeklődés fogadta a délelőtti ple-
náris előadásokat. Elsőként Dr. Hirsch 
Anikó gyermekorvos, gyermekpszichiáter 
főorvos azt a kérdést jelölte meg, hogy az 
orvos-kliens-pedagógus-szülő kapcsolato-

kat hogyan fűzhetjük szorosabbá. Milyen 
szemléletformáláson keresztül tudjuk a 
probléma megoldásának sikere érdekében 
bevonni a szülőket. Továbbá tájékoztatást 
adott az érdeklődőknek a különböző diag-
nózisok értelmezéséről.

A délelőtt következő kiemelt előadója Fo-
dorné Dr. Földi Rita – klinikai szakpszicho-
lógus, neuropszichológus docens fő kutatási 
területe a hiperaktivitás kihatása a maga-
tartászavar és a tanulási teljesítményre. Ő is 
felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy 
csak komplex megközelítéssel érhetünk el 
eredményt. Nagyon fontos pl. a viselkedés 
terápiás kezelés során az olyan több frontos 
megközelítés, melynek során a gyógyszeres 
terápia, pszichoterápia, mozgásterápia és a 
fejlesztés a partnerintézményekkel szoros 
együttműködésben zajlik, hiszen a fejlő-
désről a pedagógus az első visszajelző pont. 
A délelőtt zárásaként a Városüzemeltető 
Kht. segítségének köszönhetően ízletes me-

leg ebéddel vendégelhettük meg 
az odalátogatókat, melyet nagy 
megelégedéssel fogadtak.

A délutáni workshopok csa-
ládias légkörében a Nevelési 
Tanácsadó terápiák belső me-
chanizmusainak megláttatásá-
ra, kipróbálására, átbeszélésére 
volt lehetőség, ami szintén jó 
visszhangra talált. A nap üdítő 
színfoltja volt az Ady Endre Ál-
talános Iskola gyermekei és Fá-
biánné Szálkai Gabriella – drá-
mapedagógus bemutatója.

A népes érdeklődés külön 
öröm volt számunkra, hiszen 

ez egy megfelelő indikátor 
arra, hogy Gyálon és a kis-
térségben egyre fokozódó 
igény van olyan tudományos 
előadások szervezésére, ahol 
lehetőség nyílik a társszak-
mában dolgozók szakmai-
ságának elmélyítésére és a 
gyakorlati tárház bővítésére. 
Jövőre egy szakmai nap ke-
retében olyan neves előadó-
kat tervezünk szerepeltetni, 
mellyel még színvonalasab-
bá tehetjük kistérségünkben 
a szakmaközi kommuniká-
ciót, a partnerek: pedagó-

gusok nevelők, szakemberek a közös célért 
való hatékony együttműködésért. Szeret-
nénk ehhez gyáli szponzorok segítségét 
kérni, akik úgy gondolják, hogy velük 
együtt egy ilyen szakmai nap még színvo-
nalasabb megrendezésre kerülhet.

Nagy érdeklődés övezte a különböző 
módszertani eszközök, szakkönyvek szé-
les repertoárját felvonultató szolgáltatók, 
kiadók standjait, melyeket az előadások 
szünetében tekinthettek meg a résztvevők, 
és örömmel fogadták az Apen Kft. gyáli 
papírboltjának regisztrációnál átnyújtott 
ajándékait.

Külön szeretnénk megköszönni Gazdik 
Istvánnak és csapatának segítségét, akik az 
első ötlettől a kivitelezés utolsó pillanatáig a 
legnagyobb odaadással keltek segítségünk-
re. Szándékunkban áll a jövőben is betölteni 
a teret az Arany János Közösségi Ház falain 
belül hasonló társasági rendezvényekkel, 
hiszen a tudományos értekezéseken túl le-
hetőség nyílik ilyenkor a kistérség gyerme-
keiért dolgozó szakemberek nevesítésére, a 
nevek arcokkal, személyekkel való egyezte-
tésére és nem utolsó sorban szakmai kap-
csolatok kötésére.

Jövő évi jubileumi konferenciánkon sze-
retnénk, ha a többi 
kistérségi település is 
ötletekkel, szponzo-
rálással rájuk jellemző 
sajátosságokkal, tele-
pülésük jellegzetessé-
gének bemutatásával, 
szerepet vállalnának.

Köszönjük minden-
kinek, aki jelenlétével 
megtisztelt minket, 
mert aznap az iga-
zi figyelem, az igazi 
eg y üt tgondolkodás 
valósulhatott meg.

Tábit Sarolta
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Közös tanulás, kikapcsolódás és 
szórakozás a baba-mama klubban
Akik figyelemmel kísérik a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyv-
tár programjait, már találkozhattak a baba-mama klub „intézményével”. Persze 
ezen a programon többnyire átsiklanak az emberek és csak a kisgyermekes szü-
lők figyelmét ragadja meg. Én is közéjük tartozom. A klub egyik lelkes anyuká-
jaként szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek. Azoknak az embereknek, 
akik megteremtették a lehetőséget a babák és a mamák számára a közös tanu-
láshoz, szórakozáshoz és kikapcsolódáshoz.

Két évvel ezelőtt – kislányom születésekor – kezdtem olyan időtöltést keresni, 
amely mindkettőnk számára egyaránt kellemes és hasznos. Több sikertelen pró-
bálkozás után a nővérem tanácsára látogattunk el a művelődési házban induló 
baba – mama klubba gyermekemmel és a barátnőmmel, aki szintén kisgyerme-
kes anyuka. Már az első alkalommal nagyon jól éreztük magunkat. A gyerekek 
számtalan fejlesztő és szórakoztató játék közül választhatnak. A kisebbek kielé-
gíthetik hatalmas mozgásigényüket a mozgásfejlesztő játékokon, a nagyobbak 
pedig tanulhatnak tőlünk vagy akár egymástól mondókákat, énekeket, amelyek 
meglepően jól lekötik a figyelmüket. De ha valaki alkotni szeret, akkor lehet 
rajzolni, ragasztani, vagy amihez éppen kedve támad az apróságoknak.

Számomra nagyon fontos, hogy a kislányom hasonló korúakkal is találkoz-
zon, mivel a családunkban nincs másik gyerek. A klubban azonban nem csak 
erre nyílik lehetőségünk, hanem a nagyobb társaságba való beilleszkedést is 
gyakorolhatják a csöppségek. Természetesen az is egy fontos kérdés, hogy az 
anyuka is ki tudjon kapcsolódni a közös programok alatt. Erre jobb fórumot 
pedig keresve is nehéz lenne találni. A szülők mind hasonló kihívásokkal, le-
hetőségekkel és problémákkal találják magukat szembe a gyereknevelés során. 
Itt pedig nyugodtan elmondhatja mindenki a kérdéseit, tanácsait. Mindig akad 
közöttünk egy – sok esetben több is – segítőkész anyuka, aki biztosan tudja 
a megoldást a problémánkra. De ha mégsem születik meg a megfelelő válasz, 
akkor van lehetőség szakemberektől is tanácsot kérni.

Mielőtt valaki azt gondolná, hogy az egész klub csak és kizárólag a gyermek 
nevelésének rejtelmeire korlátozódik, el kell mondanom, hogy a klub nem csak 
erről szól. Több esetben hallgattunk előadást más témában is. Volt, hogy például 
egy kozmetikus szakemberrel beszélgettünk kötetlen formában. 

Mint korábban említettem közös időtöltést keresve jutottunk a baba-mama 
klubba. A keresés pedig annyira eredményes volt, hogy jelenleg minden csütör-
tök délelőtt 8-10 óráig elfoglaltak vagyunk, mégpedig nagyon. Türelmetlenül 
várjuk a következő csütörtököt, újra a közvetlen és családias hangulatú klubban 
találkozzunk ismerőseinkkel, babákkal és mamákkal.

Szeretném ajánlani minden kisgyermekes szülőnek, hogy jöjjön el gyerme-
kével, szerezzen új ismerősöket és legyen tagja ennek a kedves kis csapatnak, a 
gyáli baba-mama klubnak.

Szondi – Szedlmajer Petra

Katolikus misszió
2010. május 23., Gyál

A Mária Rádió védnökségével FM 98,9

Hírterjesztés: 7.00-12.00 a két gyáli piacon missziós 
stand felállítása, imaszándékok gyűjtése
Templomi programok:
 9.00 Dicsőítés, óvodások Pünkösdölője
 10.00 Lélekváró Gyógyító Szentmise
 11.00 Imaszolgálat
 15.00 Komáromi János és Mária előadása. 
  A hit és a szeretet megtartó ereje a családban.
 17.45 Templom? Mit tegyek, ha bemegyek?
 18.00 Imaóra: Taizé imák, énekek
Játszókerti programok: (Dobó Katica utca)
 16.00 Pünkösdölő - Misztériumjáték
 16.30 Zenés evangelizáció Sipos Gyula buzdításával
 18.00 Tánctanulás
 19.00 Vendéglátás
 20.00 Tábortűz, Hálaadás énekekkel, Rózsafüzér imádság

Egész délután gyermekprogramok, 

kézműves foglalkozások,

Lelki sátrak, beszélgetés atyákkal és a  

Mária Rádió önkénteseivel,

Pünkösdi könyvvásár.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nótakurzusra várunk 
jelentkezőket!

A Kovács István Pál Dalkör Egyesület ez év nyarán is 
megszervezi az énekesek képzését, a „nótakurzust”.

2009 nyarán rendkívül hasznos és sikeres tanfolya-
mot indított a Dalkör. Hogy a kurzus eredményes is 
volt, azt sorozatunk közönsége az „Azt a ragyogóját!” 
műsorunk szereplőgárdáján is tapasztalhatja.
A tanfolyam helyszíne: Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár
Időpontja: 2010. augusztus 3-7-ig, naponta 9-15 órá-
ig.
A tanfolyam költsége: 5000 Ft/fő.

A jelentkezőket korrepetitor és neves énektanár 
készíti fel a szólóéneklés alapjaira, a helyes hangkép-
zésre, zeneelméleti ismeretekre, színpadi mozgásra, 
a technikai eszközök, a mikrofon helyes használatá-
ra, „színpadképességre”.

Jelentkezés az egyesület vezetőségénél a 06-29/317-
211-es számon, vagy a közösségi házban személyesen, 
vagy a 06/29-541-644-es számon.

A résztvevők tanfolyamzáró bemutatkozó előadá-
son vesznek részt 2010. augusztus 7-én, 14 órakor.

A Dalkör vezetősége
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Elismeréseket is átadtak a jubileumi közgyűlésen

20 éve iparkodnak a város fejlesztésén
A Gyáli Ipartestület 2010. április 28-án 20. 
éves jubileumi és tisztújító közgyűlést tar-
tott kőrösi úti székházában. Az eseményen 
jelen volt Szűcs György az Ipartestületek Or-
szágos Szövetségének (IPOSZ) elnöke, dr. 
Kupcsok Lajos a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (PMKIK) főtitkára, Gyime-
si István városunk polgármestere, Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő, alpolgár-
mester és Pápai Mihály alpolgármester is.

Mint köztudott 1990 áprilisában, a régi 
posta épületében kezdte meg működését a 
Gyáli Ipartestület irodai szolgáltatásokkal, 
szakmai csoportokkal, munkavállalások 
szervezésével. Az első pillanattól közös cél-
ként szerepelt egy új, önálló székház, mely-
nek építése nem kevés bonyodalom után 
1999 augusztusában kezdődhetett el. 

Végül 2001. szeptember 21-én avatták fel 
a jelenlegi székházat.

„Épült az Ipartestület tagjainak összefo-
gásával” – olvasható az alapkőnek állított 
emléktáblán. És valóban, az épület születése 
remek példája a nagyszerű együttműködés-
nek a város iparosai és a városvezetés kö-
zött, melynek eredménye megmutatkozik a 
város egészének fejlődésében is.

A gyáli ipartestületet a lakossággal, az 
iparosokkal, az intézményekkel, az Önkor-
mányzattal, és az együttműködő partnere-
ikkel (IPOSZ, Kamara, PMVA) való jó kap-
csolat jellemzi. 

Karikás Pálnak, immáron hatodik alka-
lommal szavazott bizalmat a testület. 

Az újraválasztott elnököt az elmúlt 20 év 
értékelésére, és a jövő legfontosabb céljai-
nak ismertetésére kértem:

- Az elmúlt 20 évet két szlogen jellemezte 
a városban.

„A felelősség utolérhető” – ez jellemezte 
az ipartestület munkáját, de hogy ez nem-
csak egy üres szlogen volt, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt 
években az Etikai Bizottságnak nem volt 
munkája, vagyis nem voltak olyan prob-
lémák, melyek a bizottság elé kerülhettek. 
Ez tette lehetővé az Etikai és a Ellenőrző 
Bizottság összevonását, ami igazolja, hogy 
tagjaink munkájukat felelősséggel végzik.

„Jelenben építjük a múltat” – ez pedig vá-
rosunk szlogenje volt. Az elmúlt 20 évben 
településünk valódi kertvárossá vált, sőt, 

fejlett infrastruktúrával rendelkező kis-
térségi központtá nőtt. A szlogen a múlté, 
melyet a hamarosan megjelenő monográfi-
ával zárhatunk. Új fejezet kezdődik, mely-
ben még bőven akad feladatunk, a szépítés, 
a komfortosítás ugyanis nem állhat meg. 
Örülök, hogy részesei lehettünk a fejlődés-
nek, ami lokálpatrióta tagjainknak, a la-
kóknak és a vezetőknek köszönhető.

A jövőben kiemelten fontosnak tartjuk 
a szakmunkásképzést. Minden lehetőséget 
megragadva azon dolgozunk, hogy vissza-
térjen a szakma becsülete, szorgalmazzuk 
a szakmunkásképzést, és a gyakorlati- el-
méleti oktatóhelyek kialakítását. Amit mi 
tehetünk és teszünk az, hogy részt veszünk 
a pályaorientációs és pályaválasztási ta-
nácsadásban. Vissza szeretnénk állítani 
azt a gyakorlatot, hogy az ipartestületeknél 
történjen minden a képzéssel kapcsolatos 
ügyintézés, mint például a szerződéskötés, 
a gyakorlati képzőhelyek kialakítása, mes-

A Gyáli Ipartestület 2010. április 28-án 
lezajlott 20. éves jubileumi és tisztújí-
tó közgyűlésén választott társadalmi 
tisztségviselők, valamint a kitüntetettek 
névsora.

Elnökség: Karikás Pál - Elnök, Czotter 
Ferenc - Elnök-helyettes, Badics Ferenc - 
elnökségi tag, Illés László - elnökségi tag, 
Pribék Ferenc - elnökségi tag.

Felügyelő, Etikai és Ellenőrző Bizott-
ság:Lovas Sándorné - FEB Elnök, Botlik 
Zoltán - FEB tag, Kasza János Györgyné 
- FEB tag, Mezey István - FEB tag, Tolmá-
csi Ferenc - FEB tag, Kainz Ferenc - FEB 
póttag.

 Kurucz Árpád - IPOSZ küldött
Elismerések, kitüntetések:
25 éves kisipari-vállalkozói munka el-

ismerése (emléklap és ezüstgyűrű): Illés 
László épületlakatos kapta.

Aranykoszorús mester kitüntető címet 
(oklevél és jelvény): Czotter Ferenc - asz-
talosmester, Fekete András - víz- gázsze-
relő mester, Tolmácsi Ferenc - villanysze-
relő mester.

A 20. éves jubileumi évforduló alkal-
mából emléklapot kaptak azok, akik 

megalakulásunk óta tagjai Ipartestüle-
tünknek:

Antal József, Antal Józsefné, Balogh Ist-
ván, Banga András, Balatoni Pál, Czifra 
Jánosné, Czotter Ferenc, Fekete András, 
Gábor Tibor, Hamza Imre, Hangonyi 
Dezsőné, Kazi János, Kelevajda György, 
Kozma József, Ludmerszki Béla, Mezey 
István, Nádházi Mátyás, Pribék Ferenc, 
Szabó Frigyesné, Szántó György, Vitkóczi 
Józsefné, Vörös József.

Emléklapot kaptak a 20. éves együtt-
működésünkért: Szűcs György IPOSZ 
Elnöke, dr. Kupcsok Lajos a PMKIK fő-
titkára, valamint Gyimesi István Gyál 
Város Polgármestere.

A Gyáli Ipartestület, Tiszteletbeli 
Ipartestületi tagsággal tüntette ki: Pápai 
Mihályt városunk alpolgármesterét, va-
lamint Somogyváry Vilmost.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Vá-
rosi Kereskedelmi és Iparkamara főtitká-
ra dr. Kupcsok Lajos elismerő oklevelet 
adott át Karikás Pál elnök úrnak, köszö-
netét fejezve ki a Kamara és az Ipartes-
tület közötti kapcsolatok fejlesztése ér-
dekében végzett kimagasló munkájáért.

terek közvetítése az oktatáshoz, pályázatok 
kiírása, stb. Ezért 5 ipartestülettel együtt 
alapító tagként hoztuk létre a Közép-ma-
gyarországi Ipartestületek Szövetsége Non-
profit Kft.-t, amely jogi lehetőséget biztosít 
a fenti célok eléréséhez.

Dr. Kupcsok Lajos a PMKIK főtitkára is 
rámutatott a képzési rendszer hibáira. Mint 
elmondta: 

- Egy egészséges országban a képzési 
rendszer olyan, mint az egyiptomi pira-
misok. A piramis alapját, a jó szakmunká-
sok jelentik. A piramis középső részében a 
technikusok vannak, és a legszűkebb rész-
ben kellene lenni a felsőfokú végzettségű-
eknek. Pest megyében, a központi régióban 
ezzel szemben kialakult az a helyzet, hogy 
egy feje tetejére állított piramist látunk, 
ami sem a gazdaság igényeivel, sem a köz-
igazgatás igényeivel nincs összhangban. A 
szakképzés területén tehát rengeteg tenni-
valónk van. 



ÚjságGyáli
Új

1�

Alapítványi bál a Tátika Óvodában

Március 20-án került megrendezésre az Arany 
János Közösségi Házban a Tátika Óvoda Gyer-
mekeiért Alapítvány javára szervezett bál. 

A rendezvény előkészületei már hónapok-
kal a bál előtt megkezdődtek. Az óvoda dolgo-
zói, a szülői szervezet tagjai, a szülők együttes 
erővel, egymást segítve lelkesen szervezték, 
végezték a bállal kapcsolatos teendőket. 

Végre elérkezett a várva várt nap. Izgatot-
tan végeztük az utolsó simításokat, mielőtt a 
vendégek megérkeznek. Az utolsó napokon 
annyi belépő kelt el, hogy alig tudtuk elhelyez-

ni a vendégeket. Este 
7 óra előtt gyülekez-
tek a szereplő gyer-
mekek szüleikkel. A 
vendégeket 7 órától 
fogadtuk, majd elfog-
lalhatták helyüket a 
terített asztaloknál a 
színházteremben.

Németh Istvánné 
vezető óvónő kö-
szöntötte a kedves 
vendégeket. Elmond-
ta, hogy a bál egyik 

célja az óvoda-család kapcsolatának erősítése: 
a rohanó mindennapokat feledve együtt tölte-
ni egy vidám estét.

 A másik célja pedig a Tátika óvoda Klapka 
épület udvarának fejlesztéséhez anyagi támo-
gatás nyerése. Ezután jó szórakozást kívánva 
megnyitotta a bált. 

Ezt követően Karap Erzsébet, az alapítvány 
elnöke mondta el köszöntőjét.

Farkasné Annók Mária, a bál műsorvezetője 
ismertette a bál programját. A műsorszámok a 
következők voltak: 

- óvodai modern tánccsoport műsora,            
- óvodai néptánc csoport műsora,
- Micimackó csoport gyerek tánca,
- Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület műsora,
- az óvoda dolgozóinak meglepetés műsora.

A műsorszámok kellemes meglepetést, él-
ményt szereztek mindannyiunknak és meg-
alapozták a vidám hangulatot a bálhoz.

A színvonalas műsorszámok után a vacsora 
következett. Majd ezután kezdődött el igazán 
a bál, a tánc, s tartott egészen hajnali 4 óráig.

Közben persze kis pihenőt beiktatva tom-
bolasorsolás tartotta izgalomban a vendégse-
reget. Nagyon sok tombolatárgy került sor-
solásra,- sok örömet szerezve a vendégeknek. 
Érdekességként megemlíteném: aki az utolsó 
pillanatban vette meg a belépőt, ő nyerte meg 
a tombola főnyereményét. 

Kellemes élményekkel és fáradt lábbal tér-
hettek haza a bál résztvevői.

Szeretnénk megköszönni a sok-sok segít-
séget, támogatást, felajánlást, valamint azt, 
hogy sokan eljöttek, támogatva az alapítvány 
rendezvényét.

Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodapedagógus

Érti a csíziót...
Ilyen és ehhez hasonló szólásmondásokkal indult a műveltségi vetélkedő 
az alsós gyerekek részére a Zrínyi iskolában, mely a néphagyományok 
és a népszokások jegyében rendeződött az idei tanévben. Bizony jó volt 
hallani, hogy a kisiskolások milyen jól ismerik az ősidőkbe visszanyúló 
néphagyományainkat, mint a vízkereszt, farsang, gyümölcsoltó, virág-
vasárnap, Pünkösd, Péter-Pál napja, Luca, és még sorolhatnám. Arról 
is jó volt meggyőződni egy másik feladatban, hogy a viselkedési szituá-
ciókban milyen helyesen felismerik a tanulók a problémás helyzetekből 
adódó legmegfelelőbb megoldásokat. Tehát, ha a mindennapokban el is 
követik csínytevékenységeiket, azoknak ismerik a helyes módját is.

Nagy érdeklődés övezte a könyvtárból kikölcsönözhető, különfé-
le  állatokról szóló könyvek ismeretére épült kérdéseket. Mosolygott 
könyvtáros lelkem, amikor a felkészülés során láttam ezeket a kicsi 
gyerekeket  könyvekkel a kezükben jegyzetelni, nézegetni, olvasgatni 
a könyvtárban.  És természetesen a meseirodalom sem maradhatott ki 
a vetélkedésből…

A  másik – immár szokásos – vetélkedőnk a felsősök körében zajlott, 
és a költészet napjához kapcsolódott. Mivel igen szerteágazó ismeretkört 
hordoz magában egy művelt-kulturált ember tudása, ezért ez a vetélke-
dő is sokféle területet ölelt át, persze játékosan és a tanulók ismereteihez 
igazodva. Így nemcsak irodalmi kérdésekre kellett válaszolniuk, hanem 
történelmi, földrajzi és egyéb témakörben is kíváncsiak voltunk a tanu-
lók ismereteire. Persze innen sem hiányzott a néphagyomány felidézé-
se, és a közkedvelt fantáziajáték, amely a szokásostól kicsit eltérőbben 

mozgatja meg 
a gondolkodá-
sukat, miköz-
ben számot 
ad olvasási is-
mereteikről is. 
Fekete István 
k ö n y v e i b ő l 
szinte végeláthatatlan kérdéseket lehetett volna feltenni. Végül egy tit-
kos rovásírást kellett megfejteniük. A játékos vetélkedésből a zsűri sem 
maradhatott ki, akik láthatólag ugyanolyan lelkesedéssel  fejtegették 
meg a feladatokat, mint tanítványaik.

Mindkét műveltségi  vetélkedő végeredménye igazolta a diákok fel-
készültségét, és az volt a szándékunk, hogy mindenki nyerjen valamit 
-  tapasztalatot, könyvet, oklevelet, csokit és egy kellemes délután em-
lékét.

Köszönjük az alsós tanító nénik és a felsős szaktanárok felkészítő 
munkáját. Gratulálunk mindenkinek és megszívlelendő példaként áll-
jon itt a titkosírás megfejtése:

„Árpádházi magyarok Szent László királya nemcsak testi erejével, 
szálfa termetével tünt ki kortársai közül, de tudásával, művészi érzéké-
vel,  és lelki jóságával is.„

Rigó Anikó könyvtárostanár
Zrinyi Miklós Általános Iskola
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Az október 23-án átadott FTC-Gyál birkózócsarnokában jártam, 
ahol az edzőt, Kiss Sándort kérdeztem a klub eddigi eredményeiről, 
aktuális sikereiről.

– Az átadás óta eltelt 6 hónapban már több háziversenyt is szer-
veztünk, és egy nagyobb nemzetközi versenyt is lebonyolítottunk 
március 13-án, melyen a teljes magyar élmezőny mellett oroszok, 
litvánok és finnek is részt vettek.

Oroszországból a kalinyingrádi sportiskola junior csapata, Finn-
országból a finn junior válogatott illetve Litvániából szintén a juni-
or válogatott jött el hozzánk, sőt, a verseny előtt egy hétig nálunk 
edzőtáboroztak, Szabó Feri bácsi szponzorálásával.

Ez volt tehát az első általunk szervezett, komolyabb verseny, 
melyen egyébként igen jól szerepeltünk, 
hiszen az 50 kg-os súlycsoportbon Mol-
nár Róbert első helyezést ért el, a 60 kg-
os csoportban Krasznai Máté második 
lett, aki egy orosz és egy finn ellenfelet 
legyőzve a döntőben kapott ki, 66 kg-
ban Tarpai Roland második helyezett 
lett, ő Gulyás Zsombortól, a legnagyobb 
hazai favorittól kapott ki. 74 kg-ban lett 
egy bronzérmesünk is, Mohácsi Martin. 
96-kg-ban pedig Tóth Rafael aranyérmet 
kapott.

Csapatversenyben első helyezettek 
lettünk az FTC-Gyál csapata, másodi-
kak az oroszok lettek, harmadikok pedig 
a Csepel FC.

Ugyanezzel a csapattal április 24-én 
felnőtt magyar szabadfogású bajnok-
ságra utaztunk Szombathelyre. Két női 
aranyéremre számítottunk, Nagy Bri-
gitta 48 kg-ban és Godó Kitti 63-kg-ban 
volt a legnagyobb esélyes, de kettejük 
közül végül csak Brigitta váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. 

A Szombathelyen rendezett felnőtt 
magyar szabadfogású birkózó bajnoksá-
gon szerzett helyezéseink: Nagy Brigitta 
(48 kg) I. hely, Godó Kitti (63 kg) II. hely, 

Idén is megrendeztük a Gyáli  
Körzeti Szabadfogású Birkózó Gálát!
Gyál Város Birkózó Szakosztályának 
szervezésében 2010. május 08-án zajlott 
le az Eötvös József Általános és Szakkö-
zépiskola tornatermében.

Több csapat megtisztelte városunkat 
látogatásával: a Vasas, az ESMTK, Cse-
pel, továbbá Vecsés, Kakucs, Ócsa, Üllő 
csapatai sorakoztatták fel legjobbjaikat. 
A gyermek, diák és serdülő korosztály 
részére rendezett versenyre közel 100-
an neveztek be. 

A verseny vidám hangulatban, de 
nagy odafigyeléssel, komoly célokkal 
zajlott. Aki kedvet kapott a birkózó 
sportághoz, ősztől indulhat velünk a 
jövő évi versenyeken!

Jelentkezni lehet Kovács János edző-
nél: gyal.birkozok.ifj.se@index.hu  

Gyáli Birkózók Ifjúsági 
Sport Egyesülete

Tóth Rafael (96 kg) II. hely, Molnár Róbert (55 kg) III. hely.
Eredményeink az összesítésben a dobogó harmadik fokáig 

emelték az FTC-Gyál TBSE csapatát.
Ugyan ezen a napon a klub másik fele Pécsre utazott, a 

harmadik és a negyedik korcsoportnak rendezett Diákolim-
piára. Itt a következő helyezések születtek: 3. korosztály Sán-
dor Ferenc (75 kg) I. hely, 2. korosztály Kakócz Roland (85 
kg) III. hely.

Újságunk előző számában sajnos téves adatot közöltünk, 
hiszen 2010. március 27-én nem Szegeden, hanem Szarva-
son, rendeztek Diákolimpiát, ahol Sándor Ricsi sikerén kívül 
még további négy harmadik helyet is szereztünk, Gergely 
Dórának, Vetési Barbarának, Tarpai Zsanettnek és Sándor 
Klaudiának köszönhetően. Természetesen nekik is gratulá-
lunk a dobogós eredményekhez, olvasóinktól pedig elnézést 

kérünk a tévedésért.
Az egyesület továbbra is várja a birkózás iránt érdeklődő gyer-

mekek, fiatalok jelentkezését. Kezdőknek kedden és csütörtökön 
14.30 órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 15-től 17 óráig tartanak edzéseket. 

A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és szolárium is 
működik, melyet elsősorban a szülőknek hoztunk létre, de raj-
tuk kívül is bárki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig a 
csarnok fenntartásához járulnak hozzá.

Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a rész-
letekről a 06-70/341-9128-as telefonszámon, vagy személyesen a 
birkózócsarnokban (Gyál, Kisfaludy utca 36.). 

Pezseg az élet a városi birkózócsarnokban
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Hat kupából négyet hozott a FEGY

Mint minden évben, úgy idén is, április 21-én megrendezésre került a Ka-
tasztrófavédelmi ifjúsági területi verseny. Ezúttal Felsőpakony adott ott-
hont a rendezvény lebonyolításának. Ebben az évben 22 csapat jelentkezett 
a környékről.

 A FEGY ifjúsági tagozata 5 csapattal, 22 gyermekkel vett részt a 12 ál-
lomásból álló viadalon.

Az egyesület külön felkérést kapott a verseny lebonyolítására és a felállí-
tott akadálypontok kialakítására. Így tűzoltóink két akadálypontot képvi-
seltek, ahol a gyerekek az elsajátított tudásukról adhattak számot.

A versenyszámok tartalmaztak elsősegélynyújtási gyakorlatokat, kü-
lönböző életmentési helyzetekben, kerékpáros ügyességi akadálypálya 
leküzdését KRESZ ismeretekel, környezetvédelmi elméleti és gyakorlati 
feladatokat, légvédelmi sziréna használatát, riadóhangok felismerésével, 
polgárvédelmi elméleti és gyakorlati feladatokat (pl.: mi a teendő tömeges 
kitelepítésnél), árvízvédelmi kérdéseket, és gátépítési feladatok megoldá-
sát, tűzoltással kapcsolatos gyakorlati, ügyességi feladatokat (pl.: tömlő-
gurítás, mentőkötél kötés, puttonyfecskendő használata, ADR jelzések 
felismerését).

A gyerekek ezúttal is felkészülve várták a megmérettetést. Az elért 
eredmények önmagukért beszélnek. A FEGY ifjúsági tagozata általános 
iskolás csoportban elhozta az I. és a III. helyet. Középiskolás kategóriában 
pedig a II. III. illetve az V. helyezést. Ezzel a gyáliak a hat kiosztásra kerülő 
kupából négyet hozhattak haza, így növelve városunk és egyesületünk jó 
hírnevét.

Az első helyezett csapat további jutalmat, egy nem várt ajándékot kapott 
a szervezőktől, egy négy napos túlélő táborban vehetnek részt teljesen in-
gyen a gyerekek.

Valamint részt vehetnek a Megyei Katasztrófavédelmi Versenyen, Száz-
halombattán.

A Felsőpakonyi versenyen részt vett fiataljaink a következők: 
A „Tűzoltók” csapat - általános iskola kategória 1. helyezett: Bikkes 

Kristóf, Sas Norbert, Csiszár Fanni, Szabó Krisztián, Ifj. Jakucs János (tar-
talék).

A „Figyelők” csapat - általános iskola kategória 3. helyezett: Vörös 
Tamás, Csiszár Patrícia, Dani Csilla, Czékmány Tamás, Kiss Bálint (tar-
talék).

A „Felderítők” csapat – középiskola kategória 2. helyezett: Kurucz Er-
vin, Juszku István, Balogh György, Bernáth Roland.

A „Védők” csapat – középiskola kategória 3. helyezett: Romfa Kriszti-
án, Kurucz Árpád István, Reiter Rita, Papp Dániel.

A „Járőrök” csapat – középiskola kategória 5. helyezett: Kurucz Viktó-
ria, Fehér István, Sárosi Krisztián, Darázsi Réka.

A versenyre természetesen a felkészítők is elkísérték tanítványaikat. A 
gyermekek megfelelő felkészítése elsősorban az ő érdemük. Ők a követ-
kező FEGY tagok: Kurucz Árpád, Romfa Mihály, Fodor Bertold, Kozma 
Csaba, Benkő Péter, Szabó István. 

Megyei Katasztrófavédelmi Versenyent rendeztek Százhalombattán, 
2010. május 7-én. Felsőpakonyon tűzoltócsapatunk ért el I. helyezést így 
ők képviselték az Fegy gyerektagozatát a megyei versenyen. Itt a srácoknak 
magasabb mércének kellett megfelelniük, de egyesületünk hírnevét tudták 
öregbíteni, mivel dobogós III. helyezést értek el.

A „Tűzoltók” csapat – általános iskola kategória 3. helyezett: Bikkes 
Kristóf, Kurucz Viktória, Csiszár Fanni, Szabó Krisztián. Felkészítő: Koz-
ma Csaba, kísérő : Romfa Mihály.

Valamint köszönet illeti mindazokat a további FEGY tagokat, tűzoltó-
kat, rendőröket, polgárvédelmi szakembereket, OMSZ dolgozókat, vala-
mint a szülőket, hogy tudásukkal, önfeláldozó munkájukkal, megértésük-
kel hozzájárultak a FEGY ifjúsági tagozatának kiváló szerepléséhez.

Kalmár Róbert

A FEGY naplójából
Április 8-án egy idős hölgy két személyt engedett be lakásába 
akik azzal az indokkal mentek be, hogy ők villanyóra leolvasók. 
Az idős hölgy a távozásuk után vette észre hogy készpénze hi-
ányzik.

Szeretném a tisztelt lakosság figyelmét felhívni, arra a tény-
re, hogy a villanyóra leolvasásával megbízott személyek minden 
esetben arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ugyan úgy mint 
a többi szolgáltató megbízottjai. Amennyiben nem nyertek bi-
zonyosságot a személyeket illetőleg, úgy addig őket a lakásukba 
illetőleg a  telkükre ne engedjék be, és feltétlenül kérjenek segít-
séget, akár a szomszéd értesítésével, vagy más módon, de érdek-
lődhetnek, és segítséget kérhetnek, a 

06/80/200338-as ELMÜ-s számon, 

vagy a FEGY 29/340-333-as számán.
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Hagyománnyá vált 
a Marsi-kupa

Marsi Ferenc, Feri bácsi, a mindig segíteni kész közéleti em-
ber, a helyi sportkör egykori elnöke emlékére a Gyáli Baráti 
Kör Sportegyesület az idén is megrendezte a Marsi-kupát. 

Nagyon sokan vettek részt az április 24-én tartott egész na-
pos labdarúgó fesztiválon, a sportpályán. A bajnokság két kor-
csoportban zajlott, a díjakat Vinnai Tibor, a képviselő-testület 
Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke adta át.

Az eredmények:

Szemétszedési akció a Föld Napján

4-9 évesek korcsoportja:
1. Gyáli BKSE
2. Gyáli Lúrkó FC
3. Soroksár
4. Nagykáta
5. Alsónémedi

9-11 évesek korcsoportja:
1. Soroksár
2. Nagykáta
3. Gyáli BKSE
4. Alsónémedi
5. Gyáli Lurkó FC

Már megszokhattuk, hogy tavasszal több szemétszedési akciót is 
szerveznek városunkban, melyeken szép számmal vesznek részt a 
gyáliak. 

Idén is két alkalommal, több szervezet összefogásával valósulha-
tott meg ez a szép hagyomány.

Április 22-én, a Föld Napján, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fel-
hívására Gyál Város Önkormányzata és a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. is csatlakozott az országos sze-
métszedési akcióhoz.

Ez alkalommal két nagy teherautót töltöttek meg az összegyűj-
tött hulladékkal, amit a Bem József utca Kőrösi úttól a Peremvárosi 
Horgásztóig terjedő szakaszán, illetve a Kőrösi út Gyáli patak part-
jáig terjedő szakaszán sikerült összeszedni.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden csatlakozó számára térí-
tésmentesen biztosított kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint 
gondoskodott az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításá-
ról.

Gondolva azokra, akik 22-én nem tudtak részt venni az akció-
ban, egy hétvégi időpontot is kitűztünk. Május 8-án, szombaton 
a Képviselő Testület Környezet- és Közbiztonsági Bizottsága, az 
A.S.A Magyarország Kft. és a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. szervezésében gyűjtögettünk, de nagy 
számban csatlakozott hozzánk a FEGY Ifjúsági tagozata, a Bartók 
iskola, az Ady iskola, az Agapé gyülekezet, mezőőreink és a család-
segítő szolgálat munkatársai is. 

Ezen a napon az A.S.A. telephelyével szemben lévő területet, a 
krosszpálya melletti területet, a régi disznópiac területét, illetve az 
Egressy utcában egy önkormányzati tulajdonban lévő telket va-
rázsolták tisztává a lelkes önkéntesek, akik közül a legfiatalabb 3 
és fél éves, a legidősebb pedig 77 éves volt. A képviselő-testületből 
Badics Ferenc, Cseszkó Tibor, Vinnai Tibor és Marjainé dr. Szerényi 
Zsuzsanna, az A.S.A. Kft-től pedig Gorincsek Attila kereskedelmi 
igazgató személyesen is jelen volt akciónkon.  Közös erővel 14 ton-
na szemetet szedtünk össze, ami megdöbbentően nagy szám.

Minden lelkes önkéntesnek köszönjük, hogy egy napot rászánt a 
város környezetének megtisztítására. 
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A kullancsok által terjesztett betegségekrõl A kertésznaptárban új sorozat kezdődik „Kertet építünk” címmel.
Az első részben kertünk megtervezéséhez írok néhány tanácsot.

A kertterven a jövendőbeli megálmodott kertünk méretarányos 
megjelenítését értjük. Nincs egyforma kert, minden kert az adott 
használati igényekhez igazodik. Beszélhetünk díszkertről, haszon-
kertről vagy vegyes kertekről is. A legfontosabb szempont, hogy 
mire szeretnénk kertünket használni. Ma már a legtöbb családban 
a pihenésé és a szabadidő hasznos eltöltéséé a főszerep, így a leg-
nagyobb hangsúly a díszkertek tervezésére esik. Mielőtt papírra 
vetnénk gondolatainkat, meg kell néznünk a telek tájolását. Fontos 
szempont a benapozottság. A díszkertet, pihenőkertet mindig a 
naposabb fekvésű oldalra építsük, míg északi oldalon lehet az ún. 
előkert. A kert legfontosabb eleme a telkünkön álló lakóház. A kert 
színeiben, formáiban idomuljon a lakóépülethez, legyen a lakás szer-
ves folytatása. 

A megálmodott kertben mindig tartsuk szem előtt az igényeket. 
Mindenképpen szükség van nagy gyepfelületre, homokozóra, já-
téktérre, hintára. A játéktereket a kert hátsó zugaiban rejtsük el, de 
azért legyenek szem előtt. Ezt takarhatjuk díszfákkal, díszcserjékkel, 
búvóhelyet is biztosítva a gyerekek részére. Fontos szerepe van a per-
goláknak, szanetliknek, ahol kellemes beszélgetős-borozgatós sarkot 
lehet kialakítani. Ha a pénztárcánk megengedi és igényünk van rá, 
különböző méretű vízarchitektúrákat (vízmedencét, csobogót vagy 
akár úszómedencét) is építhetünk. Alapvető követelmény, hogy ezek 
a vizes dolgok szervesen illeszkedjenek a környezetbe, és ne üssenek 
el sem az épített elemektől, sem  a zöldterülettől. 

Ugyancsak fontosak a helyesen megépített kerti utak és lépcsők. 
Ezek ma már legtöbbször készen kapható térkőburkolatokból, be-
tonelemekből készülnek, de készíthetők természetes terméskőből 
is, valamint a szórt utak gyöngykavicsból, fenyőkéregből vagy kerti 
murvából is. 

Szintén lényeges eleme a kertnek a tűzrakóhely, melynek pontosan 
tervezzük meg a helyét. A tűzrakóhelyet a lakótértől távolabb létesít-
sük. Készülhet terméskőből vagy felhasználhatunk készen kapható 
öntöttvas vagy kő elemekből épített tűzrakóhelyeket is.

Az épített elemek után a kert legfontosabb részei a növények. A 
legfőbb pontokra nagyra növő díszfákat vagy gyümölcsfákat ültes-
sünk. Ezek amellett, hogy szépek, kiválóan árnyékolnak is. Az örök-
zöldeket, melyek lehetnek fenyőfélék ill. lombos örökzöldek (renge-
teg fajuk és fajtájuk közül válogathatunk), ültethetjük szoliterként, 
sövénynek, de felhasználhatók növénycsoportokban is 

A tervezett kert középső szintjét adják a díszcserjék. Itt színes 
lombú vagy virágukkal is díszítő fajokból válogathatunk. Az évelő-
ágyások létesítésével pedig tavasztól őszig színfoltokat teremthetünk 
a kertben. 

Elképzeléseinket mindenképpen méretarányosan vessük papírra, 
célszerű 1:100 arányban, és a növények felhasználásához kérjük ki 
szakemberek tanácsát, vagy nézzünk utána a szakirodalomban. Ter-
mészetesen elképzeléseinkhez segítséget nyújthatnak a kerttervezők, 
kertépítők és a díszfaiskolák tulajdonosai is. Ha kellően kreatívak 
vagyunk, kis segítséggel megépíthetjük a megálmodott kertet. 

Kertészeti, növényvédelmi kérdéseikre bővebben is szívesen vála-
szolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

A tavaszi, kora nyári időszaknak megfelelően ismét aktivizálódnak a kul-
lancsok; valóságos kullancsinvázió tapasztalható ilyenkor az enyhe, csapa-
dékos időjárás beköszöntével. A kemény tél után a kullancsok előbújnak 
rejtekükből és élelmet, gazdaállatot keresnek, valamint intenzíven szapo-
rodnak. 

Elterjedésükről elmondható, hogy nemcsak a hegyekben, erdőkben, 
hanem a városszéli zöldövezetben, gazos területeken is nagy számban elő-
fordulnak, ahol van gazdaállat, amelyen vért tudnak szívni (erdei vadak, 
tehéncsorda, birkanyáj, valamint kutya és macska). Manapság nem ritka 
megjelenésük kertvárosi területeken – akár a gondozott díszkertekben, ud-
varokon belül is. Ezt bizonyítja, hogy egyre több olyan kullancstól fertőző-
dött kutyával találkozunk, amelyik el sem hagyta az udvart. 

A kullancsok fő veszélye, hogy vérszívásuk során különböző kórokozó-
kat juttathatnak a gazdaállat vagy az ember szervezetébe. Embernél a víru-
sos agyhártya- és agyvelőgyulladás, illetve a Lyme-kór (más néven borrel-
liózis), kutyánál ez utóbbi mellett a babeziózis az elterjedt hazánkban. A 
babeziózis ritkábban előfordulhat lónál és kérődzőknél is. Az első két be-
tegséget azok a kullancsfajok terjesztik, melyek élőhelye a bükkös, tölgyes 
erdei növénytársulás (Pl. Budai-hegység, Börzsöny, Mecsek). A babeziózist 
terjesztő kullancsok főleg a nádas, dús növényzetű vízmelléki területeken 
(Balaton-part, Duna-mellék) voltak honosak, de mára elterjedtek szinte az 
egész országban, főként a városok kertes övezeteiben, parkjaiban. 

A babeziózis a kullancs vérszívása után 3-10 nappal lázzal, levertséggel 
kezdődik, majd véres vizelet (narancssárgától barnáig terjedő színnel), 
hányás, szapora légzés jelentkezhet. Ilyenkor az állat alig mozog, széde-
leg, tántorog, nyálkahártyái sápadtak lesznek. Ezt a heveny szakaszt szö-
vődmények: vese-károsodás, valamint immunrendszeri zavar követhetik. 
Szakszerű kezelés nélkül a betegség pár nap alatt a kutya halálát okozhatja. 
Ezért fontos, hogy ha kullancsot látnak az állaton, vagy a tünetek jelentke-
zésekor mielőbb forduljanak állatorvoshoz, ugyanis a kezdeti szakaszban 
sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható a betegség.

A Lyme-kór tünetei kevésbé jellegzetesek: láz, ízületi fájdalmak, kerin-
gési zavarok, bénulásos jelenségek. Laborvizsgálattal diagnosztizálható, de 
szintén csak a korai szakaszban megkezdett terápiától várható gyógyulás.

Hogyan védekezhetünk? Védőoltás kutyák számára csak a Lyme-kór 
ellen létezik, viszont a babeziózis jóval gyakoribb. Legcélszerűbb a kul-
lancsriasztó szerek alkalmazása. Ezek közül kiemelném a modern „spot 
on” készítményeket, melyek az állat bőrére cseppentve nyújtanak többhe-
tes védelmet. A vegyszeres nyakörvek közül csak a korszerűbbek és sajnos 
drágábbak biztosítanak megfelelő védettséget, a pár száz forintért kaphatók 
viszont elavultak, ezért hatástalanok. A spray-k csak kistestű kutyára, il-
letve macskára javasolhatók, de ezeket is csak a leírásban foglaltak szerint 
szabad használni.

Ha mégis befúródott kullancsot találnak, ne kenjék be semmivel, mert 
ilyenkor a kullancs fulladozás közben fertőzhet.  Az erre a célra kialakított 
csipesz, illetve a kullancs kiszedő kanál alkalmas a vérszívó veszélytelen el-
távolítására. Ezek emberi használatra ajánlottak, így patikai forgalomban, 
de állatorvosoknál is elérhetők. Ha nem rendelkeznek ilyen eszközzel, jobb, 
ha állatorvoshoz viszik az állatot, aki szakszerűen eltávolítja az élősködőt.

Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, 
szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken: 

Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32., E-mail: gyogyir2004@gmail.com
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Ön szerint van lehetőség a szelektív 
hulladékgyűjtésre Gyálon?
Ha ez lenne a közvélemény-kutatás kérdése, attól tartok, megoszlanának a válaszadók.
A bizonytalanoknak határozott segítséget tudok adni: igen, a gyáli lakosoknak van lehetőségük a sze-
lektív gyűjtésre! És csak a ház elé kell kitenni a megfelelő napon egy átlátszó zsákban az újrahasznosít-
ható hulladékot, és a gyűjtőautó el fogja szállítani.

Erről a lakosok része bizony tud, és él a lehetőséggel. Bizonyíték, és nem ígéret: figyeljék meg „zsákos 
napokon” a megfelelő színnel jelölt utcákban a lelkes ingatlantulajdonosok háza előtt figyelő zsákokat, 
amelyek másnapra „eltűnnek”. Ez komoly. (Ha mégsem „tűnnének el”, csak jelezzék ügyfélszolgálatun-
kon, és azonnal intézkedünk!)

Kérjük, keressék ki utcájukat a listából, és nézzék meg, mikor vannak Önöknél „zsákos napok”. Ezután 
nem marad más hátra, mint hogy a következő hónapban Ön is tegyen egy próbát a házhoz menő sze-
lektív gyűjtéssel Gyálon.
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DISCO GYÁLON
Rezidens: DJ. BOUL’ D

Minden pénteken party a klub 

PLAYBACK-ben. 

Kapunyitás: 22.00

Belépő: 1000 Ft

Helyszín: Gyál, Erdősor u. 148.

Csillagfény 
színjátszó és készségfejlesztõ  

musical iskola
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat, akik 
közelebbről szeretnék megismerni a színház világát és a színészet 
mesterségét. Iskolánkban tanulhattok táncot, éneket, beszédtech-
nikát, színjátszást és sok más színházzal kapcsolatos érdekes-
séget.

Tanáraink:
Bednai Natália

Kósa Dénes
Boros Eleonóra
Jakabfy Júlia

Hódos Henriett
Bednai Nikolett
Kiszely Melinda

Alkalmanként vendégművészek is meglátogatnak minket, mint például 
Hüvösvölgyi Ildikó.

Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,

2360, Gyál, Kőrösi út 118-120.,
telefon: 06 29 541-644

Kezdés: 2010. április 24. (szombatonként) 9:30-14:00
Folyamatos jelentkezési lehetőség!

Tandíj: 8000 Ft/hó
Információ: Bednai Natália 06-20-580-1353

Tábor
A Csillagfény színjátszó és készségfejlesztő musical iskola 

nyári tábort hirdet, ahová szeretettel várunk minden ér-
deklődőt, kicsiket és nagyokat, akik közelebbről szeretnék 
megismerni a színház világát és a színészet mesterségét. 
Ezáltal betekintést nyerhettek az musical iskola életébe.

A tábort egy előadással zárjuk ahol mindenki megmutathatja,  
amit tanult ez idő alatt.

Meghívott vendégek: Kautzky Armand, Hüvösvölgyi Ildikó.
Időpont: 2010. június 21-26. 9.30-15.00

Ár: 24.000 Forint
Étkezési lehetőség: büfé, illetve az ár tartalmaz egy meleg ételt.
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Földmérés, gyorsan és pontosan

Mikor van szüksége földmérőre?
· Ha háza felépült és a helyszínrajzon szeretné feltüntetni,
· Ha épületbontás megtörtént, Földhivatalban töröltetné,
· Ha meg akarja osztatni telkét (egy telekből több hrsz)
· Ha össze akarja vonatni a telkeit (több telekből egy hrsz)

Egyéb szolgáltatásaink:
· Birtokhatárok, építmények kitűzés
· Művelési ág, változással kapcsolatos vázrajzkészítés
· Közműfelmérés, közmű nyomvonalának kitűzése
· Szintezés
· GPS - alappontok meghatározása
· Agrár-környezetgazdálkodáshoz területmérés (AKG)
· Erdőtelepítési támogatás geodéziai munkarészeinek elkészítése
· Ipari geodézia
· Szolgalmi jog bejegyzés geodéziai munkái

Cégünk fölmérési szolgáltatásaival egyaránt áll magánsze-
mélyek, illetve cégek rendelkezésére. Pontos árat, a konkrét 
munka ismeretében tudunk adni. Nem kell sorban állnia, 
vállaljuk a munkával kapcsolatos Földhivatali ügyintézést!

Elérhetőségünk:  METRON KFT. 06 (30) 474-38-08
  e-mail: metronkft@t-online.hu
   megyeri.metron@gmail.com
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-

bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 

Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 

színválasztékban. Egyedi elgondolások 

megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-

het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-

kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-

nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-

sa. Házakban, lakásokban, éttermekben, 

gyárakban, intézményekben. Watermatic 

KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 

ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 

Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.  

Tel.: 06-70/233-30-47

Angol, német korrepetálást vállal nyelvvizs-

gával és érettségivel rendelkező gimnazis-

ta. Tel.: 06-20/342-6439

Eladó! Gyulai másfél szobás, 2X2 he-

tes üdülőjog. Júliusban már igénybe 

vehető. Irányár: 650 eFt. Érdeklődni:  

06-30/205-6207

Gyálon, főútvonal mentén, kozmetikai 

szalon szomszédságában, eddig fod-

rászatként működő üzlethelyiség, ki-

emelkedően kedvező áron, bérbe adó!  

Tel.: 06-70/375-9430.

Parkettás vállal mindennemű padló és 

parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 

javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-

ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 

bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177

DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül. 

Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tar-

tályok, csaptelepek javítása, cseréje.  

30/234-7492

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 

GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhi-

bás, óvodás- vagy iskoláskorú gyerme-

keknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás 

nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgrá-

fia) és segítségre van szüksége, hívja a 

06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat 

ingyenes.

Közösségi házban fogyasztóvédelem: hét-

főn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-15.30-ig. 

06-20/590-9502 E-mail:  hgyula@radio-

lan.hu

Felhívás! Azok a tulajdonosok, akiknek 

ingatlanára az ELMŰ Kft-t bejegyezték, 

a gyáli fogyasztóvédelemnél naponta 

7.00-19.00-ig (Vasárnap kivételével) az 

alábbi telefonszámon jelentkezhetnek:  

06-20-527-77-01

Amit kínálunk: környezetvédelem, ener-

gia-megtakarítás, egészségvédelem, 

kedvezménykártya, magyar áruk bevásár-

lóközpont, személyiségfejlesztés, pénz-

megtakarítás, pénzkereset. Ha szimpatikus 

a program és komolyan dolgozik benne 

(másodállásban is lehet) akkor 6. hónaptól 

150000-300000-500000 Ft a havi jöve-

delem. Csak 18 órától: 06-70/411-7208

KÖSZÖRÜLÉS  
fa-, fémforgácsoló 

szerszámok, 
háztartási  

eszközök élezése. 

Badics Ferenc 
Gyál, Károlyi M. utca 36.

Műköröm készítés, 
manikűr, pedikűr. 

Műköröm: 3500 Ft,  
manikűr: 2000 Ft, 
pedikűr: 2000 Ft,  
töltés: 1000 Ft. 

Cím:  
2360 Gyál, Árpád utca 75. 

Házhoz is megyek! 

Juhász Zsuzsa:  
06-20/342-42-42 

Fodrászt, kozmetikust, műkörmöst, pedí-

kűröst, masszőrt keresek, szépségsza-

lonba, Bp.XVIII ker. Nagykőrösi út -Méta 

utca környékén. Érd.: 06-20-983-5442, 

e-mail: bom@t-online.hu

Bejárónőt keres? Megtalálta! Középkorú, 

korrekt nő vagyok, hívjon bizalommal. Te-

lefon: 06-70/512-5541

Érettségire felkészítés, korrepetálás ma-

tematikából, történelemből, irodalomból 

(esetlegmásból) Gyálon, telefon: 06-

20/527-7701. 

Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon: 

70/267-3844

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

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

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

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út
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A programból:

Gyáli Műkedvelők Színtársulatának előadása

Karaoke Show

Andrejszki Bűvész Show

Budapesti Utcaszínház Péter meg a bíró című előadása

Gyáli Mazsorettek fellépése

Cosombolis koncert
Cincogó gyerektorna - Zenés torna kisgyerekeknek

Arcfestés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, arcfestés 

Nagycsaládos játszóház (kézműves foglalkozás)

Könyvsátor – könyvárusítás, irodalmi totó

Bölcső egyesület - egészséges táplálkozás 

Civil szervezetek (népdalkör, őszi nyugdíjas klub)

Népi körjátékok, népmesék 

Körhinta, Ugrálóvár 

Fegy - Jármű bemutatók

Mentő bemutató

Honfoglalás kori bemutató 

Jurtaállítás, kiállítás, íjász verseny

Játékos programok az A.S.A. sátrában 

Társasjáték, keresztrejtvény, puzzle 

Henna festés

Örökmozgó torna

Zenés torna kisgyerekeknek

A belépés ingyenes. 


