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Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Újabb játszótérrel lesznek
gazdagabbak a gyáli gyerekek

Az A.S.A. Magyarország Kft. jóvoltából, mintegy 15 millió forintból épül
új, az Európai Uniós normáknak is
megfelelő játszótér a Bartók Béla
Általános Iskola udvarán.

Ft. Takaró Károly
városunk díszpolgára
Augusztus 20-án városunk történetében harmadik alkalommal került sor a díszpolgári cím átadására.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban tartott ünnepségen ft. Takaró Károly ny. dandártábornok, református tábori püspök vehette át közösségünk legmagasabb kitüntetését Gyimesi István polgármestertől, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármestertől
és Pápai Mihály alpolgármestertől.
Tudósításunk a 3. oldalon.

Városi ünnepség augusztus 20-án

5. oldal

Szabó Ferenc és Boda Imre kapta
a Kiváló Gyáli Sportoló Díjat

6. oldal

Utcabál
A város 13. születésnapját ünnepeltük augusztus 21-én, a Piactéren.

13. oldal

Államalapító szent királyunkra, I. Istvánra, az államalapításra, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékeztünk augusztus 20-án, a Templom téren, s népünk hagyományai szerint
az új kenyérért is hálát adtunk.
Képes beszámolónk a 12. oldalon.
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Megjelent a város
monográfiája
Hosszú évek vajúdása után megjelent a városunk történetét feldolgozó
eddigi legteljesebb munka, Gyál
története – A település krónikája a
kezdetektől napjainkig címmel. A
kiváló helytörténész kutató, Czagányi László kétkötetes monográfiáját a város önkormányzata külön
ünnepségen mutatja be Gyál nagyközönségének. Lapunk következő
számában részletesen is bemutatjuk
a kiadványt, s reményeink szerint
már arról is beszámolunk, hogy hol
és mikortól lehet majd azt megvásárolni.

Tisztelt Gyáli Idősek,
Nyugdíjasok!
Egyesületünk az Idősek Világnapja alkalmából
ünnepi műsorral kedveskedik az időseknek,
melyre tisztelettel meghívjuk.
2010. október 1-jén, pénteken 15 órakor
köszöntjük a város szépkorúit
az Arany János Közösségi Házban.
A műsorból:
Köszöntőt mond Pápai Mihály alpolgármester,
a Kodály Zoltán Zeneiskolások
kedveskednek az időseknek,
vers,
Bányai Márton és Kiss Anni, ismert előadóművészek
nótákat és dalokat énekelnek.
Uzsonna, zene.
Várjuk az 50, 60 és 70 éves házassági évfordulót idén
ünneplők jelentkezését a 345 504-es telefonon.
Kérésükre külön is köszöntjük őket.
A programot támogatja:
Gyál város Önkormányzata,
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár,
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Új helyen a
GYÁVIV
ügyfélszolgálata
Tájékoztatjuk
Tisztelt
Fogyasztóinkat, hogy a
GYÁVIV Kft. központi
ügyfélszolgálati irodája
2010. október 1-jétől
a Kőrösi út 104. sz. alatt
(Tükör étterem mellett)
üzemel.

Ügyfélfogadás:

Hétfő
8-12-ig, 13-15 óráig
Szerda
8-12-ig, 13-20 óráig
Péntek
8-12-ig.
Hibabejelentés éjjel-nappal: 06-29-340-010-es
telefonszámon.

A Gyáli Kertbarát Kör idén is
megrendezi hagyományőrző
terménybemutató kiállítását az

Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban,
szeptember 17-18-19-20-21-én,
melyre szeretettel
meghívja a város és a kistérség
lakosságát.

A Gyáli Ipartestület közhasznú
egyszerűsített beszámolója
2009. év (adatok e Ft-ban)
A. Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök értékhely.
B. Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(AKTIVÁK)
D. Saját tőke
Induló tőke/Jegyz. tőke
Tőke vált./Eredmény
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredm. alaptev.
Tárgyévi eredm. váll. tev.
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
Hosszú lejár. köt.
Rövid lejár. köt
G. Passzív időbeli elhat.
FORRÁSOK ÖSSZESEN

14.070
43
14.027

5.702
1.188
4.514
24.286
24.079
24.480

-971
570

207
24.286
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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)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt
Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán



Kertbarátok
kiállítása

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 7500 példányban
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Ft. Takaró Károly városunk díszpolgára
A társadalomtudományok a modern világ értékvesztett állapotáról, anómiájáról beszélnek. Ha szétnézünk
közvetlen vagy tágabb környezetünkben, sajnos magunk is számos megnyilvánulását, bizonyítékát találjuk ennek.
Ezért talán soha sem volt olyan fontos a közösség
számára maradandó értéket hordozó, többletet adó cselekedetek, életutak, személyiségek példaként állítása,
mint most.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007-ben, a városi cím elnyerésének 10. évfordulóján
alkotott rendeletet a díszpolgári cím alapításáról, abból
a célból, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen- és
az utókor elé.
Augusztus 20-án városunk történetében harmadik
alkalommal került sor a díszpolgári cím átadására.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
tartott ünnepségen ft. Takaró Károly ny. dandártábornok, református tábori püspök vehette át közösségünk
legmagasabb kitüntetését Gyimesi István polgármestertől, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármestertől és Pápai Mihály alpolgármestertől.
Városunk díszpolgárát Körtvélyessy Zsolt Jászai Maridíjas színművész Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Wass Albert
és Füst Milán műveiből erre az alkalomra összeállított műsorával
köszöntötte a rendezvényen.
Ft. Takaró Károly 1948. július 31-én született Budapesten, 6
gyermek édesapja. 1966-ban érettségizett Budapesten, a Kossuth
Gimnáziumban, teológiai tanulmányait 1973-ban fejezte be, 1973.
november 11-én szentelték fel.
1973-75 között beosztott lelkész Pakson, Pécsen, Budapest Baross téri gyülekezetnél, Kőbányán.
1975 január 15-én kerül Gyálra, ahol 20 évig, 1995 december 10ig szolgál.

Azzal a feladattal érkezett településünkre, hogy a kicsiny, életképtelen gyülekezetet számolja fel, hiszen egy kicsi imaházban alig
két tucatnyi hívő látogatja az istentiszteleteket, nincs parókia, nincs
templom. A fővárosból ingázva Takaró Károly hozzálát a közösség
építéséhez. A közösség bővül, egyre nő az alkalmak látogatása,
pezsgő ifjúsági munka alakul ki. Az életképtelen, kicsi gyülekezet
pár esztendő múlva már nem fér el a régi kis imaházban. Felvetődött a templom építésének gondolata. Jakab Zoltán tervező, Kós
Károly stílusában megálmodja az új templom terveit. Már az épület
engedélyezéséért is komoly harcot kellet folytatni. Az építéshez pedig nem volt pénz. De csodák csodájára, ha lassan is, de a templom
épült. Például a tervek költségeire a tervező
négy darab 60 W-os izzót és két darab ceruzát
kért. 1984. március 15-én alapkőletétel, 1992ben lett kész az épület, melyet augusztus 20-án
felszenteltek. Takaró Károly lelkész a semmiből teremtett közösséget, gyülekezetet. A közösség pedig templomot épített. Karizmatikus
ember, lélekbe látó ember hihetetlen kisugárzással. 1994. május 8-án a Köztársasági Elnök
kinevezi a Magyar Honvédség dandártábornokává, első protestáns tábori püspökévé. Új
feladat. A semmiből kell tábori püspökséget
szervezni. 1998-ig látja el ezt a szolgálatot.
1995-től Kelenföldön él és ma is ott lelkész.
Mi gyáliak büszkék vagyunk rá, hogy itt élt,
dolgozott, kötődik hozzánk – hangzott el a
díszpolgári cím átadásán Pánczél Károly méltató beszédében.
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Nyár a közházban
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban már hagyományosnak
számít a májustól szeptemberig tartó
szabadtéri rendezvénysorozat. Míg a közművelődési intézmények jelentős része
nyári szünetet tart, a közház muskátlis,
leanderes díszudvarán országos szinten is
párját ritkítóan gazdag programot kínáló
rendezvényfolyam várja az érdeklődőket.
Így volt ez az idén nyáron is. Hétvégenként színházi és zenei események szórakoztatták a közönséget. Az öt színházi elő-

adás és tizenhét koncert szereplői, előadói
között ott volt többek között a Gyál Városi
Fúvószenekar, a Budapesti Utcaszínház
társulata, ír country-t játszott a Ratboys
zenekar, színre került vígoperett és Molnár
Ferenc-darab, zenélt többek között a H599 zenekar, Török Ádám és a Mini, nagy-

ta is, s természetesen nem maradtak el a
havonta megrendezett, Azt a ragyogóját!
nótadélutánok sem. A rendezvényekre
átlagosan mintegy nyolcvanan látogattak
el, így a nyár összlátogatottsága megközelítette a kétezer főt.

sikerű esten mutatkozott be az Ady Endre
Általános Iskola tanári kórusa és tánccsoportja, vendégünk volt Mikó István,
a Gyáli Műkedvelők Színtársulata és Farkas Éva művésznő, a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai, a Lucky Fellas együttes, a
Liversing zenekar, a Buddy Holly emlékzenekar és a Boys From The Cellar csapa-

II. Nótakurzus Gyálon
2009-ben az egri nótakurzusra jelentkeztek a Kovács István Pál
Dalkör énekesei. Anyagi támogatás nélkül az nem valósult meg, így
az egyesület maga szervezte meg saját képző programját. A kezdeményezést eredményesnek értékeltük, így ez évben már bátrabban
láttunk hozzá a II. Nótakurzus szervezéséhez.

Augusztus 9-től 13-ig a közösségi ház otthont adott a tanfolyamnak. A kurzus elérte célját: a résztvevők elméleti és gyakorlati foglalkozásokon ismerkedtek a zeneelmélet alapjaival. Hangképzést,
beszédtechnikát, előadói készséget, színpadi mozgást, a technikai
eszközök használatát gyakorolták. Dalt tanultak, korrepetáláson
vettek részt, műsorra készültek.
A képzést a nótaegyesület nagy gyakorlattal rendelkező tagjai,
hivatásos művészek tartották, akik az „…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsorban már szerepeltek.
Kovács Istvánné
elnök
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Újabb játszótérrel lesznek
gazdagabbak a gyáli gyerekek
Az A.S.A. Magyarország Kft. jóvoltából, mintegy 15 millió
forintból épül új, az Európai Uniós normáknak is megfelelő
játszótér a Bartók Béla Általános Iskola udvarán. A játszóteret nem csak az iskola tanulói használhatják majd, hiszen az
utcáról is megközelíthető lesz mindenki számára, az iskola udvarától kerítés fogja elválasztani. A gyerekek már alig
várják, hogy birtokba vehessék az új játékokat.
Az ünnepélyes átadásra szeptember közepén kerül sor
– tudtuk meg Pápai Mihály alpolgármestertől.
Legutóbb 2009 márciusában épült új játszótér az Árpád
téren, amely azóta is nagyon népszerű a gyermekek és szüleik körében. Reméljük, hogy a sikersorozat a jövőben is
folytatódik, és minden évben gazdagabbak lehetünk egy új
játszótérrel.
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Szabó Ferenc és Boda Imre kapta a Kiváló Gyáli
Sportoló Díjat
Gyál Város Önkormányzata 2003-ban alapította a Kiváló Gyáli Sportoló Díjat, abból a célból, hogy méltóképpen elismerje azoknak a kiemelkedő sportmunkát
végző személyeknek és közösségeknek a teljesítményét, akik a mérhető eredmények mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.
A díj átadására minden évben az augusztus 20-hoz közeli napokban, a városi utcabálon kerül sor. Így volt
ez az idén is.
Augusztus 21-én, népes közönség előtt, a városi utcabál színpadán Gyimesi István polgármester, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és
Vinnai Tibor önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke adta át a Kiváló Gyáli Sportoló
Díjat Szabó Ferencnek és Boda Imrének.
Szabó Ferenc vállalkozó, a Gyál és Térsége Birkózóegyesület elnöke két évtizede fő támogatója és szponzora a gyáli birkózósportnak, mely főleg utánpótlás-szerevezéssel foglalkozik. 2009-ben
önerőből hozta létre a birkózócsarnokot, korszerű öltözőkkel,
szaunával, erősítőteremmel, versenyek megrendezésére alkalmas
két szőnyeggel. Az átadáson olimpiai és világbajnok versenyzők,
a magyar birkózósport vezetői mondtak köszönetet az új létesítményért. Jelenleg körülbelül ötven fiatal látogatja az edzéseket. A
szakosztály egy kadett válogatottat ad, négy junior és két felnőtt
válogatott sportolója van. Junior világbajnokságon öt helyezett versenyzővel büszkélkedhetnek. Az egyesület az elmúlt évben hét magyar bajnoki címet is szerzett. Szabó Ferenc nemcsak a sportban,
hanem a közélet más területein is aktív közösségi ember, segítségére, támogatására mindig számíthatnak a civil kezdeményezések,



Boda Imre sportvezető, a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület elnöke
1976-ban, tizenöt évesen a Törökszentmiklósi Vasasból került az
MTK-VM-hez, ahol tizenkét évig futballozott. 1988-tól 1994-ig
Görögországban idegenlégiós, egy évig Kréta szigetén az OFI Kréta
játékosa, több szezonban az Olimpiakosz Volosz sportolója. Görögország gólkirálya volt az 1988-89-es szezonban, megelőzve például
Détár Lajos világválogatott játékost.
Boda Imre többször szerepelt a magyar válogatottban is. 19952002 között NB II-NB III-as csapatoknál játékos, majd edző, 2002től, nyolc éve a Gyáli BKSE elnöke, egyben a tizenegy éves korosztály elnöke is.
Több tehetséges fiatal került magasabb osztályba, futballakadémiára az egyesületből. Boda Imre sportvezetőként, edzőként emberi magatartásával példaként állítható a fiatal sportolók elé.
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Bemutatkozik a Zrínyi Miklós Általános Iskola
Gyerekzsivajjal együtt – mivel intézményünk
szervezte a városi nyári napközi ellátását – telt a
nyár. Ezért augusztusban indult az Önkormányzat által anyagilag támogatott, a vállalkozók által
támogatott és saját technikai dolgozóink által végzett karbantartási, felújítási kert- és egyéb szépítési munka. A kézilabdapálya vízelvezetése végre
készen van, köszönet az Önkormányzatnak és a
kivitelezőknek.
A gyermekvédelmi felelősnek külön irodát tudtunk az idei tanévre biztosítani. A termek festését az Önkormányzat támogatásával együtt, saját
dolgozóink és egy vállalkozó cég segítette. Sor került több tanterem és a földszinti folyosó, illetve
a mosdók festésére. Vásároltunk konyhai felszereléseket, iskolai eszközöket, bútorokat. Tárgyi
feltételeink jók.
Létszámunk: 507 fő a Rákóczi utcai épületben
helyet kapott SNI tagozattal együtt.
Ifjúsági tagozatunk: 25 fő – délutáni időszakban
történik az oktatásuk.
Mindkét tagozat csak a Zrínyi Miklós Általános
Iskola külön „specialitása”, amely nehezíti a szervezési feladatokon kívül az oktató-nevelő munkát
is. Eddig, sok és nehéz munkában ugyan, de sikeresen oldottuk meg ezeket a kihívásokat is. Emelt
óraszámban és csoportbontásban tanítjuk a matematikát, az informatikát, az angolt.
Idegen nyelv oktatása 1 – 3. évfolyamig is szervezett formában történik, a nem kötelező órák terhére. A felzárkóztató szakkörök száma évről évre
nő, a felzárkóztatást a két fő teljes állású fejlesztő
pedagóguson kívül, az osztályfőnökök és szaktanárok is végzik. Nem szeretnénk elhanyagolni
a tehetséges gyermekekkel való külön törődést,
ezért az idei tanévben erre plusz órát fordítunk
alsó és felső tagozatban egyaránt.
Testnevelés tagozatos oktatásunk minden évfolyamon biztosítja a heti 3 órát, plusz a szervezett úszás oktatást,
plusz évfolyamonként a heti 2 óra tagozatos testnevelés órát. A
mozgás szeretetére nevelés, az egészségnevelés központi szerepet
játszik oktatásunkban. Az idei tanév fő célkitűzése :
- a korszerű pedagógiai módszerek megismerése,
- pedagógiai eszköztár bővítése,
- továbbképzéseken belső bemutató órákon keresztül egymás
segítése, az új módszerek átadása,
- a napköziben visszaállítani a szabadtéri játéktanítás fontosságát,
a pedagógiában betöltött személyiségformáló szerepét.
A munkatervben a vállalt feladatok beépítésével, a szabadidős
programban, a már jól kialakult hagyományok megőrzésével kívánjuk az iskola oktató-nevelő munkájának színvonalát emelni.
Nem kívánjuk szem elől téveszteni az országos felmérésen való jobb
eredmény elérését, s ugyanakkor, az intézmény minőségirányítási
csoportja aktív tervezéssel, és a tanévre meghatározott mérés-értékelési rendszer megvalósításával segíti a munkaterv megvalósítá-

sát. A növekvő tanulólétszám, a változatlan összetételű, ambiciózus tantestület, az általam és a nevelőtestület által is nagyra becsült
Szülői Munkaközösség, minden elképzelésünket támogatta eddig
is, most is. Valamennyi nevelőnk szakképzett, személyi feltételeink
rendben vannak. A könyvtár, a gyermekvédelmi felelős, a szabadidő-szervező rendkívül jó programokkal támogatja az idei tanév
célkitűzéseit.
Pályaválasztás: Iskolánkból tovább tanult 67 fő. Ebből gimnáziumba: 10 főt, szakközépiskolába 29 főt, szakiskolába, szakmunkásképzőbe 28 főt vettek fel. (A viszonylag magas szakiskolai és
szakmunkásképzőben való továbbtanulás oka: az SNI tagozat és
az ifjúsági tagozat csak a Zrínyi Miklós Általános Iskolában van
egyedül a városban.)
Nagy szeretettel várjuk a három első osztály tanulóit, szüleit és valamennyi kedves diákunkat a 2010/2011. tanévben. Kívánok mindenkinek boldog, békés, eredményes, új tanévet.
Juhász Ida
igazgató
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Az Ady Endre Általános Iskolában is megszólalt a csengő
Júniusban, amikor éppen csak véget ért a tanév, közel száz tanulónk
már csomagolhatta is a holmiját, hogy induljon a révfülöpi táborba. Elsőként vehettük birtokba a gyönyörűen felújított ebédlőt és
konyhát. Az időjárás olyan kegyes volt hozzánk, hogy néhányszor
még fürödhettünk is a Balatonban. A jó programok: vitorlázás,
kirándulás Tihanyba, túra a kilátóhoz, pecsétgyűjtés Révfülöpön,
esti karaoke partik biztosították, hogy vidám hangulatban teljen el
ez az egy hét. Szerencsére évről évre csak mi adysok, közel száztizen is meg tudjuk tölteni a tábort.
A nyár folyamán nem állt meg az élet az iskolában. Az iskola

épülete kívül, belül szép, rendezett, tiszta. Mégis szükség volt arra,
hogy a használat során elpiszkolódott falrészeket, leginkább az osztálytermekben a lábazatot újrafessék. Tiszta, ízlésesen berendezett
tantermek várják szeptemberben a diákokat.
Érkeznek is a tanulók, nem is kevesen! Közel 640 diák kezdi majd
a 2010/2011-es tanévet iskolánkban. Mind a 22 osztályban magasak az osztálylétszámok alsó és felső tagozaton egyaránt. Két alsós
osztályunkban iskolaotthonos, azaz egésznapos oktatási formában
folyik majd a tanítás. Hét napközis és két tanulószobás csoportban
gondoskodunk arról, hogy elkészüljön másnapra a házi feladat, és
hasznosan teljenek az odajáró tanulók délutánjai.
Iskolánkban második évfolyamtól van lehetőség a nyelvtanulásra. Az angol és a német nyelvvel ismerkedhetnek meg a tanulók
az alsó tagozaton heti két-három órában. A felső tagozaton emelt
szinten heti öt órában folyik a nyelvoktatás. Minden igényt kielégítő, jól felszerelt nyelvi labor áll rendelkezésre. Nyelvet tanító
kollégáink több éves tapasztalattal rendelkező, jól képzett tanárok. Eredményes munkájukat és a tanulók felkészültségét mutatja,
hogy a tanév során 28 tanulónk tett alapfokú nyelvvizsgát a tanult
nyelvből.
A matematika sohasem tartozott a könnyű tantárgyak közé.
Tanulásának, gyakorlásának megkönnyítésére vezettük be az úgynevezett nívócsoportos matematikaoktatást a felső tagozaton. A
tanulók képességüknek, szorgalmuknak megfelelő tempóban ha

ladhatnak az egyes csoportokban. Akiknek több gyakorlásra van
szükségük, azok a számukra megfelelő csoportba járhatnak. Az
értékelés természetesen mindkét helyen azonos módon, azonos követelmények szerint történik.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megtanuljanak úszni, egészségesek legyenek, vízbiztonságot szerezzenek. Az alsó tagozatosok a testnevelés óra keretében járhatnak úszni a MALÉV
uszodába különbusszal, nevelői felügyelettel. A felső tagozatosok
számára délutáni elfoglaltságot jelenthet, szintén iskolai szervezésben az úszás.
Az ötödik évfolyamon megnöveltük a számítástechnika
órák számát, folyamatosan újítjuk és karbantartjuk a számítógépparkot.
Iskolánk alapítványa az „Ifjú
Szívek” Alapítvány, melynek
célja a rászoruló tanulók segítése, támogatása valamint a tehetséggondozás. Alapítványunk
gondoskodik a versenyek helyezettjeinek jutalmazásáról, a
tanév végén a könyvjutalmakról, versenyek nevezési díjáról.
Támogatja a sikeres nyelvvizsgát tett tanulókat. Hozzájárul
a rászoruló tanulók táborozási,
erdei iskolai és osztálykirándulási költségeihez. Az alapítvány
legfőképp a támogatók személyi jövedelemadójának 1%-ából
működik.
A 2010/2011-es tanévre továbbra is tervezzük, hogy minden
programunk, rendezvényünk erősítse összetartozásunkat, egymás
munkájának elismerését, a mindennapok apró eredményeinek felismerését. Arra törekszünk, hogy minden tanulónk találja meg azt
a feladatot, tevékenységi formát, amelyben legjobban kibontakozhat tehetsége. Sokféle szakkör közül választhatnak tanulóink, de a
felzárkózásra is lesz bőven lehetőség. Nem maradhatnak el a már
eddig is kedvelt rendezvények: szüreti bál, Luca-napi vásár, sítábor,
nyelvi táborok, farsang, suli-napok. A tanév legnagyobb rendezvénye, a Családi nap a tervek szerint népi hagyományaink, jeles napok, népi játékok, hagyományos ízek témakörben kerül megszervezésre.
Olyan versenyeket, vetélkedőket szeretnénk rendezni, ahol a
gyerekek közösen készülhetnek, kutathatnak a témakörben, és
mindenki munkájára szükség lesz a feladat megoldásához. A hagyományos programjaink mellett néhány meglepetést is tervezünk,
például a Költészet napjára.
Iskolánk pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozói mindnyájan arra törekszünk, hogy a hozzánk járó tanulók mindegyike
kibontakoztathassa tehetségét, jól érezze itt magát, szeressen iskolába járni! A szülőkkel egyetértve, együttműködve érjük el a legjobb eredményeket a tanulók nevelésében és oktatásában.
Kasa Csilla
igazgató

2010. szeptember

Lépéskényszerben az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági
Szakközépiskola
„ A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a
jelenben elmulasztasz.” Albert Schweitzer
A város egy és egész. Ami pusztul vagy keletkezik, szerves része: a beépült kukoricaföld
emléke belehajlik a jövő városközpontjának
esti fényébe. Egy friss, fiatal, mohón élni vágyó város, ahol még nem merevedett béklyóvá a hagyomány és a ködös legendárium,
nagyobb iramban keletkezik, mint pusztul,
tavasziasabb illatú.
Az iskolánk hű képe ennek. Lényegéhez
tartozik a változás, mert ha
állandóságba merevedik,
észre sem veszi saját haldoklását, csak amikor már
késő – s kiürül körülötte a
világ. Látszatfrissítése csak
olyan lenne, mint öregeken
a paróka – nem tolja odébb
a véget. A mi iskolánk most
őszies. Érlel gyümölcsöt,
de jelen állapotában kevés
új hajtás várható jövőre.
Tehát oltanunk kell.
Olyan facsemetéket, melyek termését élvezettel fogyasztja táplálója, a város.
Jó néhány év eltelt azóta, hogy megtettük
az első lépést. Életképes szakképzést hoztunk
létre, tömegre nem nagy, de színvonalas, eladható, s a legfontosabb, bővíthető, beépíthető.
Szűkebb pátriánkban neve van. Visszahoz
olyan fiatalokat, akik máshol tanulnának,
ezért máshol dolgoznának később, s ezért
máshová vinnék tanulni gyermekeiket még
később. Ez pedig a városnak ráfizetés. Ám
csak akkor lesz megtartható, ha helyből (is)
tápláljuk. Olyan középiskolát kell aláépítenünk, amely szakmát ad azoknak, akik érzékeikkel, kezükkel ügyesek, érettségit azoknak, akiknek hosszabb távú terveik vannak, s
átjárhatóságot azoknak, akik 16 évesen ébrednek rá, mit is akarnak, s készek a váltásra.
Általános iskola van a városban több is. Középiskola csak egy. A miénk. Az Eötvös. Nem
vetekedhetünk a Fazekassal, s egyelőre más,
a felsőoktatásra felkészítő versenyistállóval
sem.
Most, s ez a most hangsúlyos, azoknak a diákoknak kell megnyugtató ( már ha az oktatásban van ilyen ) kínálatot nyújtanunk, akik

három-négy, vagy öt-hat év múlva a város
kétkezi szakemberei lesznek. Mert hogy kivesznek, ha nem lépünk. Okosan, összefogva
fel kell mérni, mely szakmák azok, ahol találkozik a keresettség a diákok és a lakosság
körében. Fel kell mérni, mire van magunknak anyagi lehetőségünk, s mibe kell bevonni
gyakorlati képzés ügyében a Térségi Integrált
Szakképző Központot (TISZK ). Viszonylag mobil rendszert kell létrehoznunk, mert
egy szakmát sem szabad túl sokáig futtatni,
előbb-utóbb ugyanis telítődik.
Szeptemberben megkapják az általános
iskolák hetedik és nyolcadik osztályai azt a
kérdőívet, mely a profil-és szerkezetátalakí-

tásnak egyik alapja lesz. Az Ipartestülettel és
mindenkivel, akinek számít a gyáli oktatási
kínálat, közösen jelölünk ki célokat, bízva abban, hogy a város vezetésével együttműködve
meg is valósítjuk azokat, ha valós igényt fejeznek ki és ha anyagi lehetőség is van rá.
Számítunk a város általános iskoláira is,
hiszen az ő hozzáállásuk, lojalitásuk komoly
lendületet adhat a szakiskolai és szakközépiskolai csoportlétszámok alakulásának. Az
ottani szülők és pedagógusok támogatása nélkül nyilván a mi esélyeink is csökkennek.
Nem öncélú kísérletezgetést akarunk, hiszen szomorú, hogy nincs első és második
osztályunk. Optimális lenne, ha részben saját
nyolcadikosainkból építkezhetne a középiskola, de a tények azt mutatják ( hét tanköteles
ovis volt a körzetünkben, s jelentkezett négy
körzeten kívüli –vagyis nem telt ki belőlük
egy osztály ), hogy bárhogy erőlködnénk, ez
a korosztályunk lassan megszűnik. Ezt nem
lehet nem tudomásul venni.
A szakképzés mellett tettünk egy másik,
korszerű és új értékeket hordozó lépést is:

használva az EU adta pályázati lehetőségeket,
tehetségünk szerint kitágítjuk a világot diákjainknak.
Az elmúlt két évben az Eötvös iskola diákjai és tanárai finn, olasz, német és bolgár
iskolákkal együtt az európai családok történetével, életével, kultúrájával, hagyományaival, egymás étkezési szokásaival ismerkedtek
meg. A gyűjtött tapasztalatokat remélhetőleg
minden fél hosszú távon hasznosítani tudja a
saját intézményében, és a kialakult kapcsolatokból tartós barátságok lesznek. Az itthon
megszerzett nyelvi tudást sok esetben először
tehették próbára a diákok, ez az élmény nagy
motivációt jelent a további tanulásban is.
A nemzetközi munka
folytatódik a jövőben is.
Az iskola az EU Comenius
Iskolai együttműködések
program keretében ismét
sikerrel pályázott és 20 000
eurót nyert a következő
két éves időszakra. Német, spanyol, francia, észt,
lengyel, görög, holland iskolákkal együttműködve
hasonlítjuk össze, milyen
továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségei vannak
az egyes országok diákjainak az EU-ban. Megismerjük a különböző felsőoktatási rendszereket, ellátogatunk az adott régiók főiskoláira,
egyetemeire, megvizsgáljuk a munkaerőpiac
jellemzőit. Szakmai gyakorlati helyeket keresünk a különböző országokban, kapcsolatot
keresünk a gazdasági szféra képviselőivel.
A Comenius Regio pályázati forma keretein belül az iskola a Gyál Város Önkormányzata által benyújtott és elnyert 38.750 euró
támogatásból a következő két évben újabb
programban vesz részt. Az Önkormányzat
és az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár partnereként működünk együtt a
német Felsőbajor Tanfelügyelőséggel, egy német bankkal és egy bajor iskolával.
Reméljük, s bízunk benne, hogy tervezés,
erőfeszítés és akarat nem marad eredménytelen, s fokozottan hasznára leszünk a városnak, a jövőnknek, a gyerekeknek.
„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.”
Ezzel a Lutheri gondolattal ajánlom iskolánkat s magunkat a városnak.
Hajdú Éva
igazgató
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Tanévkezdés a Bartók Béla Általános Iskolában
Nagy várakozással tekintünk a következő tanév elé.
Az idei tanévben 335 tanuló kezdi meg tanulmányait
iskolánkban. 16 osztályban, 4 napközis és egy tanulószobás csoporttal indul. Szakos ellátottságunk 100%-os.
Mindkét első osztályban lehetőség van arra, hogy az
informatikát emelt óraszámban kezdjék tanulni elsőseink. Ezek az osztályok negyedik évfolyamtól heti négy
órában tanulnak informatikát. Célunk, hogy a nyolc év
alatt ECDL vizsga szintű tudásuk legyen. A tagozaton
tanuló gyermekek játékos formában elkezdik az angol
nyelv tanulását is.
Idén már hatodikos az első ilyen osztályunk, és az
eredmények igazolják az oktatás magas színvonalát,
hiszen a városi, területi és megyei versenyeken nagyon
szép helyezéseket érnek el.
Fontos feladatunknak tűztük ki a tanévre, hogy az
ének tagozatot is népszerűsítsük. A két éve elkezdett munka beérett, hiszen Veresegyházán arany minősítést kapott kórusunk,
sok-sok dicsérettel a szakma nagyjaitól. Idén új énektanárnővel
folytatjuk ezt a munkát. A tanórai tehetséggondozó munkát kiegészítették a szakköri foglalkozások. Érdeklődő tanulóink ének,
angol, informatika, labdarúgó, tömegsport, rajz-szakkörön fejleszthették tudásukat, szerezhettek új ismereteket.
Nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésre és a felzárkóztatásra. Két
jól felszerelt fejlesztőtermünk van, ahol magasan képzett szakemberek végzik a rászorulók tervszerű fejlesztését. Évfolyamonként,
osztályonként vannak korrepetáló, felzárkóztató, tehetséggondozó
és nyolcadikosoknak előkészítő órák magyarból és matematikából.
A minél eredményesebb oktatást szükség esetén csoportbontások is
segítik angol, informatika, matematika és magyar tantárgyaknál.
Iskolánk egyik legfőbb törekvése, hogy diákjaink pozitív személyiségvonásait fejlesszük, alapvető erkölcsi és közösségi érzelmeket
alakítsunk ki. Ebben a munkában nélkülözhetetlen a szülők segítsége, ezért is fontos szempont programjaink szervezésében, hogy a
szülők is aktívan részt tudjanak venni azokon.
Az idén is megrendezzük hagyományos és sikeres programjainkat: szüreti bál, SZMK bál, karácsonyi műsor nyilvános bemutatója,
egész napos farsang, fordított nap, Föld napi programok (kerékpáros felvonulás, erdei iskolák, alapítványi nap osztálykirándulások).
Az Ökoiskola név kötelez bennünket, hogy kiemelt feladatként kezeljük diákjaink környezettudatos nevelését.
Iskolánk folyamatosan fejlődik, korszerűsödik, szépül, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak. Régi álmunk teljesült azzal, hogy a fő épületben és a tornatermi részben is
teljes felújításra kerültek a vizesblokkok, az öltözők, zuhanyzók. A
technika szárnyba beépítettük a Hollandiából adományként kapott
padokat és táblát. Ebben a felújított és újonnan berendezett teremben folyik az ének –zene oktatás.
A nyár folyamán fenntartói támogatásból került kifestésre 4 tantermünk, 2 tantermünkben új linóleumburkolatot raktak le, valamint teremleválasztással kialakítottak egy új zenetermet illetve egy
teljesen felújított fejlesztőtermet.
Szeptember elejére elkészült az iskola udvarán egy EU szabvány
játszótér, az ASA Magyarorsuág kft. felajánlásaként. A játszótér köztéri funkciója mellett lehetőséget teremt gyermekeinek,- hogy esz10

tétikus körülmények között, biztonságos játékokkal játszhassanak.
A szünet utolsó heteiben került sor a tanári és az igazgatói, igazgató helyettesi irodák szalagparkettázására.
Nagy sikernek érezzük, hogy az idei tanévtől, mindkét informatika teremben új korszerű számítógépeken tanulhatnak diákjaink,
hiszen az emelt szintű oktatásnak ez elengedhetetlen feltétele. A
régi számítógépeinket az osztálytermekben helyeztük el, ahol így
lehetővé válik, a számítógép és internet használata, és a projektorral tervezhető tanóra. A Campany nyelviskolával kötött szerződésünk alapján nyelvi labort építettek ki egy tanteremben, egy másikban digitális táblát szereltek fel, melyek a délelőtti órákon emelik
oktatásunk színvonalát.
Önerőből folyamatos az állagmegóvás, a felújítás. Karbantartóink kisebb javításokat, felújításokat (termek, folyosók festések,
polcok), végeztek el a nyáron.
Az iskola fontos célkitűzése, hogy diákjaink minél sikeresebbek
legyenek a pályaválasztásban, a továbbtanulásban. Az elballagott
nyolcadikosok közül 8-an gimnáziumban 28-an szakközépiskolában és 18-an szakiskolában folytatják tanulmányaikat szeptembertől. Tanulóink 67%-a érettségit adó iskolába nyert felvételt.
Az iskola fontos feladata a folyamatos pályázatfigyelés, pályá
zatírás, hiszen többlet pénzhez csak így juthatunk hozzá.
Az elmúlt tanévben 14.187.000 Ft.-ot nyertünk pályázatokkal.
1. Oktatási és Kulturális Minisztériumtól:
a. Útravaló ösztöndíj program
250.000 Ft
b. Kul-túra-élmény iskolakirándulás
559.000 Ft
c. TÁMOP 3.1.5. pedagógus továbbképzések 11.748.000 Ft
2. Pest Megyei Önkormányzat Közoktatásfejlesztési Közalapítványától: tehetséggondozásra , fejlesztő sporteszközökre, iskolai évkönyvre, területi informatika versenyre;
3. Gyál Városi Önkormányzat Képviselő-testületétől: tábori hozzájárulásra, Ökosuli projektre
4. Gyáli Ipartestülettől :Bartók Alapítványi Napra
5. Nestlee Hungaria kft: Iskolatáska HHH gyermekeknek
6. Messzehangzó Alapítványtól: Tábor tehetséges rászoruló gyermekek részére (4 gyermek)
7. Tarpai Károlytól: SZMK bálra, alapítváni napra
8. Prangl Hungária Kft.-től : alapítványi napra Baranya Tiborné
igazgató
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Ovistábor Diósjenőn
Nagy napra ébredtünk 2010. június 14-én,
mert újra táborozni indult a Tátika óvoda
Klapka épületének Micimackó csoportja Diósjenőre. 15 gyerekkel és 4 felnőttel
vágtunk bele a nem mindennapi kalandba.
Külön öröm volt számunkra, hogy a tavaly
elballagott gyerekek közül öten (Daniella,
Dominika, Bence, Roli, Zsolti) az idén is
minket választottak nyári élményeik gyarapítására. Akik tavaly még csak középső
csoportosok voltak, (Fáncsi, Panni, Brigi,
Gréti, Csilla, Marci, Balázs, Misi) az idén
is eljöttek rutinos táborozóként, és két új
résztvevő is csatlakozott hozzánk, (Petra
és Anita). A kísérők csapatát erősítette Kati
néni, Tündi néni, a már nyugdíjba vonult
Julika néni és Én.
Napsütéses, vidám reggelen indultunk
el. Rutinos búcsúzkodás a szülőktől, a régi
barátok, barátnők egymásra találása, a biztonságos, szép, modern autóbusz, optimista
várakozás az időjárást illetően, mind-mind
egy feledhetetlen hetet vetített elő.
A kis tábor csodálatos volt, Diósjenőn a
Play Panzió és Wellness házak faházaiban
laktunk. Rend és tisztaság fogadott minket,
minden faházban fürdőszobával, hűtőszekrénnyel. A családias hangulatban nagy
szerepük volt a panzió tulajdonosainak,
Csabának, Zsuzsának, és fiúknak, Daninak.
Első perctől kezdve úgy fogadtak minket,
mintha már régi ismerősök lennénk. A
házias, nagyon finom ételek, az állandóan felkínált repeták, a bográcsban főzött
paprikás krumpli, a helyben készített pizza teljesen levett minket a lábunkról. Még
azok a gyerekek is jóízűen ettek, akik itthon
egyébként eléggé válogatósak.
Hamar birtokba vettük a tábort, felfedeztük a környéket. Örömmel, akár ketten-hárman is bújtunk egy-egy hatalmas
lapulevél alá. Kedden délelőtt emberpróbáló kirándulást tettünk a Jenői tóhoz, ahol
finom jégkrém lett a jutalmunk, délután
vidáman pancsoltunk a szomszédos strand
vizében. Öröm volt látni a boldog gyerekarcokat a vízben, akik önfeledt lubickolással
szórakoztatták magukat és társaikat. Mi is
kivettük a részünket a vízi játékokból, majd
a focirajongó gyerekekkel a focipályán folytattuk a közös játékot.
Kirándultunk a nagy történelmi múltú
Nógrád község közepén elhelyezkedő várba.
Igazi élményt nyújtott mind a gyerekeknek,
mind a felnőtteknek. A hegy megmászá-

sa, a várrom
hang u lata,
a
közelről
meglesett napozó gyík, az
elénk táruló
látvány csodálatos volt.
Me g l át o gattuk a település tájházát, melyben
a tisztaszoba,
a konyha és a
kamra berendezési ruhadarabjai a század
első feléből származnak. Rácsodálkoztunk
a múltra. A gyerekek vidáman pózoltak a
felpróbált ruhadarabokban a fényképezéshez, melyekkel megörökítettük ezeket a
pillanatokat.
Lovaskocsikázással felfedeztük Diósjenő nevezetességeit, megismerkedtünk saját élőhelyükön a szürke marhával, a lóval,
szamárral, kecskével, stb. Láttunk őzikét,
szarvasbikát, vaddisznót is.
A tábor negyedik napján (csütörtökön)
ünnepelte Petra a 7. születésnapját. Hatalmas epres tortával, és még hatalmasabb
bulival ünnepeltük meg. Mivel Bence pedig
hétfőn, az indulás napján volt 8 éves, egy
mesekönyvvel őt is megleptük.
A felszabadult játék, a biztonságos, zárt
tábor, a végig jó idő, sok játék a szabadban,
az erdő és a benne élő állatok felfedezése,
az esti „pizsama-partik”, az elemlámpás
kincskeresés és Tündi néni megkeresése
a sötétben a közeli réten és a strand előtt,
mind-mind pozitív élményekkel gazdagították a gyerekeket is és a felnőtteket is.
Egy-egy út előtt mindenki pillanatok alatt
elkészítette a hátizsákot a felszerelésekkel,
melyek a biztonságos túrához szükségesek
voltak. A négy faház lakói az esti eseményekkel egy-egy kis csapattá forrtak össze.
Reggelente a felnőttek, a gyerekek ébredése
előtt a reggeli kávé mellett, melyet Julika
néni szorgosan készített, vidáman tartották
az éjszaka eseményeinek beszámolóit.
Az időjárás mindvégig kegyes volt hozzánk, úgy éreztük, mintha egy láthatatlan
burok lenne Diósjenő felett, ami nem engedi az esőfelhőket fölénk. Míg az egész országban esett, szakadt, dörgött, villámlott,
addig nálunk szinte végig ragyogott az idő.
Csak az utolsó nap forgatókönyvét írta át

egy kicsit a péntek délelőtt érkezett hirtelen
eső. Így nem a Nőtincsen lévő Pán-Péter élményparkba mentünk, hanem a Királyréti
kisvasútra. Mire leszálltunk, már sütött a
nap. Hazafelé megálltunk Vácon, és állítom, ott ettük életünk legfinomabb sajtostejfölös lángosát. Minden gyerek olyan jóízűen, nagy étvággyal evett, hogy öröm volt
nézni. Végigsétáltunk a vasútállomáson,
megnéztük a kiállított régi mozdonyt, majd
hazafelé vettük az irányt.
Fáradtan, de élményekkel teli érkeztünk
haza, ahol a szülők már nagyon vártak
minket.
A Micimackó csoport életében lezárult
egy 4 éves ciklus. Az annak idején ránk
bízott pici gyerekek megnőttek, megerősödtek testileg- lelkileg, iskolaérettek lettek. Nagyon kevés csoport mondhatja el
magáról, hogy e röpke 4 év alatt kétszer is
volt 1-1 hetes erdei táborban, de nekünk ez
is sikerült! Köszönet érte a szülőknek, hogy
mind anyagilag, mind emberileg támogattak minket e terveink megvalósításában, a
kollégáknak, akik időt, fáradtságot, energiát nem kímélve a nap 24 órájában ellátták
feladatukat, és végül, de nem utolsósorban
a gyerekeknek, hogy hittek nekünk! Hitték,
hogy jó lesz, hitték, hogy vigyázunk rájuk,
hitték, hogy a táborban mi leszünk az apu
és az anyu egy személyben, hitték, hogy nagyon-nagyon jól fogják magukat érezni. És
így is lett!
Kívánok Nekik nagyon jó tanulást az
iskolában, jó kis osztályközösséget, igazi
jó barátokat, és hogy mindig maradjanak
olyan vidámak, nyitottak, jókedvűek, mint
amilyenek az óvodában voltak!
Kovács Istvánné Ica óvó néni
Micimackó csoport
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Városi ünnepség augusztus 20-án
Államalapító szent királyunkra, I. Istvánra, az államalapításra, a Magyar Köztársaság kikiáltására emlékeztünk augusztus 20-án, a Templom téren, s népünk hagyományai szerint az új kenyérért is hálát adtunk.
Részt vett az ünnepségen Gyimesi István, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Soósné Dr. Gáspár Gabriella, városunk jegyzője is. Az
ünnepi műsor közreműködői Körtvélyessy Zsolt, Jászai-díjas színművész, a Monori Balázs vezette Budapesti
Utcaszínház művészei, valamint a Schmidt József vezetésével működő Gyál Városi Fúvószenekar voltak.
Ünnepi beszédet Pápai Mihály alpolgármester mondott, a kenyérszentelés és –áldás szolgálatát Gyimóti
Zsolt református lelkész és Hefler Gábor római katolikus lelkipásztor látta el.

12

Utcabál

2010. szeptember

A város 13. születésnapját ünnepeltük augusztus 21-én, a Piactéren. Az utcabál
évről-évre Gyál legnépesebb, leglátogatottabb eseménye, híre a környező településekről is csalogatja a közönséget. A műsort amatőr zenekarok produkciói kezdték, fellépett a Fade Away, a Softune. Később a nemzetközi hírnévnek örvendő
Tápiómente Néptáncegyüttesé volt a színpad. Közben folyamatosan gyűlt a közönség, az esti Edda koncertre tízezernél is többen voltak kíváncsiak.
Hagyomány, hogy az esti főprodukció előtt a színpadon történik a sportdíjak
ünnepélyes átadása is, melyről külön cikkben számolunk be. Az idén az utcabál
népes közönsége előtt vehették át díjaikat városunk fiatal labdarúgói is.
A sikeres nap házigazdája, műsorvezetője idén is Pápai Mihály alpolgármester
volt.
A jó hangulathoz természetesen számos kísérőprogram is hozzájárult, ugrálóvár, trambulin, pónilovaglás a kicsiknek, sörsátor, büfé, sültkolbász pedig a
nagyoknak.
Néhány gyáli vállalkozó összefogásának köszönhetően most sem maradt el a
tűzijáték, mely évről évre elkápráztatja a várost.
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Részletes jelentés

Gyál Város önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A. §. (4). bekezdése alapján ezúton teszem közzé a Gyál Város Önkormányzata
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi
kötelezettségekről szóló részletes jelentést.
Költségvetési előirányzatok alakulása 2010. év (e Ft)
2010. augusztus 31-i		
Bevételek
Kiadások
állapot szerint
Eredeti előirányzat		
4 252 090
4 252 090
Módosított előirányzat
6 252 672
6 252 672
Teljesítés (2010.08.31.)
4 284 387
2 624 818
Önkormányzati számlák egyenlege 2010. aug. 31. napján (Ft)
Költségvetési elszámolási számla
0
Iparűzési adó beszedési számla
452 386
Bírság bevételi számla
948 486
Késedelmi pótlék beszedési számla
306 908
Közműfejlesztési elsz. számla
23 414
Építményadó beszedési számla
542 086
Illetékbevételek számla
82 410
Talajterhelési számla
67 882
Idegenbevételi számla
50 001
Környezetvédelmi Alap számla
16 285 983
Állami bevételek elk. számla
0
Letéti számla
2 832 292
Bef. Vizi-közmű ber. számla
0
Egyéb bevételek számla
353 000
Gépjárműadó beszedési számla
1 343 911
Lakásépítési számla
6 995 491
Termőföld bérbeadásából sz. bevételek számla
0
Munkaáltatói kölcsön elsz. számla
0
Gyál Jövője Kötvényből történő betét lekötések
2010. aug. 31. napján (Ft)
Összeg		
Lejárat
250 000 000
2010-12-03
250 000 000
2010-12-03
250 000 000
2010-12-03
250 000 000
2010-12-03
33 590 451
2010-10-04
157 657 618
2010-09-07
169 757 690
2010-12-04
Egyéb betét lekötések (Ft)
8 404 476
2010-09-07
Hitelállomány alakulása 2010. aug. 31. napján (Ft)
Munkabérhitel
0
Folyószámlahitel
37 672 767
Gyál Jövője Kötvény
3 274 644 096
Gépjármű hitel
3 795 098
Következő ciklust érintő kötelezettségek 2010. aug. 31. napján (Ft)
Gyál Jövője Kötvény tőke- és kamatfizetés
1 006 135 087
Gépjármű hitel törlesztési kötelezettség (kamat és tőke) 5 096 000
Városközpont beruházás
1 036 280 226
14

Tulajdonosi részesedések állománya 2010. aug. 31. napján (Ft)
Dél-Pest Megyei Térségi Szki
150 000
Gyál Városfejlesztési és Városüz. Nonprofit Kft.
3 000 000
Gyáviv Kft.
634 150 000
Gyál Közbiztonságért Közalapítvány
100 000
Pest Megye Háza Admin. Kft.
1 000 000

Vagyonkimutatás
Eszközök			
Állományi érték (e Ft)
I. Immateriális javak
25 126
1. Vagyoni értékű jogok
7 456
2. Szellemi termékek
17 670
3. Egyéb immateriális javak
4. Immat. javakra adott előlegek
5. Immat. javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök (3+25+30+34)
14 691 714
II/1. Törzsvagyon (4+12)
13 513 278
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)
8 969 439
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók
8 787 511
2. Közfargalmú repülőtér
3. Parkok, játszóterek
171 853
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák
6. Egyéb ingatlanok
10 075
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 4 543 839
1. Vízellátás közművei
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei
3. Távhőellátás
4. Közművek védőterületei
5. Intézmények ingatlanai
3 820 373
6. Sportlétesítmények
176 376
7. Állat-és növénykert
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek
156 226
9. Műemlékek
10.Védett természeti területek
11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás
12.Egyéb építmények
390 864
II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)
1 056 635
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek
996 198
2. Épületek
16 932
3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás
4. Egyéb
43 505
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)
121 801
1. Gépek, berendezések, felszerelések
49 059
2. Járművek
7 888
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
64 854

2010. szeptember
5. Beruházásra adott előlegek
III.Befektetett pénzügyi eszközök
642 888
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 2 539 988
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 17 899 716
I. Készletek
II. Követelések öszesen (38 + 39 + 44 + 45)
390 304
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 24 310
2. Adósok
339 131
Ebből:
- helyi adóhátralék
- lakbér hátralék
- térítési díj hátralékok
- egyéb hátralékok
3. Rövid lejáratú kölcsönök
4. Egyéb követelések
26 863
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1 474 980
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
509 447
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 2 374 731
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)
20 274 447
Források
Állományi érték (e Ft)
1. Induló tőke
13 349 660
2. Tőkeváltozások
1 186 626
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52)
14 536 286
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56) 1 913 293
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)
1 913 293
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
b/Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (58+59)
1. Tárgyévi vállakozási eredmény
2. Előző év(ek) vállakozási eredménye
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57)
1 913 293
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65) 3 278 560
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
3 274 644
3. Beruházási és fejlesztési hitelek
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
3 916
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70) 478 872
1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek
161 269
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 193 269
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
124 334
Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés
72 340
- helyi adóból származó túlfizetés
46 488
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
- lakbér túlfizetés
- egyéb
5 506
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
67 436
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75)
3 824 868
FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+60+76)
20 274 447
Gyál, 2010. augusztus 31.

Gyimesi István
polgármester

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület hírei
A GYÁLI BKSE mérkőzései a 2010/2011. évi bajnokság, Pest megyei
I/B. osztály Déli csoportjában – 2010. ősz
Forduló mérkőzés
6. Hernád SE – Gyáli BKSE
7. Gyáli BKSE – Szentmártonkátai SE
8. Alsónémedi SE – Gyáli BKSE
9. Gyáli BKSE – Sülysáp KSK
10. Pereg SE – Gyáli BKSE
11. Gyáli BKSE – Gyömrői SE
12. Gyáli BKSE – Taksony SE
13. Autoshop-Kiskunlacháza – Gyáli BKSE
14. Gyáli BKSE – Újhartyán ISE
15. Nagykáta SE – Gyáli BKSE

dátum
2010.09.19.
2010.09.26.
2010.10.03.
2010.10.10.
2010.10.17.
2010.10.23.
2010.10.31.
2010.11.06.
2010.11.14.
2010.11.20.

felnőtt ifi(U19)
16.00 14.00
16.00 14.00
15.00 13.00
15.00 13.00
14.00 12.00
14.00 12.00
13.30 11.30
13.30 11.30
13.30 11.30
13.00 11.00

2360 Gyál, Ady Endre utcai sporttelep
Belépődíj: 300 Ft.
Új átigazolások:
Ifjúsági csapat: Jokán Dániel (Vecsésről), Tokics Zoltán (Honvédból), Apatimi Márk (Rojik FC), Edző: Kertész Mátyás.
Felnőtt csapat: Farkas András (ESMTK), Kaloczkai István
(Nagytétény), Pataj Csaba (Nagytétény), Munkácsi Tibor (Felsőpakony), Vitok Álmos (Ausztriából), Edző: Weimper István
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az idõs kutyák betegségei I.
A kertésznaptár e havi cikkében a Pompás varjúhájjal /Sedum
spectabile/ szeretném megismertetni a Kedves Olvasót.
A növény Kelet-Ázsiából származik. Igénytelen, szárazságot jól
tűrő pozsgás évelő. Különösen alkalmas száraz homoktalajjal rendelkező kertek díszítésére, de jól alkalmazható sziklakerti beültetésekhez és sírok díszítéséhez is.
Magassága 60-80 cm, levelei zöldek, de egyes fajtáké vörös, sőt
sárgán tarkázott is lehet. A virágok nyár végétől a fagyokig nyílnak, a virágzat bogernyőt alkot, melyben a virágok csoportosan
egyszerre nyílnak. Színük rózsaszín vagy vörös lehet. Vágva is tartós vázadíszek.
Tavasztól őszig egész évben telepíthetők a kereskedelemben
megvásárolható konténeres növények. Ültetés előtt készítsük elő
a talajt, hogy az laza, porhanyós legyen. Kevés szerves trágyát
vagy műtrágyát is tegyünk a növények alá. Öntözésre csak nagyon
hosszú kánikulában van szükség. A tövek igen jól terjednek. Tőosztással, kora tavasszal szaporíthatók. Ősszel, virágzás után az
elszáradt hajtásokat ne vágjuk le, mert télen igen szép díszei a havas kertnek, és a madaraknak a magok táplálékul is szolgálnak. Az
elszáradt szártagok tavasszal tőből egyszerűen kitörhetők. Ekkor
már indul az új hajtás a növényeken.

A pompás varjúhájnak többféle változata és fajtája forgalomban
van.
- ‘Matrona’: vörös színű levelekkel díszít, virága rózsaszín
- ’Herbstfreude’: világoszöld levelű, virága sötét rózsaszín-pirosas
- ’Variegata’: levele sárgászöld-tarkázott, virága rózsaszín
- ’Brillant’: zöld levelű, virága élénk rózsaszín, majd fokozatosan
sötétbordóvá válik
Bármelyiket is ültetjük ki kertünkbe, az ősz legszebb virágai lehetnek, melyek nem igényelnek túlzott gondoskodást.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Ízületi és csontproblémák
Kutyáink megfelelő tartás esetén egyre magasabb kort érnek meg.
Nagytestű fajtáknál a 7., kistestűeknél a 8-9. évtől viszont már kezdődik az öregkor. Ilyenkor a szervezetben már kezdenek jelentkezni az elhasználódás természetes biológiai folyamatai. A csontokban
a rugalmasságot biztosító szerves anyagok mennyisége csökken és
a szilárdságot adó szervetlen ásványi sók aránya megnő. Ezért nem
szerencsés az idős kutyáknak úgynevezett csonterősítő készítményeket adni, mivel ezek kalcium-sókat és D-vitamint tartalmaznak, melyek a csontépüléshez szükségesek, időskorban viszont hátrányosan befolyásolhatják a csontozatot.
Az ízületi porcok és szalagok rugalmassága, teherbíró képessége is
csökken. A mozgás során a csontok közti erők átvitelében, az ütközések csillapításában ezeknek igen fontos szerep jut. A bennük kialakuló degeneráció, vagyis elfajulás ezért mindig mozgászavart okoz.
Kezdetben ez abban nyilvánul meg, hogy az állat kevesebbet mozog,
sokat fekszik. Később a fájdalmas ízületek (pl. a csípő vagy a gerinc)
környékének érintését, simogatását nem tűri és akár morgással jelzi
a kutya. Csak előrehaladott folyamatnál tapasztalunk sántítást, tipegő, kötött mozgást, esetleg azt, hogy az állat nehezen tud felállni, felnyüszít bizonyos mozdulatoknál. Ilyenkor már mindenképp
szükséges állatorvoshoz fordulni és megkezdeni a kezelést.
A porcok kopásával járó arthrosis szinte bármelyik ízületben előfordulhat, de leggyakoribb a csípő, a térd, a váll és könyök
megbetegedése. A folyamat helyének meghatározása után szükséges lehet a kérdéses terület röntgen-vizsgálata, ugyanis bizonyos
kórképek esetében (pl. porcleválás, csípő-dysplasia, gerinc-betegségek) műtéti beavatkozás hozhat csak tartós javulást. Az esetek
nagy részében azonban megfelelő gyógyszeres kezeléssel az állat
fájdalmait jelentősen lehet csökkenteni, akár panaszmentessé is tehető. Fontos hangsúlyozni, hogy az emberek számára kifejlesztett
gyulladáscsökkentők többsége kutyáknál akár végzetes kimenetelű
mellékhatásokat okozhatnak, ezért a kezelést bízzuk állatorvosra.
Szerencsére léteznek már kutyák számára gyártott, hatékony és
hosszú távon is biztonságos gyógyszerek.
Tudni kell, hogy az idült mozgásszervi betegségek kiújulásra hajlamosak. Főként a hideg, nedves időjárás ront a betegek állapotán,
ezért az őszi, téli időszakban fontos a megfelelő fekhely, esetleg fűtött elhelyezés biztosítása. Hajlamosít a romlásra, ha az állat túlsúlyos, ezt megfelelő étrenddel szükséges megelőzni. Kaphatók már
kifejezetten idős, sőt elhízott kutyák számára gyártott diétás tápok,
melyek segítségével akár „fogyókúrára” is fogható az eb, hiánybetegségek veszélye nélkül.
Összegezve: ha öreg kutyánk fájdalmat jelez, nehezen mozog, ne
az elaltatásra gondoljunk először, mert lehet, hogy szakszerű segítséggel akár évekkel meghosszabítható az élete.
Ha ebben vagy más állatorvosi témában kérdése van, szívesen válaszolok az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com

2010. szeptember

Közhasznúsági jelentés

Bírod a pörgetést?

Gyál Város Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról a beszámolót (a könyvelés dokumentációja alapján) az alábbiakban tesszük közzé:

Lassan mindenki visszarázódik a szabadságok utáni megszokott
kerékvágásba. Mi, gyáli pingpongosok sem teszünk másként. Elkezdődött a felkészülés a következő bajnoki szezonra, versenyekre.
Májusban zárult bajnoki idényben első csapatunk az 5. helyen végzett a Pest megyei csapatbajnokság B csoportjában, köszönhetően
az egész éves kiegyensúlyozott- az erőviszonyoknak megfelelő- szereplésnek.
Kevesen tudják, de az asztalitenisz a hazai sportpalettán a 3. helyet foglalja el az igazolt versenyzők tekintetében, megelőzve jó pár
népszerűbbnek tartott sportágakat. Júniusban megrendeztük a II.
Prémium Kupát, amelyre a kistérség több településéről is érkeztek
versenyzők. Második csapatunk a tárnoki regionális bajnokságban
a 8. helyen zárt , szintén a középmezőny elején.
Persze ezekhez az eredményekhez sok segítséget kaptunk az
egyesületi tagokon kívül az önkormányzat sportbizottságától és az
Ady iskola vezetésétől is.
Szívesen várjuk a sportot és a mozgást kedvelők jelentkezését az
egyesületünkbe.
Szeptember végére készül el az internetes oldalunk www.gyase.hu.
Elérhetőség: premium.gyal@gmail.com
Vezetőség

Nyitó pénztár
5.062 Ft
Nyitó bank
329.561 Ft
Összesen
334.623 Ft
Az év során az alapítvány az alábbi bevételeket számolta el:
Szja 1%-a (Apeh)
7.144 Ft
Banki kamatjóváírás
1.722 Ft
Egyéb bevétel
21.600 Ft
Összes bevétel
30.466 Ft
2009. év során kifizetett költségek:
Ügyvédi, közjegyzői költségek
9.000 Ft
Éves könyvelés
20.000 Ft
Banki számlavezetés
12.380 Ft
2009. évi összes kiadás
41.380 Ft
Záró pénztár
6.062 Ft
Bank
317.647 Ft
Összesen
323.709 Ft
Fentiekben kimutatott pénzkészlet a könyveléssel megegyezik.
Badics Ferenc
elnök

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

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
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 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia

A FEGY naplójából
Augusztus 1-jén zsebtolvajokat értek tetten és adtak át további
intézkedésre a rendőrségnek polgárőreink. A két személyre a
járőrünk a piacon lett figyelmes, ahol a forgatagot kihasználva
igyekeztek a bevásárlószatyrok tetején lévő pénztárcákat eltulajdonítani. Ezúttal nem jártak sikerrel.
Augusztus 2-án közúti balesetről érkezett a bejelentés ügyeleti központunkba városunk egyik forgalmas bekötőútjáról,
miszerint két személygépkocsi frontálisan ütközött, az egyik
kigyulladt, több sérült van. Központunk haladéktalanul riasztotta tűzoltóinkat, polgárőreinket, értesítette a társ- és
segélyszerveket. A jelzett helyen két személygépkocsi eddig
ismeretlen okból frontálisan ütközött, az egyik motorterében tűz keletkezett, a tüzet tűzoltóink eloltották. Az egyik
gépkocsiban annak vezetője a gépkocsi roncsai közé szorult.
Tűzoltóink feszítő-vágó berendezés híján, a beszorult sérültet a roncsok közül kiszabadítani nem tudták, őt a fővárosi
egységek vágták ki a roncsok közül és a mentőknek további
ápolásra átadták. A baleset helyszínén a műszaki mentés és a
helyszínelés időszaka alatt nagy arányú és hosszadalmas forgalomterelésre volt szükség. A roncsok közül kimentett sérült
a gondos orvosi ellátás ellenére is elhunyt a kórházban.
Augusztus 28-án lakossági segélykérés érkezett központunkba, a jelző elmondása szerint egy személy, akinek a feje
vérzik, több telekre bemászott, még most is a helyszínen van.
Járőrünk haladéktalanul indult a helyszínre, központunk értesítette a rendőrséget. A helyszínen járőrünk a fején sérült
férfit az egyik kertben kérdőre vonta, aki elmondta, hogy őt az
utcán megfenyegették, és tettleg is bántalmazták, ezért félelmében mászott be a kertbe. Járőrünk a személyt a helyszínre
kiérkezett rendőrségnek átadta.
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Őszi lomtalanítás

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az
őszi lomtalanítást Gyálon

2010. szeptember 25-26-án végezzük.

- 2010. szeptember 25-én szombaton
reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Liget
felőli oldala (orvosi rendelő, posta)
- 2010. szeptember 26-án vasárnap
reggel 6 órától a vasútnak a Gyál- Szőlő felőli oldala (Spar Élelmiszerbolt,
Bartók Iskola)
Kérjük, a lomokat a megadott napon
reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

Mi a lom?

A háztartásokban felhalmozódott darabos hulladék, mint például berendezési tárgy, matrac, bútordarab, edény, kerti eszköz és egyéb tárgy,
amelyek nem tartoznak a veszélyes hulladék, kerti zöldhulladék, építési
törmelék és a háztartási szemét kategóriába.

A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális

hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket, elektromos háztartási készüléket (pl. tévét, hűtőszekrényt)), vashulladékot és egész ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési
törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot,
Köszönjük együttműködését.
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PIACTÉRI HÚSBOLT
Gyál, Vak Bottyán utca

Akciós ajánlat:

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYOKAT
ELFOGADUNK!
Előrendelést felveszünk:
06-29/344-008
20

Az augusztus 21-ei utcabál az
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport
támogatásával valósult meg.

Gyál
a régióért

www.elmu.hu
21

KÖSZÖRÜLÉS
fa-, fémforgácsoló
szerszámok,
háztartási
eszközök élezése.

Badics
Ferenc
Gyál, Károlyi M. utca 36.
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47
Német nyelvből kezdő szinttől felsőfokig
egyénre szabott nyelvoktatást, korrepetálást, érettségire és nyelvvizsgára felkészítést nagy szakmai tapasztalattal vállalok.
06-70/9674-130 heni.makai@gmail.com
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi
úton (a GSM bolt helyén) 15 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06-70/312-9928
Keresek eladó házat, vagy telket! Telefon:
70/267-3844
60 éves nyugdíjas nő korban hozzá illő
nyugdíjas társát keresi. 06-20/805-0418

Nagykőrösi házrészemet és dömsödi nyaralómat elcserélném gyáli kis házra. Összérték 10 millió Ft. 06-20/805-0418
Fodrászt, kozmetikust, műkörmöst, pedikűröst, keresek, szépségszalonba, Bp.XVIII.
ker. Nagykőrösi út - Méta utca környékén.
Érd.: 06-20-983-5442, e-mail: bom@tonline.hu
IDENTITY társas ÖNISMERETI beszélgetés 2-6 fő részére. 06-20/2176-771, 1188
Budapest, Zrínyi utca 41/b. Székely Anikó
CSALÁD, GYERMEKNEVELÉS. Beszélgetés, tanácsadás. 06-20/2176-771, 1188
Budapest, Zrínyi utca 41/b. Székely Anikó
Kollégákat keresünk gyáli telephelyre az
alábbi beosztásokba: címkéző, magas
emelésű targoncás, targoncás- komissiózó, komissiózó, raklapválogató. Bejárás
saját gépjárművel. Érdeklődni: 06/203674450
Gyálon 25 m2-es lakás kiadó 1-2 fő részére. Ugyanitt 10x5x1,3 m úszómedence tartozékaival együtt kitűnő állapotban eladó.
06-20/9111-713

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.
Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
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