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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2012 március

Orvosi rendelési idők
2. oldal

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének évfordulója tiszteletére rendezett városi 
ünnepségre.

A rendezvény programja:
2012. március 15. (csütörtök), 10.00 óra:
Városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár színháztermében. 

Ünnepi beszédet mond: Pánczél Károly  
országgyűlési képviselő, alpolgármester.

Az ünnepi műsor közreműködői: Bitskey Tibor 
Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, az 
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  
diákjai és a Gyál Városi Fúvószenekar.

Az ünnepséget követően koszorúzás a 
Templom téri kopjafánál.

Testületi döntések
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete februári ülésén több közbeszerzési 
eljárás kiírásáról is döntött. Ezek értelmében elkészülnek a majdani városi sportcsarnok 
valamint a Gyál-felső vasúti megállóhely épületének és környezetének kiviteli tervei. 

Önkormányzatunk a Tátika Óvoda Bartók utcai épületének bővítésére pályázatot kíván 
benyújtani. A képviselő-testület döntése szerint a város biztosítja az ehhez szükséges ön-
erőt. 

Városatyáink döntöttek a Városi Egészségügyi Központ új vezetőjének személyéről is, 
Dr. Molnár Andor pályázatát fogadták el. (Az új vezetővel készült interjút lapunk áprilisi 
számában adjuk közre.)

Beszámolónk a 3. oldalon.

Az országos kompetenciamé-
rés gyáli eredményei
Az oktatás irányítói, az iskolákat 
fenntartó önkormányzatok és persze 
a pedagógusok, szülők számára is 
fontos, hogy pontos, valós képük le-
gyen egy-egy iskola teljesítményéről, 
munkájának eredményességéről. 
Mi a 6., 8. és a 10 évfolyamok leg-
frissebb gyáli eredményeit adjuk 
közre.

5. oldal

„A mi édeneink”
8-9. oldal

„A mi kincseink” a  
könyvtárban - harmadszor

Január végén harmadik alkalommal 
került sor „A mi kincseink”  című be-
szélgetésre a Városi Könyvtárban. 
A  műsor vendége ezúttal Csétainé 
Jurászik Mónika volt

6. oldal
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője
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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

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 8500 példányban

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok 
rendelési ideje

Dr. Bognár Erzsébet 
(Tel: 540-883) 
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 8:00-12:00 
Szerda 15:00-19:00 
Csütörtök 15:00-19:00 
Péntek páros 13:00-17:00 
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Tarcheh Ghassan 
(Tel: 540-884)
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 8:00-12:00 
Szerda 15:00-19:00 
Csütörtök 15:00-19:00 
Péntek páros 13:00-17:00 
Péntek páratlan 8:00-12:00
 
Dr. Németh Ilma
(Tel: 540-885)
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 8:00-12:00 
Szerda 15:00-19:00 
Csütörtök 15:00-19:00 
Péntek páros 13:00-17:00 
Péntek páratlan 8:00-12:00

Dr. Hadházi Éva
(Tel: 540-886)
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 8:00-12:00 
Szerda 15:00-19:00 
Csütörtök 15:00-19:00 
Péntek páros 13:00-17:00 
Péntek páratlan 8:00-12:00
 
Dr. Piszker Éva
(Tel: 540-883)
Hétfő 15:00-19:00 
Kedd 15:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek páros 8:00-12:00 
Péntek páratlan 13:00-17:00

Dr. Bán Éva
(Tel: 540-884)
Hétfő 15:00-19:00 
Kedd 15:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek páros 8:00-12:00 
Péntek páratlan 13:00-17:00

 

Győriné Dr. Mező Beáta
(Tel: 540-885)
Hétfő 15:00-19:00 
Kedd 15:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek páros 8:00-12:00 
Péntek páratlan 13:00-17:00

 Gyermek háziorvosok

Dr. Kmety Adrienne
(Tel: 540-889)
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 16:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 16:00-19:00 
Péntek 11:00-14:00

Dr. Bérces Enikő 
(Tel: 540-890)
Hétfő 9:00-12:00 
Kedd 16:00-19:00 
Szerda 9:00-12:00 
Csütörtök 15:00-18:00 
Péntek 8:00-11:00
 
Dr. Kindlovits Mária
(Tel: 540-889)
Hétfő 16:00-19:00 
Kedd 8:00-11:00 
Szerda 15:00-19:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek 8:00-11:00

Dr. Szabó Zsuzsanna 
(Tel: 540-890)
Hétfő 16:00-19:00 
Kedd 8:00-12:00 
Szerda 16:00-19:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek 14:00-17:00

Dr. Ködöböcz László
(Tel: 540-886)
Hétfő 15:00-19:00 
Kedd 15:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek páros 8:00-12:00 
Péntek páratlan 13:00-17:00

 Fogorvosok

Dr. Körmendy László
(Tel: 540-888)
Hétfő 13:00- 19:00 
Kedd 168:00-12:00 
Szerda 13:30-19:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek 13:30-19:00

Dr. Császár Mária
(Tel: 540-887)
Hétfő 8:00-12:00 
Kedd 13:00-19:00 
Szerda 8:00-12:00, 
Iskolafogászat 
Csütörtök 13:00-19:00 
Péntek 8:00-12:00
 
Dr. Tausz György
(Tel: 540-888)
Hétfő 7:30-tól 
Kedd 13:30-tól 
Szerda 7:30-tól 
Csütörtök 13:30-tól 
Péntek 7:30-tól  Iskolafogászat

Dr. Zékány Mihály
(Szt. István utca) 
(Tel: +36 20 942 4409)
Hétfő 12:00-18:00 
Kedd 12:00-18:00 
Szerda 7:00-13:00 

Háziorvosok
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Közelgő adófizetési határidő

2012. február 23-án Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.

Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos 
módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt 
követően a testület 9 igen és 3 nem szavazattal megalkotta Gyál 
város 2012. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés igen fe-
szes, igen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az 
intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal vezetőitől és 
dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól.

Jogszabályi változások miatt módosítani kellett a talajterhelé-
si díjról szóló rendeletet (erről lásd külön írásunkat), változott a 
helyi szociális rendelet, elfogadták a Gyál Városfejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét, valamint 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár beszámolóját 
a 2011. évről.

E döntést követően határozat született több közbeszerzé-
si eljárás lezárásáról. Ezek értelmében Gyál Város Önkor-
mányzata a sportcsarnok tervezésével 19 millió forint + ÁFA 
összegben az Ybl Tervező Kft-t, míg Gyál-Felső MÁV állo-
más épületének és az épület környezetének kiviteli terveinek 
elkészítésével legfeljebb 2 millió 200 ezer forint + ÁFA ös-

szegben a Műép Építőmérnöki Kft-t és a Green Office Kft-t 
bízza meg.

Pályázatot kíván benyújtani Önkormányzatunk a Tátika Óvo-
da Bartók utcai épületének bővítésére, melyhez a szükséges ön-
erőt biztosítja városunk.

Az ülés zárásaként a Képviselő-testület döntött a Városi 
Egészségügyi Központ új vezetőjének személyéről. A döntés sze-
rint Dr. Molnár Andor pályázata került elfogadásra, aki 2012. 
március 1-től 2017. február 28-ig kapott megbízást az intézmény 
vezetésére. Dr. Molnár Andor 1994 és 2011 között a Kőbányai 
Egészségház vezetőjeként tevékenykedett.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekint-
hetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves 
munkarend szerinti soros ülését 2012. március 29-én tartja.  

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a február 23-i képviselő-testületi ülésről

Tisztelt Adózóink!
Adófolyószámlájuk egyenlegéről (hátralék vagy esetleges túlfize-
tés), valamint 2012. évi adófizetési kötelezettségeikről fizetési ér-
tesítőben fognak értesülni, mint eddig minden év elején. A 2012. 
évi adóbefizetési határidők: I. félév. 2012. március 19. (munkarend 
változás miatt), II. félév 2012. szeptember 15.

A fizetési értesítőket február végén, március elején kapják kéz-
hez. A fizetési értesítőkhöz, magánszemélyek esetén az esetleges 
hátralék, és az első félévi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges 
készpénzátutalási megbízásokat fogjuk postázni. A második félévi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges csekkek későbbiekben kerül-
nek postázásra, egy újabb fizetési értesítés mellékleteként.

A bankszámlanyitásra kötelezett adózóknak továbbra is banki 
átutalással kell, eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Ma-
gánszemélyek is teljesíthetik befizetési kötelezettségüket banki át-
utalással, amennyiben az átutalási megbízás közlemény rovatában 
feltüntetik befizetőazonosító számukat.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Hivatalunk élni kí-
ván az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a által 
biztosított lehetőségével, mely szerint a helyi adó és gépjárműadó 
adóhátralékkal rendelkező magánszemélyek és vállalkozások ne-
vét, címét, és az adótartozás összegét közzé teheti az önkormányzati 
adóhatóság. A fenti törvényhely magánszemélyek estén ezer forint, 
más adózók esetén tízezer forint adótartozással rendelkezők közzé-
tételét teszi lehetővé.  Jegyző Úr döntése alapján, magánszemélyek 
esetén tízezer, vállalkozások esetén százezer forintot meghaladó 
adótartozással rendelkező adózóink neve, címe, adótartozásának 
összegét kívánjuk közzétenni a 2012. I. félévi befizetési határidőt kö-
vetően. Amennyiben adótartozással rendelkeznek, és nem kívánnak 
az úgy nevezett „adós feketelistán” szerepelni, úgy adótartozásaikat 
mielőbb rendezni szíveskedjenek.                              

 Diera Éva
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

irodavezető 

Felhívás  gumiabroncs 
begyűjtésére, újrahasznosításra 
Tisztelt Lakótársak! 
2012. március 20-án (kedd), 22-én (csütörtök), 27-én (kedd) 
és 29-én (csütörtök) a használt gumiabroncsokat reggel 08.00 
órától délután 13.00 óráig díjmentesen lehet leadni a Dobó K. 
u. 51. szám alatt. Az összegyűlt gumiabroncsok újrahasznosí-
tásra kerülnek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bármilyen nemű 
hulladékot kihelyezni tilos, az szabálysértési eljárást von maga 
után!

Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!
            

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 39/2011. (X.14.) 
NGM rendelete alapján 2012. március  16-án (pénteken) Hi-
vatalunk zárva tart, helyette 2012. március 24-én (szombaton) 
8.00-12.00 óráig várjuk ügyfeleinket. 

Megértésüket köszönjük. 

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
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Pályázat
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisegítő munka-
kör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Klapka György utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Segíti a Kisgyermeknevelők munkáját a folyamatos napi-
rendnek megfelelően. Takarítási feladatokat lát el a munkakö-
ri leírásának megfelelően. 
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:

- szakmunkásképző intézet, Dajka képesítés, 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Gyermek intézményben dolgozott - Legalább 1-3 év szak-

mai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. május 2. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 9. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

- Személyesen: Balkó Kálmánné, Pest megye, 2360 Gyál, 
Klapka György Utca 7. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 16. 

Jelentősen emelkedik a talajterhelési díj

Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a Liliom Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére.

Megbízás feltételei:
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdés-

ében és a 18. § (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzett-
ség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,

- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben 

fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással 
egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre 
szóló alkalmazás.
Bérezés: a Kjt szerint
Megbízás ideje: 2012. augusztus 16-ától  2017. augusztus 15-ig
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát 
követő 60 napon belül
A pályázathoz mellékelni kell:
- önéletrajzot, szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- erkölcsi bizonyítványt,végzettséget, szakmai képzettséget igazoló 
oklevél/-ek hitelesített fénymásolat példányát/-it, és
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt-
vevők megismerhetik.
A pályázatot „Liliom Óvoda magasabb vezetői pályázat” jeligével 
zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni 
Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intéz-
mény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).

Tisztelt Érintettek!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. 
§-a szerint talajterhelési díjfizetési kötelezettsége áll fenn annak a 
kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá.

A fenti hivatkozott törvény 12. § (3) bekezdése szerint eddig 
(2012. január 31-ig) a talajterhelési díj mértéke 120.- Ft/m3  volt. A 
törvény 2012. február 1. napjától hatályba lépő változása a talajter-
helési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3 -ben állapítja meg. 

Ez azt jelenti, hogy az eddig fizetett díjak tízszeresét kell majd 
talajterhelési díjként megfizetni! 

Egy példán levezetve: 100 m3 éves vízfogyasztás esetén, az eme-
lés előtt, a talajterhelési díj egy évre (területérzékenységi szorzó 
figyelembe vételével) 18000.- Ft volt, a változást követően az éves 
talajterhelési díj, amit meg kell fizetni 180000.- Ft lesz.  A GYÁVIV 
KFT 2012. január 1. napján érvényben lévő csatorna díja lakossági 
fogyasztók esetén bruttó 330.- Ft/m3. A példára vetítve, csatorna-
díjként egy évre 33000.- Ft-ot kellene a 180000.- Ft talajterhelési díj 
helyett megfizetni. 

A közcsatornára történő rákötés ingatlanonként, mely egyszeri 
költség terhet jelent, 106000.- Ft vagy 10 évre szóló részletfizetés 
esetén havi 1138.- Ft, összesen 136560.- Ft lehet.  A példában hasz-
nált adatokat tovább figyelembe véve, ha a rákötés megtörténik, ez 
egy évre (a rákötés évében) 169560.- Ft költségterhet jelentene, a 
fentiekben kiszámolt 180000.- Ft talajterhelési díjjal szemben. 

A mértékváltozás nagy terhet ró minden kibocsátóra, ezért kér-
jük adózóinkat, hogy akik még nem kötöttek rá a rendelkezésük-
re álló közcsatornára, lehetőségük szerint azt minél előbb tegyék 
meg!  

Gyál Város csatorna beruházásának utolsó üteme 2001. decem-
ber 31-én fejeződött be, tehát 2002. január 1. napjától szinte az egész 
város területén rendelkezésre áll a közcsatorna.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mértékváltozás a 2012. március 
31-ig beadandó, 2011. évre vonatkozó talajterhelési díj bevallásokat 
még nem érinti.                

  Diera Éva
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda

irodavezető  
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Az országos kompetenciamérés gyáli eredményei
Az oktatás irányítói, az iskolákat fenntartó önkormányzatok és 
persze a pedagógusok, szülők számára is fontos, hogy pontos, valós 
képük legyen egy-egy iskola teljesítményéről, munkájának eredmé-
nyességéről. 

A hiteles információk megszerzésének jó eszköze lehet egy olyan 
felmérés, amit azonos feltételek mellett írnak meg a diákok. Ilyen 
országos felmérés 2001 óta létezik, legutóbb 2008. tavaszán került 
rá sor. Az ország összes iskolájában – így a gyáliakban is – minden 
4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló az erre kiképzett felmérésvezetők 

irányításával és felügyeletével, azonos időpontban és azonos kö-
rülmények között írta meg évfolyamonként ugyanazt a felmérést. 
A megmérettetés nem könnyű, hiszen kétszer 45 perc hosszúságú 
matematikai és kétszer 45 perc hosszúságú szövegértési feladatla-
pot kell megoldani.

Elkészült a tavalyi mérés feldolgozása. Mi most a 6., 8. és a 10. 
évfolyam gyáli eredményeit adjuk közre, az alsó tagozatosok telje-
sítményéről később tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Matematika (6. évfolyam)
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Szövegértés (8. évfolyam) 
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Matematika (8. évfolyam)
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Matematika (10. évfolyam)
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Szövegértés (6. évfolyam)
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Szövegértés (10. évfolyam)
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„A mi kincseink” a  
könyvtárban - harmadszor
Január végén harmadik alkalommal került sor „A mi kincseink”  
című beszélgetésre a Városi Könyvtárban. A program elindításá-
nak célja az volt, hogy jobban megismerjük és másokkal is meg-
ismertessük azokat a Gyálon élő alkotókat, akiknek tevékenysége 
megismerésre érdemes.

Először a Városi Könyvtár által több éve meghirdetett irodalmi 
pályázatok nyertesei kerülnek sorra. A  műsor vendége ezúttal  Csé-
tainé Jurászik Mónika volt,  a beszélgetést Farkas Évi színművésznő 
vezette. Mónika verseivel 2009-ben 2. helyezést ért el a könyvtár 
„Verset írunk...” című versíró pályázatán.

A beszélgetés során egy kedves, mások felé szeretettel forduló, 
mély érzésű személyiség képe bontakozott ki előttünk. Versei ked-
ves egyszerűséggel  szólnak a mindennapi élet dolgairól, ám a téma 
egyszerűsége érett rímtechnikával, gyakran filozofikus mélységű 
gondolattal  párosul. Költeményeiben  képszerűen elevenedik meg 
előttünk a  természet, vagy  a versbe foglalt élmény. Ez a képszerű-
ség annak is köszönhető, hogy Mónika a  versírás mellett  akvarel-
leket fest. 

Képei és versei gyakran összekapcsolódnak, kerek egész kis tör-
ténetet alkotnak. Egymás hatását felerősítve fejezik ki a gondolatot, 
az élményt amit a szerző megoszt olvasóival. 

Mónikáról joggal mondhatta  Farkas Évi, hogy „ verseiben gyö-
nyörű képeket fest,  festményeivel színesen beszél.” Ezt a jelenlévők 
is tapasztalhatták, hiszen a beszélgetést kiegészítette a Mónika ké-
peiből és verseiből összeállított kiállítás is, ami február végéig volt 
látható   könyvtárunkban.  

A beszélgetés végén – hagyományunknak megfelelően – Mónika 
kihúzta a következő műsor vendégének nevét, aki februárban Gyö-
re Mihály volt. 

A műsorról ezúttal is felvételt készített a Williams Tv. Terveink 
szerint minden hónap utolsó péntekén, 18 órától  rendezzük a  „A 
mi kincseink”-et. Erről és a Könyvtár egyéb rendezvényéről tájéko-
zódhatnak a www.gyalikozhaz.hu honlapon.

Várjuk Önt is Kedves Olvasó, hogy személyesen is tanúja legyen: 
„A mi kincseink”  vendégei valóban a mi kincseink!

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

A magyar nyelv, a helyesírás 
fontos terület az oktatásban
Hagyományunkhoz híven a Zrínyi Miklós Általános Iskola immár 
sokadik alkalommal megrendezte a Városi Helyesírási Versenyt, 
ahol városunk általános iskoláiból,  másodiktól – nyolcadik osztá-
lyos tanulók vettek részt. 

A megnyitó beszédben, és a Williams TV-nek adott interjúban 
az intézmény nevelői megfogalmazták a verseny célját, a magyar 
nyelv, kultúra és a szép magyar beszéd ismeretének fontosságát. 

A jól sikerült rendezvényen az alábbi eredmények születtek: 

2. évfolyam: 
I. Szente Nikolett Zrínyi 
II. Juhász Laura Zrínyi
III. Balog Zsanett Zrínyi
IV. Bíró Eszter Ady 
V. Foidl Bálint Ady 
VI. Suller Csongor Ady          

3. évfolyam:      
I. Tokai Zsóka               
 Gál István Ady 
II. Boldizsár Csaba Ady
III. Tóth Dorina Zrínyi 
IV. Buza Boldizsár Ady
V. Takács Vanda Zrínyi
VI. Stemler Lili Bartók 

4. évfolyam:
I. Pap Boglárka Bartók 
II. Szűcs Norbert Ady 
III. Sőr Bence Ady 
IV. Kiss Kitty Európa Bartók 
V. Gáncs Anita Ady 
VI. Varga Krisztina Bartók 

5. évfolyam:
I. Kiss Nikolett Ady
II. Soóky Zsolt Ady
III. Perci Tamás Bartók 

IV. Pardi Kitti Bartók 
V. Bereczki Fanni Zrínyi
VI. Nagy Alexandra Ady 

6. évfolyam 
I. Kulcsár Lili Ady 
II. Menkó Eszter Bartók 
III. Perjési Tímea Ady 
IV. Gál Viktória Ady
V. Szenczi Laura Zrínyi 
VI. Juhász Anna Zrínyi

7. évfolyam 
I. Osztényi Dóra Ady 
II. Bosnyák Alexandra Zrínyi 
III. Liber Enikő Ady
IV. Gyura Fanni Ady 
V. Kovács Zorica Bartók 
VI. Szabó Noémi Zrínyi 

8. évfolyam 
I. Csegzi Bernadett Zrínyi
II. Butor Nikolett Zrínyi 
III. Csorba Zsanett Bartók 
IV. Orbán barbara Ady 
V. Köntös Virág Ady 
VI. Szigeti Gréta Zrínyi 

Gratulálunk!

Ezúton szeretne a Liliom Óvoda köszönetet mondani a 

KHT-nek, amiért -többek között- a Zrínyi Iskola Ovis váltó-

versenyére biztosított számunkra egy buszt, ezzel is hozzá-

segítve minket a sikerhez.

Liliom Óvoda nevelőtestülete
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„Mintha pásztortűz ég 
őszi éjszakákon…”
Hagyomány, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár a névadó születésnapjához kapcsolódóan, minden 
évben meghirdeti az Arany János vetélkedőt. Az idei, március 
2-án tartott megmérettetésen az alábbi eredmények születtek:

1. helyezett: Ady Endre Általános Iskola csapata - Csizma-
dia Gergő, Demeter Dorottya, Kemenczei Flóra, Osztényi 
Dóra. Felkészítő tanár: Fábiánné Szálkai Gabriella

2. helyezett: Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata - Bos-
nyák Alexandra, Hegedűs Enikő, Németh Klaudia, Zente 
Nikolett. Felkészítő tanár: Magyarosi Andrea

3. helyezett: Bartók Béla Általános Iskola csapata - Gyön-
gyösi Ivett, Máté Daniella, Molnár Tünde, Tóth Zoltán. Fel-
készítő tanár: Nagy József Elek

Gratulálunk a nyerteseknek!

Farsangi mulatság a Zrínyi iskolában
A farsang eredetileg a tavasz elővarázslására 
és ünneplésére, az élet megújítására irányu-
ló viselkedésnek volt az időszaka. Az egész 
országban elterjedtek voltak a téltemetés, 
télkihordás különböző népszokásai.

Iskolánkban már hagyományként készül-
tek diákjaink a téltemetésre, kiszebábége-
tésre. Az iskolaudvar elkülönített részében 
került sor az osztályok által készí-
tett kiszebábok égetésére február 
24-én. Ezzel elűztük a telet, s más-
nap, február 25-én farsangi bált 
rendeztünk. 

Diákjaink már hetekkel a bál 
előtt elkezdtek jelmezeket készí-
teni, mozgásos, táncos jeleneteket 
gyakorolni. A farsangi jelmezek 
megalkotásában segítségükre vol-
tak szülők, nevelők is.

A jelmezes felvonulásban az alsó 
tagozatosok között népszerűek vol-
tak az állatfigurák, hercegnők, bo-
szorkák, de láthattunk legóembert, 
lovagot, cserepes virágot, kifutott 
bablevest, sőt megjelent közöttük a 
„halványlila dunszt” is. Felső tago-
zaton már jelenet is járult a jelmeze-
sek bevonulásához. Itt népszerűbb 
a csoportos beöltözés: tv-műsosort 
láthattunk, megjelentek a Pál utcai 
fiúk és a vörös ingesek, focisták a 

szurkolóikkal, Hupikék törpikék. A kiseb-
beknél is sikert arattak a csoportok: végigvo-
nult Szörnyella De Frász a megszerzett  kis-
kutyákkal, jelenettel készültek a Karib-tenger 
kalózai, csakúgy mint a Boszorkák csoportja, 
akik seprűnyélen „repültek” be. A legtöbb 
csoportnál a diákok megfűzték az osztályfő-
nököt is, s ő is beöltözött tanítványaival.

Célunk volt a jó hangulatú közösségépí-
tés, kellemes, vidám légkörű szórakozás az 
iskolában. Köszönet a segítségért a szülők-
nek, akik tombolatárgyakat ajánlottak fel, 
süteményeket sütöttek, s árulták a büfében 
a sok finomságot.

Ezen a napon egy kicsit közösen kapcso-
lódott ki gyermek, szülő és pedagógus.

Az avarégetésről
Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlan területén, 
annak tisztántartása, ápolása során keletkezett nem hasznosított 
fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék.

Avar csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi előírások betartásá-
val égethető el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett.

Az avar között más hulladék elégetése tilos.
Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető.
A lakosság egészsége és a levegő tisztaságának védelme érdekében 

az avar égetése évente kizárólag két időszakban megengedett.
a) tavasszal: március 15. és április 15. között. 
b) ősszel: október 15. és november 15. között. 
Az égetést munkanapokon 8.00-16.00 óráig szabad végezni, 

munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig.
Tilos az avar égetése közterületen, valamint egészségügyi és gyer-

mekintézmények, szociális gondozók, nyitott sportlétesítmények 
100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt.

Aki a fentieket megszegi szabálysértést követ el.
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Szeretek sétálni városunk utcáin a csendes téli estéken, amikor a nappali zajok elcsendesed-
nek és az emberek behúzódnak házaikba. Az utakon is megszűnik a nagy nappali forgalom és 
csak néha húz el mellettem egy-egy autó, amelynek hangja lassan elhal a sötétben. Szeretem a 
tiszta égboltot, a pazarul világító csillagok fényét, bár ezek valódi szépségét kissé elnyomja a 
közeli nagyvárost övező fénykör. 

Ilyenkor eszembe jutnak a régi emlékek, gyermekkorom telei. A távoli Pogány-völgy kis fa-
lujában a mi utcán a településünk legmélyebb részt foglalta el és a kemény zimankós teleken az 
egész környéken itt volt a leghidegebb. Ugyanakkor a háttérsugárzás teljes hiányában a tiszta 
égboltra valóságos fényözön borult. Tisztán lehetett látni a végtelen tejút milliónyi csillagát, 
amelynek fénye eggyé olvadva fehér fátyolként takarta el a távoli világokat. 

Ezek az érzések jártamban gyakran felidéződnek bennem, hiszen akinek lelkét megragad-
ták a teremtett világ szépségei az mindig vágyik rájuk és szüntelenül keresi azokat. A tiszta 
levegőn tett séták módot adnak arra is, hogy az ember a mozgás nyújtotta örömben rendezze 
gondolatait. 

Régebben mindig váltogattam az útirányokat, de az utóbbi hónapokban egy szakaszon nem 
változtatok, nevezetesen útjaim első részében végigmegyek a Kőrösi út újonnan kiépített ré-
szén és lelassítva lépteimet gyönyörködök városunk új parkjában, amely azt hiszem máris 
Gyál ékköve. Mondom ezt annak ellenére, hogy a park teljes pompájában majd csak a tavaszi 
lombfakadás után mutatja magát. 

Tetszenek a gömbakácok, az oszlopjuharok, a tölgyfák, a csoportosan ültetett hosszú tűle-
velű fekete fenyők. Jónak tartom azt a megoldást, hogy a fák gyökeréhez perforált csöveken 
keresztül közvetlenül juttatják a vizet, amely alapfeltétele annak, hogy a fák és cserjék meg-
eredjenek és ne járjanak úgy, mint 20 éve a Jálics dombra ültetett fák, amelyek az öntözés 
hiányában kiszáradtak. 

Természetesen a legnagyobb jóindulat és szándék mellett sem lehet úgy dolgozni és alkotni, 
hogy az mindenkinek tetszen és nem lehet kivédeni ártó szándékú emberek kártevéseit. 

Polgármester úrral beszélgetve megemlítette, hogy a parképítés első napjaiban elloptak 
gömbakácot, majd később megrongálták a növények gondozására beépített műtárgyakat is. 
Gyakran látok elhajított papír zsebkendőket, csomagolópapírokat annak ellenére, hogy elér-
hető távolságon belül szemétgyűjtők is találhatók. 

A Kertbarát Kör alapítójaként és gyáli polgárként szívemen viselem utcáink, parkjaink, az 
egész város arculatának alakítását, élhetőbbé tételét és ezzel elérkeztem írásom fő mondan-
dójához. 

Úgy gondolom alapfeltevésként elfogadható, hogy a felülről - országos és helyi szinten – in-
dított kedvező változások csak akkor lehetnek eredményesek, ha találkoznak alulról, a civil 
állampolgárok részéről indított tevékenységgel. A lényeg olyan helyek kialakítása, ahol az em-
ber olyan boldognak érzi magát, mint valami édenben. 

Életünk emelkedettebb pillanataiban lelkiségünk kifejezésére gyakran használjuk az a 
mondást… „Úgy éreztem magamat, mintha a paradicsomban lennék.” Más alkalommal egy 
adott földrajzi hely, élőhely megjelenítését „édeni állapot” jelzővel illetjük. 

A Genezis könyvében érzékletes leírását olvashatjuk a teremtés folyamatában szereplő 
édennek, ahová az Úr az első emberpárt teremtette. Az én olvasatomban az látom csodálatos-
nak, hogy földrajzilag is jól azonosítható az éden helye, valahol a Tigris és az Eufrátesz folyók 
mentén. Tehát, a paradicsom nem csupán a túlvilágon létező hely, hanem konkrét, érzékelhe-
tő fizikai környezet, növényekkel, állatokkal és az első emberpárral Ádámmal és Évával. 

A saját képmására teremtett embert az Isten megáldotta a gondolkodás és ezzel az alkotás és 
„teremtés” képességével, azzal a lehetőséggel, hogy alakítsa és formálja a környezetét. 

Azt szeretném, ha ez évtől még a korábbiaknál is többet tennénk környezetünk szépítésé-
ért. Alakítsuk ki a magunk kis édenkertjét, amely lehetne vegyes gyümölcs és zöldséges kert, 
sziklakert, gyönyörű virágoskert, vagy mindezek vegyesen. Másrészt, egy szépen kialakított 
teraszt, loggiát, vagy a lakásban nevelt bonsait, virágos sarkot, akváriumot, terráriumot is el 
tudok képzelni megannyi mini édennek. 

Azt szeretném, ha a teremtő szándék és cselekvés nem záródna le a kerítésünk határán, 
hanem kilépve „birodalmunkból” szépítenénk az előttünk levő utcarészletet is. 

Hitem mellett elképzeléseim, ideáim egyéb forrásból is merítkeznek, első sorban más tele-
pülések, a vidéki Magyarország által nyújtott tapasztalatokból. Minden évben egy alkalom-
mal amikor a barátomékhoz utazok Barcsra, utam során érintek olyan településeket, ahol a 
szegénység az úr, de ezekben a távoli somogyi falvakban az emberek sanyarú sorsuk ellené-A
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re is nagy figyelmet fordítanak a rendre és tisztaságra. Mindenütt szépen 
gondozott pázsitok, fasorok, virágok az utcákon, kint a házak előtt, gyö-
nyörködtetik az utazók szemét és lelkét egyaránt. Úgy látszik, hogy a rég-
múltból átmentett hagyományok ott még élnek. Ehhez kapcsolódóan ismét 
felidéződnek bennem gyermekkorom meghatározó szép emlékei. Azokban 
az években szinte versengtünk azért, hogy kinek a portáján nevelnek több 
virágot, hol nagyobb a rend és a tisztaság. 

Eszembe jutnak a közeli berekben lévő tó partján tett sétáim. Különösen 
a tavaszi estéken, amikor a levegő telítődött a virágok illatával és hallottam 
a partot övező nádasokban újjászülető élet halk neszeit, úgy éreztem ma-
gam, mintha az édenben lennék. Álmaimban gyakran sétálok hullámzó 
búzamezőkön, ahol a kalászok selymesen simogatják az emberek bőrét és 
látom a nagyszüleim háza mögötti dombmagaslatról a lent elterülő réten 
összerakott szénaboglyák hosszú sorát. Érzem a szentkúti forrás vizének 
ízét, ahol szomjunkat oltottuk a nagy nyári forróságban végzett munka 
után. Látom azokat az embereket, akiknek teremtő munkájában a szépsé-
get és célszerűséget egyaránt megfigyelhettük. Ezeket a hangulatokat azért 
írom le, hogy érzékeltessem a falusi emberek a múltban minden értéket 
a földből merítettek. A földanya arcát verítékükkel öntözték de az gaz-
dagon megjutalmazta fáradozásaikat. Nem véletlen, hogy a szülőföldhöz 
való ragaszkodás, a hazaszeretet mélyen gyökeredzik a földművelésből élő 
emberek lelkében, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben politikai 
szándékot láttunk arra, hogy a parasztságot elidegenítsék a földtől. Ez a 
próbálkozás szerencsére csak részben sikerül és a könyörtelenül forgó idő-
kerék régi igazságai ismét visszakerülnek oda ahová valók. 

Tudomásul kell vennünk, hogy hazánknak két alapvető erőforrása van, 
kiváló termőföld és jelentős édesvízkészlet. Mindkettő felértékelődik a kö-
vetkező években. 

Gyál sem kivétel ez alól. Járva a településünk utcáit szomorúan látom, 
hogy mennyi a kihasználatlan kert, a várost övező óriási parlagterületek-
ről nem is beszélve. Rosszul sáfárkodunk ezekkel az értékeinkkel. A tavasz 
már itt várakozik a kertjeink alatt. Különösen a fiatal családokat biztatnám 
arra, hogy nagybevásárlásaikkor keressék fel a kertgazdálkodással kapcso-
latos áruházi részlegeket és vásároljanak vetőmagokat, kerti szerszámokat 
és kezdjék el a kertészkedést kis földjeiken. Fáradozásukat kárpótolhatja az 
a tudat, hogy amit előállítanak annyival kevesebbet kell vásárolniuk drága 
pénzen, kétes eredetű egészségtelen termékekből, ezzel is csökkentve ki-
szolgáltatottságukat. 

Bizakodásomat erősítik azok a hírek, amiket a világból kapok. Nemrég 
például a tudomásomra jutott, hogy az egyik budapesti lakótelepen fiatal 
házaspárok fogtak össze és kezdtek kertészkedni. Debrecenben egy fiatal-
ember a teraszán tökéletesítette termesztési módszereit, amelyre már a vá-
ros egyeteme is felfigyelt, és azóta támogatja őt. Angliában valóságos moz-
galom indult a városi területek parlagföldjeinek kihasználására. Ezeken a 
helyeken zöldségfélék termesztése mellett háziállatokat is tartanak. 

Kövessük ezeket a példákat mi gyáliak is. Környezetünk szépítése mel-
lett alakítsunk olyan „édeneket”, amelyekből nem csak a lélek, hanem a test 
is gyarapodhat!

     Gyócsi Zoltán
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A Gyálról befizetett pénz legyen a gyáliaké!

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

(Bartók Béla Általános Iskola Alapítványa)
Bartók Alapítvány

Adószám: 18678314-1-13

(gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola alapítványa)
Gyáli Muzsikáért Alapítvány

Adószám: 18692440-1-13

(Zrínyi Miklós Általános Iskola alapítványa)
Rodostó Alapítvány

Adószám:18671544-1-13

(Jancsi és Juliska Magánóvoda alapítványa)
Jancsi és Juliska Oktatási Alapítvány

Adószám: 18704338-1-13

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete

Adószám: 19012470-1-41

Dh. Giraffe Kerékpár Club Sport 
Egyesület

Adószám: 18686218-1-13

Gyáli Amatőr Sportegyesület
Adószám: 18684601-1-13

Peremvárosi Horgászok Egyesülete
Adószám: 18227138-1-43

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár

Adószám: 16936562-2-13

Gyáli Keresztény Nevelésért 
Alapítvány

Adószám: 18663444-1-13

Dabas és Környéke Üdülőtábor  
Alapítvány

Adószám: 18664658-1-13

Gyálért Alapítvány
Adószám: 18661095-1-13

FEGY- Polgárőr és Tűzoltó  
Egyesület Gyál

Adószám: 19177517-2-13

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete

Adószám: 18717048-1-13

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18674994-1-13

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas 
Klub

Adószám: 18686500-1-13

Uszoda Alapítvány
Adószám: 19184427-1-13

Lapunk februári számában Gyálon műkö-
dő, illetve városunkhoz kötődő, a személyi 
jövedelemadó 1 százalékának elfogadására 
jogosult civil szervezetek adatait adtuk köz-
re abból a célból, hogy az 1 százalék felaján-
lásához ötleteket adjunk. 

Most ismét közreadjuk a listát, mert 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Gyál-
ról befizetett személyi jövedelemadó egy 
százalékából minél nagyobb rész kerüljön  
vissza helyi szervezetekhez, s ezáltal az itt 
élő közösségeket, városunkat szolgálja.

Februári lapszámunkban azokat a szervezeteket szerepeltettük, amelyekről informá-
ciókkal rendelkeztünk. Felhívásunkra újabb, a feltételeknek megfelelő szervezetek is 
jelentkeztek, adataikat most adjuk közre. A Gyáli Kertbarát Kört azért szerepeltetjük 
ismét, mert adószáma a februári felsorolásban tévesen jelent meg.

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 18707300-1-13

Tátika Óvoda a Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18703612-1-13

Kovács István Pál Dalkör 
Adószám: 18722059-1-13

APEX Optimista Sportegyesület Gyál
Adószám: 19703907-1-13

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
 Adószám: 18726091-1-13



�01� március

11

Egymásért Mozgássérültek Gyáli 
Egyesülete

Adószám: 18695247-1-13

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus 
Klub Egyesület

Adószám: 18687745-1-13

Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló 
Egyesülete

Adószám: 18683703-1-13

Őszidő Nyugdíjas Klub
Adószám: 18686139-1-13

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni  
Mentőegyesület

Adószám: 18707850-1-13

Gyáli Kertbarát Kör
Adószám: 13707300-1-13

Cukorbetegek Egyesülete Gyál
Adószám: 18667163-1-13

Gyál Városi Népdalkör
Adószám: 18682537-1-13

Fiatalok az Európai Unióért 
Közhasznú Egyesület

Adószám: 18700743-1-13

Városi Gyermekgondozónők a 
Bölcsődéért Egyesület

Adószám: 18718276-1-13

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18689621-1-13

(Ady Endre Általános Iskola alapítványa)
Ifjú Szívek Alapítvány

Adószám: 18665855-1-13

(Eötvös József Általános Iskola és Közgaz-
dasági Szakközépiskola alapítványa)

Eötvös József Alapítvány a 
gyermekekért

Adószám: 18701854-1-13

Gyáli Ipartestület
Adószám: 19174741-2-13

A gyáli pénz legyen 
a Gyáliaké!

Az Egymásért Mozgássérültek Gyáli 
Egyesülete kéri az Önök segítségét, 
hogy egy 16 éves súlyosan fogyaté-
kos fiatalembert támogatni tudjunk. 
Kérjük adójuk 1%-át részünkre át-
utalni szíveskedjenek.

Adószámunk: 18695247-1-13
Előre is köszönjük!
Telefon: 06-29/344-782

Kedves Ismeretlen!
Megkaptuk a nagylelkű adományát.

Őszinte szívvel megköszönöm a 
Kertbarát Kör tagjai nevében, hogy 
nem feledkezett meg rólunk. Isme-
retlenül meghívjuk Önt 2012 július 
26-án 13 órai kezdettel a Gödöllői 
Kertbarátok Vendégül fogadására.

Tisztelettel:
a Gyáli Kertbarát Kör nevében

Bacsa Ferenc
elnök
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A FEGY naplójából
Február 4-én 14-órakor kaptuk a riasztást, hogy az M5-ös gyáli lehajtójánál egy 
román rendszámú kamion áttörte a szalagkorlátot majd felborult. A szerelvény-
ből az üzemanyag az úttestre folyt. A teherautó vezetője mindkét bokáján meg-
sérült valamint súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett. Percekkel később, szintén 
ugyanott egy szerb rendszámú személygépkocsi hajtott az árokba. Tűzoltóink 
áramtalanították ezt az autót is majd a sérültet a mentők elszállították. A mentés 
és a helyszínelés ideje alatt a forgalom szünetelt.

Február 5-én lángra lobbant egy Felsőpakonyi családi ház kéménye a lerakó-
dott égésterméktől a Kossuth L. utcában. Tűzoltóink a fővárosból kivezényelt 
egységekkel közösen, habbal oltó anyaggal, tetőbontással megfékezték a tüzet. Az 
anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt, az ott lakók hozzátartozóknál 
lettek elhelyezve.

Ezúton is felhívjuk olvasóink figyelmét a kémények évenkénti ellenőrizte-
tésére! 

Február elején egy hétvége alatt négy esetben segítettünk szerencsétlenül járt 
embereknek megmenekülni a fagyhaláltól. Egy  idős beteg bácsi a MOL kútnál 
lett rosszul a buszmegállóban, egy hajléktalan a Gyál- Felső vasút állomásnál fe-
küdt a földön, és egy hölgyet kétszer kellett menteni, mert az önkormányzat által 
kijelölt melegedőből az ablakon át megszökött. Járőreink hosszas keresés után a 
félig megfagyott hölgyet visszahozták, majd a mentők elszállították. A hölgy nagy 
mennyiségű alkohol hatása alatt volt.

Zeneiskolák Kamarazenekarainak 
VIII. Találkozója

A zeneiskolák kamarazenekarok hagyományos 
találkozóján az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban idén vendégül látjuk 
az örkényi Cziffra György Művészeti Iskola, 
Budapestről a Dohnányi Ernő Zeneiskola és a 
Galambos János Zeneiskola, az üllői Harmónia 
Zeneiskola AMI, az Erkel Ferenc AMI Dabasi 
Tagintézménye, a Vecsési Zeneiskola és a házi-
gazda, a Kodály Zoltán Zeneiskola zenekarait. 

A rendezvény március 31-én, szombaton 10 
órakor kezdődik.

Véradás

Adj vért és ment meg három életet! Légy önkén-
tes véradó! Március 28., szerda, 9.00-14.00-ig a 
közösségi házban!

Szomszédolás kiállítás megnyitó

Az Üllő, Felsőpakony, Vecsés és Gyál képzőmű-
vészeinek alkotásait felvonultató hagyományos 
vándorkiállítást idén is megrendezzük. Márci-
usban Gyál látja vendégül a tárlatot, melynek 
megnyitójára mindenkit szeretettel várunk 
március 16-án, 18 órakor a közösségi ház ka-
maratermébe!

A Népdalkörök VII. Tavaszi  
Találkozója

A Gyál Városi Népdalkör meghívására az idén is 
városunkban találkoznak a Nagy-Magyarország 
területéről érkező népdalkörök és pávakörök.
A Népdalkörök VII. Tavaszi Találkozója már-
cius 25-én, 15 órakor kezdődik a közösségi 
házban. A népi hagyományokat életben tartó 
és népdalainkat értékként őrző közösségek 
előadásait követően közös éneklésre és táncra 
invitálják vendégeket.

„...Azt a ragyogóját!” 

dal- és nótaműsor a Kovács István Pál Dalkör 
szervezésében március 17-én, szombaton 15 
órakor a közösségi házban. Fellépnek a dalkör 
szólistái.
Vendégénekesek Hajnál Kálmán, illetve Molnár 
László, aki először szerepel műsorunkban.
A zenét Látó Imre és cigányzenekara, valamint 
Falusi Ferenc szolgáltatja.
Belépő: 600 Ft.

A nyertesek könyvjutalomban részesülnek!
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Tavaszi lomtalanítás
- 2012. március 24-én szombaton reggel 6 órától a vasútnak a Gyál-Liget felőli oldala 
(orvosi rendelő, posta)
- 2012. március 25-én 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 kihe-
lyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

Mi a lom? A háztartásokban keletkező nagy darabos hulladék, amely mérete miatt nem férne el egy kukában, azonban nem 
sorolandó más hulladék kategóriába, azaz nem háztartási szemét, nem építési törmelék vagy veszélyes hulladék. Lom például: 
bútor, kerti műanyag bútor, régi edények, törött gyerekbicikli, játékok (hinta, hintaló) stb. 
A lomtalanítás során nem szállíthatunk el: kommunális hulladékot, építési törmeléket, nagydarab faágat, kerti zöldhulladékot, 
egész üvegtáblás ablakot vagy nagy darabos vashulladékot (balesetveszély miatt).
Kérjük, mielőtt kiteszi elszállításra az Ön számára feleslegessé vált tárgyakat, nézzen körül ismeretségi körében, hátha más még 
örömmel hasznát venné ezeknek. 

Veszélyes hulladékok elszállítása
A lomokkal egy időben, a lomtalanítás során nem szállíthatunk el veszélyes hulladékot, azonban a lomtalanítási szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan 
2012. március 26-án hétfőn reggel 6 órától külön gyűjtve fogjuk az ingatlanok elől elszállítani a kihelyezett veszélyes hulladé-
kot.
 Így hétfőn szállítjuk majd el például: a fáradt olajat, autógumikat, használt sütőolajat, akkumulátorokat, elemeket, elektronikai 
hulladékokat (tévét, hűtőt, számítógépet, monitort).

Gyál

A gyűjtőautó érkezik

a rózsaszínnel jelölt napokon a kékkel jelölt napokon a sárgával jelölt napokon

Ady Endre utca Liliom u. Akácfa u. Aradi u. Kiskomáromi u. 
Arany J. u. Mátyás király u. Apáczai Cs. J. u. Babits M. u. Kis-Szélső u. 
Balassi B. u. Molnár F. u. Árpád u. Bacsó B. u. Klapka Gy. u.  
Balogh Á. u. Muskátli u. Árpád vezér tér Bajcsy-Zs. u. Kodály Z. u.
Barackos u. Nefelejcs u. Bánki D. u. Bartók B. köz Kolozsvári u. 
Bethlen G. u. Névtelen u. Bem J. u. Bartók B. u. Komáromi u. 
Bogáncs köz Nyár u. Bercsényi M. u. Báthory I. u. Kosztolányi D. u. 
Csalogány u. Ősz u. Bocskai I. u. Báthory köz Könyves K. u. 
Csokonai V. M. u. Pacsirta u. Budai Nagy A. u. Berzsenyi D. u. Krúdy Gy. u. 
Csontos J. u. Pesti út Damjanich J. u. Brassói köz Krúdy köz
Deák F. u. Piroska u. Dankó P. u. Brassói u. Mikes K. u. 
Dobó K. u. Radnóti u. Dózsa Gy. u. Déryné u. Móricz Zs. u. 
Egressy köz Rákóczi F. u. Dózsa major Erdőalja u. Munkácsy M. u. 
Egressy u. Rigó u. Gábor Á. u. Erdősor u. Nagy L. u. 
Esze T. u. Rodostó u. Gyál-Némediszőlő Újvilág u. Erkel F. u. Pozsonyi u. 
Fazekas M. köz. Rozmaring u. Heltai J. u. Fácános dűlő Puskás u. 
Fazekas M. u. Rózsa u. Karinthy F. u. Gesztenye u. Szélső u.
Fecske u. Somogyi B. u. Kisfaludy köz Gorkij u. Temesvári u.  
Gárdonyi G. köz Szabó Ervin u. Kisfaludy u. Hunyadi J. u. Toldi M. u. 
Gárdonyi G. u. Széchenyi I. u. Kölcsey F. u. Iglói u. Tompa M. u. 
Gerle tér Szegfű u. Kőrösi u. Juhász Gy. köz Váci M. u. 
Görgey A. u. Szent István tér Lehel út Juhász Gy. u. Váradi u. 
Hársfa u. Szent István u. Liszt F. u. Kálvin tér Wass A. u. 
Határ út Szilvás u. Madách I. u. Kassai u. Vasút u. (Engels u. és
Hóvirág u. Táncsics M. u. Magyar u. Kinizsi P. u. Kisfaludy u. között)
Ibolya u. Tavasz u. Mária u. 
Ilona u. Tél u. Mikszáth K. u. 
Irányi u. Thököly u. Móra F. u. 
Jókai Mór u. Tinódi L. S. u. Munkás u. 
József A. u. Tulipán u. Patak u. 
Kacsóh P. u. Vak Bottyán u. Petőfi S. u. 
Károlyi M. u. Vasút u. Rádióleadó u. 
Katona J. u. (Pestszentimre felől) Stromfeld A. u.
Kazinczy F. u. Viola u. Szondi u. 
Kossuth L. u. Virág u. Szövetkezet u. 
Lejtő u. Wesselényi út. Tóth Á. u. 

Vasút u. (Kisfaludy u. és
a Madách I. u. között)

Vecsési út 
Vörösmarty M. u. 
Zrínyi M. u. 

Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.

Gyűjtési naptár 2012

KÖSZÖNJÜK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

Január Február Március Április
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

52 1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 13 1
1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29 13 26 27 28 29 30 31 17 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 18 30

Május Június Július Augusztus
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 26 1 31 1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12
20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26
22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30 30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31

31 30 31

Szeptember Október November December
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

35 1 2 39 1 2 3 4 5 6 7 43 1 2 3 4 47 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9 40 8 9 10 11 12 13 14 44 5 6 7 8 9 10 11 48 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16 41 15 16 17 18 19 20 21 45 12 13 14 15 16 17 18 49 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 42 22 23 24 25 26 27 28 46 19 20 21 22 23 24 25 50 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 43 29 30 31 47 26 27 28 29 30 51 24 25 26 27 28 29 30

52 31
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPI-

TOS mester, javítást, restaurálást, motor 

ülés javítást vállal. Speciális heverők, 

franciaágyak készítése. Gyál, Károlyi 

M. u. 84. Telefon: 06-20/401-6810,  

06-29/702-877.

KALODÁS TŰZIFA (akác, vegyes)  

1,5 ömlesztett m3, barna és fekete ZSÁ-

KOS SZENEK! Tímár Vasker.Kft. Vecsés,  

Dózsa Gy. u. 22. Tel. 29/355-501  

www.timarvasker.hu

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.

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 

GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 

óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 

Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-

gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-

gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-

4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

MATEMATIKA Általános és középiskolások 

korrepetálását, érettségire, pótvizsgára 

történő felkészítését - több évtizedes gya-

korlattal, referenciákkal - otthonában válla-

lom. Telefon: 06-30/952-3720.

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kő-

rösi úton (a zöldséges helyén) 20 m2-es 

üzlethelyiség, kialakított mosdórésszel 

kiadó, 30 ezer forint +rezsi áron. Tel.: 

 06-70/312-9928.

ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 

Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-

tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 

Tel.: 0670/206-4914.

Központifűtés szerelését vállalom! Minden 

ehhez kapcsolódó munkálatot is. Bojler 

tisztítása, kazánok bekötése, stb. Hívjanak 

bizalommal: 06-20/412-6511.

PROFI NŐI FOTÓS gyerekszületésnapo-

kat, családi eseményeket fényképez ottho-

nában és a fényképeket azonnal helyben 

előhívja Sony berendezéssel, előzetesen 

megtervezett grafikai kerettel, képeslap 

méretben. +36 30 97 99 100. 

GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, paraffinos 

kezelés otthonában. Rugalmas időbeosz-

tás (hétvégén is), barátságos ár. Telefon: 

06-20/583-1980. Bővebb információ: 

www.pedikurotthonaban.hu

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtárat bízta meg az önkor-
mányzati lap, az Új Gyáli Újság elkészítésével, kiadásával. 
Havonta 8.500 példányban megjelenő, ingyenes kiadvá-
nyunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni. 
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni szándéko-
zó magánszemélyek, vállalkozások számára. 
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a köz-
művelődési intézmény kulturális, művészeti programok szer-
vezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdemé-
nyezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a kultúrát 
támogatja!

CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
	 -	Azonnali	segítséget	kérhet	járőrszolgálatunktól
	 -	Rendszer	alkalmas	tűzjelzések	fogadására	(amennyiben	ilyen	jellegű		
	 		igénye	van	hívjon	a	megadott	mobiltelefonon	tájékoztatásért)

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon

ujgyaliujsag@gyal.hu
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EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65.         Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől

Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.  

(4 éves képzés)
Közgazdaság szak

üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve azok 
alapjait sajátíthatjátok el.  (4 éves képzés)

Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy  jelentkezhettek 

érettségit adó képzésre,  hogy van már egy szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon  cso-
portbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felsze-

relt nyelvi labor áll rendelkezésre. 
Mit kínálunk még a fentiek mellett?

Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar

Egyéni fejlesztési lehetőség

Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.

06-30/213-9985

Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057



Végállomás
Naszvagyi Tamás – Rajnai Sándor – Burák Ádám:

ROcK-MuSicAl

 

AZ ELSŐ .......................................Magyar Bálint
A MÁSODIK ......................................Nagy Lóránt
A LÁNY ........................................Deák Fruzsina  

(háromszoros nívódíjas)
ZADOR ................................................Weil Róbert
AZ APA ..................................................Makrai Pál 

(ARTISJUS-díjas)
BONVIVÁN ................Abebe Dániel „Bebe”
KOLDUS/A NŐ ..........................................Póka Éva

(Kölcsey-díjas)
A KISLÁNY ...........................................Bíró Eszter

Táncosok/Kar: Burák Dóri, Lugosi Fábián, 
Pintér Sándor, Lugosi Rozina 

és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
musical stúdiójának (GYMS) növendékei:

Deák Norbert, Erdős Loretta Leona, Krasnyánszky Bianka, 
Mándi Veronika, Melczer Zsuzsanna, Molnár Dávid, 

Pál Nikolett, Szentpétery Anna

Zenei vezető ................................... Naszvagyi Tamás
Koreográfus ..........................................Endrődy Zsófia
Jelmez ........................................................Pilinyi Márta
Fény ..............................................Kalóz István „Lojzi”
Hang ....................................................Koroknai Tamás

Rendező: Burák Ádám

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Premier:
2012. március 9. péntek, 19.00 óra

Előadások: 2012. március 11. vasárnap, 19.00 óra
2012. március 21. szerda, 19.00 óra

Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Jegyek az Arany János Közösségi Ház és  

Városi Könyvtárban válthatók.
Jegyárak:

Elővételben: 2.000 Ft
az előadások előtt: 2.500 Ft

csoportos jegy (6 főtől): 1.500 Ft

SZTÁROK ÉS TEHETSÉGES GYÁli FiATAlOK A SZÍNPADON!

A NAGY SiKERŰ PREMiER uTÁN MÉG EGY ElŐADÁS GYÁlON MÁRciuS 21-ÉN, SZERDÁN, 19.00 ÓRAKOR


