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2012 október

Kanadai rockzenekar 
Gyálon

Nem mindennapi utazókat láthatnak 
azok, akik október 26-án ellátogat-
nak az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárba. Egy nagysze-
rű kanadai zenekar, a Morre átszelte 
az óceánt, hogy Európában turnéz-
hasson, és a koncertnaptárjukba be-
került Gyál is!

9. oldal

„Van az emberi szívnek 
egy halk szavú, és elő-
kelő vendége néha: 
az emlékezés”
40 éves a Liliom Óvoda

5. oldal

Nemzetközi Civil Találkozó Gyálon

Az Európai Unió „Európa a Polgárokért” program keretében 2012. szeptember 13-tól 16-
ig Nemzetközi Civil Találkozót rendezett Gyál Város Önkormányzata és az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 

A találkozóra érkező  közel 50 fős bajor delegáció résztvevői között Oberaudorf és Bran-
nenburg vezetői, különböző művészeti és hagyományőrző tevékenységet folytató egyesü-
letek képviselői voltak. 

Beszámolónk a 3. oldalon.

Befejeződött a Gyáli- 
patak rekonstrukciója

A projekt 2012. szeptemberi megva-
lósulásának eredményeképpen az 
érintett területen a jövőben csökken-
nek a belvízkárok, javul a külterületi 
termőföldek termőképessége, a víz 
minősége, a meder öntisztító képes-
sége és ökológiai állapota. 

10. oldal

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata ünnepi megemlékezést tart az 1956-os 
forradalom és szabadságharc tiszteletére, melyre tisztelettel meghív 
minden kedves érdeklődőt.
Időpont: 2012. október 23. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: Gyál, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Ünnepi köszöntőt mond:  Pánczél Károly országgyűlési képviselő,  
   alpolgármester.
Az ünnepi műsorban közreműködnek: az Ady Endre Általános Iskola 
diákjai, a Gyál Városi Fúvószenekar, valamint Kisfalusi Lehel színmű-
vész.
Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a Templom térig, majd koszo-
rúzás az 1956-os emlékműnél.

Tisztelettel:              Pápai Mihály
  polgármester
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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

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 2013. évi fordulója

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 

Az avarégetésről
Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az in-
gatlan területén, annak tisztántartása, ápolása során 
keletkezett nem hasznosított fű, lomb, gyökérmarad-
vány, szár, levél, nyesedék.

Avar csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi elő-
írások betartásával égethető el, a lakókörnyezet lehe-
tő 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 vé-

delme 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 sza-

bad végezni, munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig.
Tilos az avar égetése közterületen, valamint egész-

ségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, 
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az 
intézmény működésének ideje alatt.

Aki a fentieket megszegi, szabálysértést követ el.
Polgármesteri Hivatal

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:  
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
A regisztrációt követően lehetséges a pályáza-
ti adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pályá-
zati adatok feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában a 

pályázat formai hibásnak minősül. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az önkormány-
zatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

Benyújtási cím:  Gyál Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala, Kistérségi, 
Oktatási, Intézmény-felügyeleti Iroda 2360 
Gyál, Kőrösi út 54.

A pályázat benyújtási határideje: 
2012. november 15.

A benyújtási határidőn túl benyújtott pá-
lyázatok formai hibásnak minősülnek. 

Hivatali ügyfélfogadási idő: Hétffő: 12.30-
15.30, szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00

Felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban:
Taligáné Vörös Éva

06-29/540-920 
„A” TÍPUS: A pályázatra 

azok az önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan kép-

zésben vagy felsőfokú szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat.

„B” TÍPUS: A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik a 2012/2013. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

Figyelem! 
· Nem részesülhetnek Bursa támogatásban 

a Magyar Honvédség és a fegyveres szer-
vek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója.

· A középiskolai akkreditált iskolarend-
szerű felsőfokú szakképzésben részt vevő 
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungari-
ca ösztöndíjra.

· Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem 
felelnek meg a pályázati kiírás feltétele-
inek.

· Külföldi intézménnyel hallgatói jogvi-
szonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.        Csepregi Pálné

  irodavezető

Munkarend-változás a 
Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nemzetgazdasági miniszter 
39/2011. (X.14.) NGM rendelete alapján 2012. október 22-én (hétfőn) és 
november 2-án (pénteken) hivatalunk zárva tart, helyette 2012. október 
27-én (szombaton) és november 10-én (szombaton) 8.00-12.00 óráig 
várjuk ügyfeleinket. 

Megértésüket köszönjük.                                       Polgármesteri Hivatal 
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Nemzetközi Civil Találkozó Gyálon
Az Európai Unió „Európa a Polgárokért” program ke-
retében 2012. szeptember 13-tól 16-ig Nemzetközi Civil 
Találkozót rendezett Gyál Város Önkormányzata és az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. A nagy-
szabású rendezvény szervezőinek célja az volt, hogy a gyáli 
egyesületek, civil szervezetek bemutatkozhassanak, meg-
ismerjék egymás tevékenységét, kitekintést kapjanak ha-
zánk és az Európai Unió civil politikájába, törekvéseibe.  
A már két éve futó Comenius Régió programnak köszön-
hetően – amelyben a felsőbajor térség reáliskoláit felügye-
lő minisztériummal működik együtt városunk –,  a térség 
más településeivel is sikerült jó kezdeményezéseket elin-
dítanunk. 

A városunkba érkező  közel 50 fős bajor delegáció részt-
vevői között Oberaudorf és Brannenburg vezetői, külön-
böző művészeti és hagyományőrző tevékenységet folyta-
tó egyesületek képviselői voltak. A program keretében a 
résztvevők megismerhették Budapestet, hajókiránduláson 
vettek részt és látogatást tettek a Parlamentben is. A szak-
mai program részeként meghallgatták Szablics Bálint, az 
Emberi Erőforrás Minisztériumának Civil kapcsolatokért 
felelős főosztályvezetőjének előadását, majd Pápai Mihály 
polgármester úr prezentációját Gyál városáról. Hubert 
Wildgruber és Mathias Lederer polgármester urak bemutatták tele-
püléseiket és a településeiken folyó hosszú múltra tekintő egyesületi 
tevékenységet.  

A szakmai programot a gyáli és a vendég német egyesületek kul-
turális műsorai egészítették ki. Városunkból a Gyáli Mazsorett cso-
port, a Musical Stúdió növendékei, a Pörög a gyáli szoknya néptánc-
csoport, a Gyál Városi Fúvószenekar és a Hermán Dominik Jazz 
Trió mutatkoztak be.  A bajor vendégek kulturális programjában a 
Sulzberger Dreig’sang’s csoport alpesi dalait, a Schuhplattlergrup-
pe, a Riesenkopf Degendorf és „d”Sulzbergler Brannenburg” ha-
gyományőrző csoportok temperamentumos előadásait, valamint 
a brannenburgi Realschule zenakarának produkcióit élvezhették a 
találkozó vendégei. A bajor történelmet és a több évszázados tradí-
ciókat idézte meg az oberaudorfi „hegyivadászok” (Gebirgschützen) 
látványos felvonulása. A német vendégek között üdvözölhettük a 

Comenius Régió program partnerintézményeinek vezetőit, Peter 
Peltzer urat, a felsőbajor régió reáliskoláit felügyelő nyugalmazott 
miniszteri megbízottat, Marcus Oliver Hochmuth brannenburgi 
iskolaigazgatót és Comenius Régió projektkoordinátort, kollégáját 
Ralf Raupach urat, valamint a többi jövőbeni partner vezetőit is. 

A nemzetközi program részeként egy hiánypótló kiadvány jelen-
tettünk meg német és magyar nyelven a gyáli civil szervezetekről, 
melynek anyagát egy kiállítás keretében ismerhették meg a jelenlé-
vők. A találkozó végén a népszerű, bajor cigányzenét játszó Djan-
go3000 együttes koncertjét élvezhette a találkozó közönsége. Igazi 
csemegeként Látó Imre cigányzenekarának tagjai és a bajor zené-
szek közös muzsikálása  zárta az eseményt. Egy magyarországi lá-
togatás nem lehetett volna teljes gasztronómiai élmény nélkül, amit 
a közösségi ház igazgatójának kiváló főztje garantált. Köszönjük 
minden közreműködőnek a munkáját!            Bíróné Tolvaj Erzsébet

projektkoordinátor
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Hogy halad a városközpont fejlesztése?
Szeptemberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azono-
sítószámú európai uniós projekten változékony időjárás 
mellett a városközponthoz kapcsolódó kivitelezési mun-
kálatok közül folytatódott az épület kivitelezése, az új 
Kistérségi Szolgáltató Központ építése.

Az épületegyüttes új épületrészén befejeződtek a szer-
kezetépítési munkálatok. A szerkezet építése látványosan 
haladt, megkezdődött a tetőszerkezet építése, és a belső 
válaszfalak, továbbá az épület hűtését, fűtését, és szel-
lőztetését biztosító gépészeti és az elektromos rendszer 
kiépítése.

Az okmányiroda épületének átépítése nagy ütemben 
halad, befejeződött a tetőszerkezet építése, majd burko-
lása is. Megkezdődött az új külső burkolat építése, amely 
az okmányirodai részen befejező fázisában tart. Folytató-
dott a belső tér teljes átépítése, továbbá megkezdődött az 
új nyílászárók beépítése is.

Beszámoló a szeptemberi képviselő-testületi ülésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. szeptember 12-én megtar-
totta éves munkarend szerinti soros ülését, 
amelyen a következő fontosabb döntések 
születtek:

- elfogadásra került Pápai Mihály polgár-
mester beszámolója a legutóbbi rendes kép-
viselő-testületi ülés óta eltelt eseményekről 
és a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról;

- meghallgatták a beszámolót a költség-
vetés első félévi alakulásáról. Itt kiderült, 
hogy a kiadások 46,96%-a teljesült 2012 jú-
niusának végéig;

- elfogadták a közterület-felügyelők ál-
landó délutáni, esti járőrözését megalapozó 
rendeletmódosítást;

- elfogadták az önkormányzati rendele-
tek társadalmi egyeztetésének feltételeit, 
menetét tartalmazó szabályozást;

- határozat született arról, hogy Gyál 
részt vesz a Visegrádi Alap pályázatában a 
lengyelországi Grajewo-val, a csehországi 
Kutná Hora-val és a szlovákiai Cadca-val 

együtt. A pályázat célja, hogy a projektpart-
nerek megismertessék településük lakossá-
gával a helyi értékeket;

- döntést hoztak a Városi Egészségügyi 
Központ felújításáról 15 millió forint érték-
ben;

- sor került a Dózsa György utca forgalmi 
rendjének felülvizsgálatára. A képviselő-
testület döntése értelmében megszűnik a 
Dózsa György utca Akácfa utcai végén lévő 
lezárás, és egyirányú forgalmi rend kerül 
bevezetésre az utcában a Vecsési út felől az 
Akácfa utca irányába;

- a képviselő-testület 100.000 forinttal 
támogatja a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíj programját, melynek keretében a 
felvidéki, magyar iskolába beíratott gyer-
mekek egyszeri alkalommal 10 ezer forin-
tos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.

A hónap végén, szeptember 26-án ismét  
összeült a város képviselő-testülete. A rövid 
ülés legfontosabb, a lakosságot is közvetle-
nül érintő örömteli határozata az volt, hogy 

a képviselő-testület elfogadta a Budapesti 
Közlekedési Központ 2012. október 1-től 
érvényes új menetrendi javaslatát. Ennek 
értelmében e hónaptól az 55-ös jelzésű au-
tóbuszok hétvégi napokon 30-30 percen-
ként közlekednek egész nap. Emellett a 84E 
jelzésű autóbuszok üzemideje meghosszab-
bodik, munkanapokon 20.00 óra helyett, 
hétvégén pedig 14.59 óra helyett 21.00 óra-
kor indul az utolsó járat a Határ úti metró-
állomástól. Gyálról munkanapokon 20.34 
óra helyett, hétvégén 15.34 óra helyett 21.34 
órakor közlekedik az utolsó 84E jelzésű 
autóbusz. A Határ úti végállomástól az ed-
digi 3 helyett 4 indulás lesz óránként, ezzel 
megteremtve az eddigi 20 perces helyett az 
egyenletes, 15 perces követést.

Gyál Város Önkormányzata éves mun-
karend szerinti soros ülését 2012. október 
25-én tartja az Arany János közösségi ház-
ban. A képviselő-testületi előterjesztések, 
illetve döntések a www.gyal.hu honlapon 
olvashatók.

Polgármesteri Hivatal

A városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkála-
tok közül a Somogyi Béla és a József Attila utcában létesí-
tendő parkolók kivitelezésére, valamint az ehhez kapcso-
lódó járdaépítésre és a kapubejárók felújítására szolgáló 
közbeszerzési eljárás szeptemberben megindításra ke-
rült. Várhatóan októberben lezárul a közbeszerzés, és a 
kivitelezés a legjobb ajánlatot tevő szakkivitelezővel az 

épület építésével összehangoltan októberben megindulhat, hogy év vé-
géig befejeződhessen. A kivitelezés előreláthatólag október közepétől 
december elejéig tart, ezért a környéken közlekedők ebben az időszak-
ban számíthatnak a forgalmi helyzet ideiglenes megváltozására, a saj-
nálatosan elkerülhetetlen közlekedési nehézségekre, melyek az útépítési 
munkák velejárói.

Polgármesteri Hivatal
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„Van az emberi szívnek egy halk szavú,
és előkelő vendége néha:
az emlékezés” 40 éves a Liliom Óvoda

A minap levelet hozott a postás, és a borí-
tékban meghívót találtam. Az állt benne, 
hogy a Liliom Óvoda 40 éves lett, és szere-
tettel várnak az ünnepségre. Nagyot dob-
bant a szívem, hiszen 1972-ben életem for-
dulópontja volt, óvó néni lettem a frissen 
épült óvodában. Együtt kezdtünk új életet. 
Az óvoda kitárta kapuit, hogy termei gyer-
mekek kacagásától legyenek hangosak. 
Negyven év telt el. Azt mondják emberes kor. 
Az óvoda egyre szebb, nagyobb, tágasabb 
lett, falai között nemzedékek nőttek fel. Elér-
kezett a pillanat, ami mérföldkőnek számít, 
és az ember ilyenkor visszatekint a múltba.

Így tette ezt az óvoda vezetője, Ritecz Ist-
vánné, és nevelőtestülete is. Időt, fáradságot, 
lelkesedést nem kímélve, ünnepségsorozatot 
rendezett: rajzkiállítással, sport- egészség-
nappal, nosztalgia délutánnal, emlékfa ülte-
téssel, névtáblaavatással, gyermek partyval.

Nagyszerű programokkal 
kedveskedtek, amellyel bemutat-
ták az óvoda múltját és jelenét.  
A rendezvénysorozatra az ünne-
pi gálaműsor tette fel a koronát. 
Ünnepi volt, láttam az arcokon, 
és az én szívem is hevesen dobo-
gott, amikor az óvó nénik sorfala 
között elhaladtam. A köszön-
tő után elaludtak a lámpák, és 
a vetítővásznon feléledt a múlt.  
A hajdani kétcsoportos épület 
nézett vissza ránk, és ott moso-

lyogtak az első óvó né-
nik, dajkák és gyerekek. 

Bevallom könny szö-
kött a szemembe, de bi-
zonyára nem én voltam 
ezzel így egyedül, mert 
innen is, onnan is fel-
hangzott egy-egy halk 
suttogás:
– De hiszen ez én va-
gyok! 

Láttuk hogyan nőtt, 
gyarapodott és szépült 
az óvoda. Lakói kiröppentek, újak jöttek a 
helyükre, aztán évek múltán hozták cseme-
téiket az óvodába, ahol jó volt gyereknek 
lenni. Jó volt, mert ott lakott a falai közt a 
szeretet, amivel nevelték, oktatták őket. Ezt 
sugallta minden fénykép, ez látszott a tekin-
tetekben. A csöpp óvodából tekintélyes és 

tiszteletreméltó intézmény lett, és ezt a lel-
kes munka és hatalmas lendület teszi azzá a 
mai napig is. 

Az ünnepi hangulatot emelte a meg-
hívott együttes magával ragadó műsora.  
És, hogy mi a mese szerepe, ezt pedig a meg-
hívott szakértő színes előadásából tudhatta 
meg mindenki. Az óvoda vezetője és mun-
katársai nagyszerű és gazdag programot 
állítottak össze. Senkiről sem feledkeztek 
meg, köszöntötték Kiss Istvánnét – Magdi 
nénit –, aki az első vezetőként az óvoda szel-
lemi alapítója volt. Ezt az örökséget viszi és 

fejleszti tovább a jelenlegi vezető is. 
A záró műsor fergeteges volt. Mesével 

kezdődött, amiben felnőttek és gyerekek 
is szerepeltek. Mosoly ült az arcokon, min-
denkit elvarázsolt az előadás. A végét tánc 
zárta, amiben az óvoda – óvónők, és daj-
kák egyaránt – részt vett. Szépek voltak a 
gyönyörű népviseletben, és szinte kedvünk 
támadt beállni közéjük, olyan magával ra-
gadóan táncoltak.

Sajnáltam – és azt hiszem mindenki így 
érezte –, hogy véget ért. De nem igazán ért 
véget, mert magunkkal vittük a pillanatok 
varázsát. A meghívó idézete jutott eszem-
be: 

„Elmúlt. Mint száz más pillanat,
de tudjuk, hogy múlhatatlan,
Mert szívek őrzik és nem szavak.”
A további munkához erőt, egészséget és 

sikerekben gazdag éveket kívánok!
Karácsonyi Lászlóné

nyugdíjas óvodapedagógus
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Örömteli iskolakezdés sikeres pályázattal a Bartók iskolában 
Az év végi  tanulmányi osztálykirándulások mindig a tanévi ered-
ményes munka  megkoronázása diáknak, nevelőnek egyaránt. 
Sajnos az utóbbi években egyre nehezebb dolga van a pedagógus-
nak, amikor olyan,  közös élményt adó kirándulást akar szervezni, 
amelyen egész osztály részvételével, akár több napra ellátogatnak 
hazánk nevezetes helyeire. Erre adódott lehetőség az Erzsébet 
program az „Őszi kirándulás” pályázattal, melyre pedagógusaink 
– Koszticsák Angelika, Szigeti Márta, Zsigmondné Dörfler Judit 
–, a Vajtai Ifjúsági Táborra, – Kocsis Judit, Ivánkovics Margit és 
Schettrer Henriette – a Csopaki Táborra öt felsős osztállyal pályá-
zott és nyert, szeptember első heteiben. A szülőknek az útiköltség 
jelentett kiadást, a szállást és az étkezést, a belépődíjakat a pályázat 
kiírója állta.

A nevelők lelkesedésével, a szülők egyetértésével a „gyerekek tá-
mogatásával” örömökkel és élményekkel teli tanévkezdést köszön-
hetünk az Erzsébet programban meghirdetett „Őszi kirándulási” 
lehetőségnek.  

Köszönjük és reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk ilyen 
programokra pályázni. Lelkesedésben nem lesz hiány!

A résztvevő osztályok élménybeszámolói:  

Még el sem kezdődött a tanév, amikor az éteren át érkezett a hír: 
Az Erzsébet-program keretén belül pályázni lehet őszi osztályki-
rándulásra; a részvételi díj mindössze 1000 Ft és az útiköltség ára.  
Az ellátás teljes körű: szállás, napi ötszöri 
étkezés, sportszerek, társasjátékok sportpá-
lyák… A határidő viszont igen rövid.

Természetesen, azonnal megindult a szer-
vezés. Már a tanévnyitón tudtuk (gyerek, szü-
lő, pedagógus), hogy ezt nem lehet kihagyni! 
Néhány napon belül készen volt a kirándulók 
névsora, ami szinte teljesen megegyezett az 
osztályok névsorával.

Beadtuk a pályázatot, és vártunk, és re-
ménykedtünk, és hamarosan örültünk.
Szeptember végén utazunk Vajtára, ahol há-
rom éjszakát és négy napot töltünk.

Gyorsan szálltak a napok.
Három hét tanulás után irány a Vajtai Ter-

málfürdő! 
A táborban finom ebéddel és gyönyörű 

napsütéses idővel vártak minket. Ennél job-
bat, szebbet remélni sem mertünk.

Gyorsan peregtek a napok: fürödtünk, 
úszóversenyt rendeztünk, társasjátékoztunk, 
fociztunk, számháborúztunk, táncházat 
szerveztek nekünk, meglátogattuk a közeli 
Zichy kastélyt, és mindenhol, mindig nagyon 
jól éreztük magunkat.

Koszticsák  Angelika 

Az Erzsébet-programnak köszönhetően négy 
napot töltöttünk Csopakon. A szállás néhány 
lépésre volt a Balatontól, melyet volt alkalmunk többször is meg-
csodálni, mind nappal, mind éjszaka. A tábor területén rendelke-
zésünkre állt röplabdapálya, focipálya, ping-pong asztal és egyéb 
helyiségek szabadidős tevékenységek eltöltésére. Az önköltség teljes 
ellátást tartalmazott az üdülés egészére. Miután megérkeztünk és 
elfogyasztottuk bőséges ebédünket, elindultunk és felmásztunk az 

Endrődi Sándor kilátóhoz. Késő délután a magasból gyönyörű kép 
tárult elénk, a kezdeti ősz már megmutatta jeleit a fákon. 

Másnap átsétáltunk Balatonfüredre, ahol rövid pihenő után 
kisvonatra szálltunk és körbementünk a városban. Délután meg-
néztük a Jókai villát, a Tagore sétányt, a Szívkórházat. A városban 

éppen Reformkori 
hétvége volt, ezért 
az emberek egy ré-
sze korabeli ruhák-
ban sétált fel-alá.  
A gyerekek vásárol-
hattak is a kikötőnél 
lévő vásárban. Este-
felé táncházba invi-
táltak bennünket a 
táborban. Magyar 
népdalokat játszott 
egy négyfős zene-
kar és egy táncospár 
pedig táncba hívta a 
nézőközönséget. 

Harmadnap ha-
jóval elmentünk Ti-
hanyba, ahol megte-
kintettük a Tihanyi 
apátságot, majd 
szétnéztünk a vá-
sárban. Örömünkre 
szolgált, hogy le-
vendulás lekvárfőző 
hétvégét tartottak 
a faluban, mert így 
többféle lekvárt is 
megkóstolhattunk. 

Kicsit fáradtan értünk haza Csopakra estefelé, de éjszaka azért még 
egyszer megnéztük a „magyar tengert” holdfénynél.

Élménydús és nagyon aktív négy nap volt, mindannyiunk örö-
mére. 

Reméljük, hogy legközelebb is lesz majd hasonló lehetőségünk.
Kocsis Judit
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Nyári Táborok a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Szociális- és Családvédelmi Központja szervezésében

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális- és 
Családvédelmi Központja és a Civilek a Kör-
nyezetünkért Egyesület 2012 nyarán is meg-
szervezte az immár évek óta megrendezésre 
kerülő nyári táborait. 

Július 2-a és 5-e között harminc 6-13 éves, 
gyáli, valamint felsőpakonyi, többnyire hát-
rányos helyzetű gyerek vehetett részt a mini-

mális önköltséget igénylő táborban, melyet a 
hagyományokhoz hűen ismét a Dobó Katica 
utcai játszókertben rendeztünk meg, amit 
Hefler Gábor Atya, valamint Szarka György-
né bocsátott rendelkezésünkre. A négynapos 
sátortábor során a gyerekek kuckójukból ki-
bújva minden nap újabb és újabb programok-
kal találták szembe magukat. Számos kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt (karkötő 
készítés, gyöngyfűzés, agyagozás), az IFELO-
RE Egyesület egy felejthetetlen interaktív el-
sősegély bemutatóval készült, Ceglédi Tamás 
rendőr főtörzsőrmester, valamint Bodzán 
Lajos rendőrtörzszászlós egy izgalmas rend-
őrkutyás bemutatóval érkezett, míg a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület bemutatója 
során a gyerekek a tűzoltóautó és a tűzoltós 
ruhák kipróbálása után hatalmas vízsugár 
alatt hűsölhettek. A tábor részét képezte egy 
egész napos budapesti kirándulás is, melynek 
során a Margitszigetre látogattunk el – ahol 
természetesen a programból a vadaskerti ka-
landok sem maradhattak ki. A meleg ebédről 
minden nap gondoskodott a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., 
ami mellett szintén köszönettel tartozunk a 
Dobó Katica utcai Makó Pékségnek a gyere-
kek számára biztosított kenyérért, a Fiatal & 
Ujj Kft.-nek, a Mráz családnak, a Kocsis Hús-
nak, a Piactéri Húsboltnak, illetve az Erdősor 

utcai ReálPont Élelmiszerüzletnek a gyere-
kek számára felajánlott élelmiszerekért, va-
lamint Lengyel Attila fagyizó tulajdonosnak, 
aki kedvezményes áron biztosította a tábor 
résztvevői számára kiváló fagylaltját. A tábor 
utolsó estéjén végül egy zenés programmal 
zártuk az együtt töltött időt, melynek során 
a gyerekek a tábortüzet körülülve, szalonna-

sütés közepette éne-
kelhettek népszerű 
dalokat Tóth István, 
a Kodály Zoltán 
Zeneiskola igazga-
tójának hangszeres 
kísérete mellett.  

A 13-18 éves gye-
rekek táboroztatása 
idén július 31-e és 
augusztus 5-e kö-
zött, intézményünk, 
az IFELORE Egye-
sület (Mihályi László 
vezető), a Civilek a 

Környezetünkért Egyesület (további infor-
mációért és képekért: www.cike.lapunk.
hu), valamint az .A.S.A Magyarország Kft. 
együttműködésével és anyagi támogatásá-
val valósulhatott meg. A táborban részt vevő 
tizenkét gyáli, valamint öt felsőpakonyi ka-
masz idén rendhagyó módon Ópusztaszerre 
juthatott el. 
A táborban 
v á l t o z a t o s 
p r o g r a m o k 
k e r e t é b e n 
i smerhet ték 
meg az ősma-
gyar kultúrát, 
m i n d a m e l -
lett, hogy szá-
mos kézműves 
fogla lkozás-
ban, sport-
versenyben, 
esti közössé-
gépítő játék-
ban és vicces vetélkedőben mérhették össze 
ügyességüket.  A szállásunkként szolgáló, 
ősmagyar mintára felépített jurta táborból 
kiindulva lehetőségünk nyílt egy régészeti 
leletek alapján korhű módon felépített ős-
magyar tanya megtekintésére – ahol a pince-
pörköltön túl még egy hamuba ágyazott cse-

répedényben sült fogást is megkóstolhattak a 
gyerekek. A pusztai nomád életmód átélését 
segítette a lovaskocsikázás, valamint a közel-
ben lévő lóitatóként szolgáló kisebb tó, amely 
hamarosan a gyerekek strandoló helyévé lé-
pett elő. A tábor egyik fénypontja az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 
tett látogatás volt, ahol nem maradhatott el a 
Feszty-Körkép megtekintése mellett a lovas-
bemutató sem – melynek során táborozóink 
közül többen is a bemutató aktív részeseivé 
váltak.  A helyi dinnyefesztiválon dinnyekós-
tolás, valamint dinnye totó is a program része 
volt – ahol erőfeszítéseinket a totó fődíjával, 
egy 15 kilógrammos dinnyével jutalmazták. 
A közösen eltöltött idő alatt a fiatalok mind-
végig aktívan részt vettek a mindennapi fel-
adatok kiosztásában, elvégzésében, egymást 
váltogatva a mosogatás, törölgetés és egyéb 
teendők terén. Az összesen hat napos tábo-
rozás után kissé fáradtan, de számos felejt-
hetetlen élménnyel gazdagodva indultunk 
haza. A tábor megvalósulásáért külön köszö-
nettel tartozunk a csepeli TESCO-nak a gye-
rekek számára biztosított élelmiszerekért. A 
táborlakók egészségéhez – mind a kisebbek, 
mind a nagyobbak esetében – a Fagyöngy 
Gyógyszertár is hozzájárult a számukra biz-
tosított gyógyszerekkel, sebkötöző szerekkel, 
amit ezúton is köszönünk nekik. Ezen túl a 

felsőpakonyi gyerekek táboroztatása nem 
valósulhatott volna meg Felsőpakony Ön-
kormányzatának támogatása nélkül. 

        „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 
és Családvédelmi Központja Gyermekjóléti 

Szolgálat
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így védelmezte a család élet-
ben maradt tagjait.

A galambdúc alatt és a 
kapu lábai fölött az össze-
kötőt láthatjuk, itt általá-
ban írásokat találunk, amik 
a kapu üzenetére utalnak. 
Esetünkben az „Isten áldd 
meg a magyart” szöveget 
találjuk a baloldalon, jobb-
oldalon pedig ugyanezt ősi 
rovásírással. 

Az összekötőn, a nagyka-
pu közepén a kapu rózsája 
helyezkedik el. Ezen is ősi 
kapumotívumokat látunk.

 A galambdúc tetején lát-
hatunk kettő darab kettős-
keresztet. A kettőskereszt 
jelentése egy, egy az Isten, 
amely az egyistenhitre utal. 

Az összekötőn a kapu üzenetét láthatjuk, esetünkben az „Isten 
áldd meg a magyart!” szöveget találjuk a baloldalon,
jobboldalon pedig ugyanezt ősi rovásírással.

A galambdúc.

A galambdúcon 
látható kettőske-
reszt jelentése: egy 
az Isten.

Az összekötőn, a nagykapu
közepén a kapu rózsája 
helyezkedik el. Ezen is ősi 
kapumotívumokat
látunk.

A Trianoni emlékmű részét képező székelykaput bemutató írásunk 
harmadik részeként, folytassuk a kapu motívumrendszerének bemu-
tatását. Nézzük meg közelebbről a kaputükröt, a karpántokat és a ga-
lambdúcot.

A kiskapu fölött található a kaputükör. Általában itt van a kapu fő 
mondanivalója, ez a rész a leggazdagabban faragott. Ezt a motívumot 
a megrendelő szokta kiválasztani. Esetünkben, a magyar címer kapu-
motívumokkal stilizált változatát látjuk. 

A lábakat összekötik az íves karpántok, melyeknek merevítő funk-
ciójuk van. Az ezeken lévő motívumoknak is nagy szerepük van.  
A nagykapu fölött lévő karpántokon bal oldalt a Nap, jobb oldalt a 
Hold jelenik meg.

A Nap és a Hold, az idő múlását jelképezi, az élet keletkezését és 
végét. A jobb oldali karpánton a Napnak hét sugara látható, ami nem 
véletlen, ugyanis a hét vezérre utal. A Nap mintája rozetta minta, ami 
az istenséget jelképezi. A bal oldali karpánton a holdat és csillagvirá-
gok formájában a csillagokat láthatjuk.

Legfölül helyezkedik el a galambdúc, melyen a madár motívum a 
lelkiséget szimbolizálja. Ahogy láthatjuk, a madár farka egy négyleve-
lű lóherét formáz, aminek szintén isteni jelentése van. Láthatjuk, hogy 
a madár is oldalról van ábrázolva, hiszen az állatok is csak törekszenek 
a kiteljesülésre.

Láthatjuk azt is, hogy a csőréből gömbök jönnek kifelé, ez pedig azt 
jelenti, hogy mond valamit, hirdeti az igét. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy 
ha hátulról haladunk előre felé, hogy hátul van az, ami sarkallja őt, 
vagyis az isteni energia (négylevelű lóhere), elől pedig amire sarkallja, 
vagyis arra, hogy hirdesse az igét(a csőréből jövő gömbök). A madár 
fején láthatunk egy tulipánt is, ez pedig azt jelképezi, amit fölülről kap. 
A madarak között aztán újra megjelenik a négylevelű lóhere motívum, 
amit itt megint istenségnek értelmezhetünk.

Mesél a székelykapu – III. rész

Érdekesség még, ami a galambdúchoz kapcso-
lódik, hogy régi erdélyi szokás szerint a holtteste-
ket el kellett égetni a járványveszély miatt, és sok 
esetben a hamvakat ide, a kapu galambdúcába 
helyezték el, az eltávozott családtag halála után 

A kaputükör, a magyar címer kapu-
motívumokkal stilizált változatával.

A Nap mintája rozetta minta, 
ami az istenséget jelképezi.

A jobb oldali karpánton a 
Napnak hét sugara látható, ami 
nem véletlen, ugyanis a hét 
vezérre utal.

A bal oldali karpánton a 
holdat és csillagvirágok 
formájában a csillagokat 
láthatjuk.
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Kanadai rockzenekar 
Gyálon
Nem mindennapi utazókat láthatnak azok, akik október 26-án ellátogatnak 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba. Egy nagyszerű kana-
dai zenekar, a Morre átszelte az óceánt, hogy Európában turnézhasson, és a 
koncertnaptárjukba bekerült Gyál is.

A Morre 2008 elején alakult Kanadában, Torontóban három rockernek 
köszönhetően. Fuser és Igor Laze énekelnek, valamint gitároznak, Tyler Koch 
pedig dobol, és háttérvokállal is dúsítja az összhangzást. A trió egy igazán 
egyedülálló stílust hozott létre, amely a klasszikus rockon belül szinte be-
határolhatatlan. A zenészeket ért hatásoknak köszönhetően van benne egy 
kis Queen, Led Zeppelin, The Rolling Stones vagy Pink Floyd inspiráció ve-
gyítve némi keleties hangzással, és fantasztikus vokálokkal.  A dalszövegeik 
bővelkednek érzelmekben. Általában komor, misztikus témákat dolgoznak 
fel, vegyítve a kellemes tábortűzi hangulattal.

Az első lemezük 2010-ben jelent meg „…Out there” címen, és ez volt az a 
lemez, amelyben a zenészek kialakították az egyedi hangzásukat. Egy évvel 
később készült el a következő album, a „Contrast”, ami egymástól teljesen el-
térő dalokat tartalmaz. Van rajta egészen kemény, de hallhatunk romantikus 
duettet is vendégénekessel és lírai fuvola kísérettel.

Idén júliusban készült el a harmadik albumuk, mely a „Morphine” megne-
vezést kapta. Ezt a címet nagyon találóan választották, mert a dalok többszöri 
hallgatására hasonló függőség alakul ki, mint a névadó szer használatától.

 Az album dalai bővelkednek izgalmas dallamokban, melyeket nem egy-
szer érdekes, egzotikus hangszerek játszanak. Hallhatunk rajta üstdobot, 
melodikus fuvolát, valamint több számban is virtuóz mandolin játékot. 
Egyes dalokban dinamikus, vonósok által vitt dallam növeli a szöveg által 
teremtett drámai hangulatot.

Tavaly, 2011 nyarán a Morre egy két és fél hónapos turnéval bebarangol-
ta Európát Romániától Angliáig. Tizenkét ország több mint harminc váro-
sában adtak akusztikus show-kat hatalmas sikerrel. Leginkább klubokban 
hallhatta őket a közönség, de szerepeltek rádióműsorokban is.  A rajongóik-
nak megígérték, hogy idén újra eljönnek, és ahogy tervezték, most itt vannak 
Európában.

Akinek felkeltette az érdeklődését a Morre, az további információt talál a 
zenekarról a hivatalos honlapjukon (www.morremusic.com) vagy a magyar 
rajongói oldalon (www.morrefans.uw.hu).                                       Tóth Zsófia
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Befejeződött a Gyáli-patak rekonstrukciója
A Gyáli-patak rekonstrukciója 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság (KDV-VIZIG) 1,2 
milliárdos kiemelt projektje. 
Szepember 19-én a KDV-VI-
ZIG projektvezetője Kovács 
Attila János helyszínbejárással 
egybekötött sajtótájékozta-
tót tartott Gyálon. A projekt 
2012. szeptemberi megvaló-
sulásának eredményeképpen 
az érintett területen a jövőben 
csökkennek a belvízkárok, 
javul a külterületi termőföldek termőképessége, a víz 
minősége, a meder öntisztító képessége és ökológiai ál-
lapota. A meder fenntartása költséghatékonyabb lesz.

A Gyáli-patak rekonstrukciója a Közép-Magyar-
országi Operatív Programban, a kormányzati döntés 
körében nevesített kiemelt projektként szerepel, amely 
15%-os központi költségvetési hozzájárulás mellett 
85%-os Európai Uniós forrásból jött létre. A munkála-
tokkal a kivitelező ez év szeptember elején készült el. 

A Gyáli-patak teljes vízgyűjtő területe 450 km2. A felső 24,7 km 
hosszú vízfolyás-szakasz kizárólagos állami tulajdon, melynek ke-
zelője és üzemeltetője a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
(KDV-VIZIG). A csatorna rendezése közvetlenül érinti Gyál, Ve-
csés, Üllő, Gyömrő és Monor településeket, közvetve pedig a teljes 
felső vízgyűjtő területet.

Az elmúlt 30 év dinamikus fejlődésével a patak vízgyűjtőjének 
területhasználata jelentősen megváltozott. A hajdan mezőgazdasá-
gi területek vízelvezetését szolgáló vízfolyás ma a nagy kiterjedésű 
beépített terület – Ferihegyi repülőtér, 4. sz. főút, M0 és M5 autó-
pálya, ipari parkok – csapadékvizének és tisztított szennyvizének 
a befogadója.

A projekt a KDV-VIZIG kezelésében lévő 
patakszakasz teljes körű felújítását tartalmaz-
ta, a természetbarát vízrendezés eszközeivel. 
Megtörtént a teljes hossz medertisztítása, a 
kritikus kisesésű szakaszok kismértékű mé-
lyítése, a víz visszatartását biztosító bukók be-
építése. Az érintett szakaszon 17 db műtárgy 
– áteresz, híd, bukó, mederátjáró és vízhozam-
mérő – építése és korszerűsítése valósult meg. 
A projekt részét képezte a rézsű és part rende-

zése, amely a termé-
szetközeli környezet 
kialakítását szolgálta. 
A vízelvezetés és a 
tisztított szennyvíz 
befogadás feltételei-
nek javítása megte-
remti a lehetőségét a 
térségben tervezett 
számos jelentős be-
ruházás megvalósítá-
sának.

A környezettudatos magatartás és a természeti értékek megvé-
dése fontos szempont volt a projekt megvalósításakor. A vecsési 
Kispatak lakópark közelébe érve a munkálatokkal, a Kispatak Ter-
mészetvédő Egyesület felhívta a figyelmünket a patak környékén 
található élő és növényvilágra: mocsári teknős, pézsmapocok, 
kosborok, mocsári nőszirom. A vízrendezés alapvető céljainak 
biztosításához elengedhetetlenül szükséges volt ezen a területen is 
elvégezni a beavatkozást. A védett állatok részére, a beavatkozás-
sal érintett szakasz mintegy 20%-át jelentő hosszon, az egyesület 
által megjelölt helyeken a mederben lévő növényzet megtartásával 
búvóhelyet biztosítottunk. A vízelvezetés érdekében szükséges szé-
lesítést egyoldali kotrással a balparton végeztük el.

Az „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsort

 2012. november 10-én, 
szombaton 15 órakor 

rendezi a Kovács István Pál Dalkör  
a közösségi házban.

 
Fellépnek a dalkör énekesei és

Kapy Gábor
vendégénekes

 A zenét Látó Imre és 
cigányzenekara szolgáltatja

 Szünetben: Falusi Ferenc  
cimbalmozik, 

tombola sorsolás 
Belépő 700.- Ft 

(pártoló tagoknak 300.- Ft)
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„Aranyos” nyárutó a 
Zrínyiben

2012/213 évi tanév első futóversenyén vettünk részt Tápiószecsőn, 
ahol a 10. szecsői futónapot 2012. szeptember 30-án rendezték. Reg-
geli indulás után a kedvünk kicsit a lebiggyesztett szájú  smiley-hoz 
hasonlított, mert utunkat végig záporok kísérték. Ahogy elkezdő-
dött a verseny kiderült az ég, s a kedvünk is sokkal jobb lett, ahogy a 
gyerekek szép számmal szállították a kimagasló eredményeket. 
1. helyezett egyéni versenyző: 
Juhász Laura 3.c 
Fekete Márk 6.a

2. helyezett egyéni versenyző 
Fekete Olivér 6.a 

4. helyezett egyéni versenyző
Kotroczó Laura 3.a 
Nagy József 3.c 

5. helyezett egyéni versenyző
Zente Edina 5.a 
Implom Renáta 4.a 

Családi  váltó -  2. helyezett: 
Juhász Laura 
Lázár Csaba 

Csapataink: 
1. helyezett – „Verhetetlenek” 
 Zente Edina 5.a. 
 Fekete Olivér 6.a. 
 Giák Paulina 6.a. 
 Fekete Márk 6.a.  
2. helyezett: 
Gik Paulina 6.a. 
Nagy Ádám 4.c. 
Butor Fanni 5.a. 
Burai Tamás 6.b. 
3. helyezett 
Gál Lídia 8.b. 
Széll Mihály 7.b. 
Zente Nikolett 8.b. 
Nagy Zsolt 5.b. 

Az eredményhirdetés végén a verseny legaktívabb testnevelőjét 
kérték a dobogóra, ide iskolánk tanárait szólították: Bíró Etelkát és 
Mészáros Gábort.

Hazafelé már „csendesebb busszal” utaztunk. A  gyerekek és mi 
nevelők is elfáradtunk, de boldogok voltunk, mert felejthetetlen, 
szép vasárnapot zártunk.

 Bíró Etelka 
                                                                                        testnevelő 

Iskolánk tanulóinak és testnevelőinek szívből gratulálunk!
Juhász Ida 

                                                                                                   igazgató 

Adamecz József 
strandbirkózó világbajnok!

A 23 éves gyáli Adamecz József világbajnoki aranyérmet nyert a birkó-
zás feltörekvő szakágában.

A strandbirkózás a futball, a kézilabda, a röplada mellett immár igen 
népszerű világszerte.

A homokban való virtuskodás nem újkeletű, ősidők óta próbálgat-
ják erejüket és ügyességüket a fiatalok. Az Egyesült Államokban több 
évtizedes múltra tekint vissza a „beach wrestling”, és immár Afrikától 
Ázsiáig, Mongóliától Skandináviáig űzik ezt a látványos, vérpezsdítő 
sportágat.

A Veterán Birkózó VB-vel egybekötve, immár hazai rendezésben, 
szeptember 24-én rendezték meg az V. Strandbirkózó Világbajnokságot 
Budaörsön, egy csodálatos sportkomplexum átadásának keretében. 

 A városunkban élő háromszoros magyar bajnoknak egy svéd, egy 
török, két amerikai, egy holland és a döntőben egy szerb sportolóval 
kellett megküzdenie az aranyéremért. Hibátlanul vette az akadályokat, 
egyetlen akciópontot sem engedélyezve az ellenfeleknek.

Józsi könnyes szemekkel hallgatta a tiszteletére lejátszott himnuszt, 
aranyérmét a hat nappal azelőtt örök nyugalomba helyezett édesanyjá-
nak ajánlotta. 

Szívből gratulálunk Adamecz József kimagasló sportteljesítményé-
hez!

Tehetséges gyáli karatésok
Lapunkban mindig örömmel mutatunk be gyáli tehetséges spor-
tolókat, így az, hogy egy családban három fiatal tehetség is akad, 
külön öröm számunkra.

Pap Dorottya (11 éves) és Pap János (12 éves) testvérek. Mindket-
ten Gyálon laknak. 2007 óta sportolnak az IC Tatami SE színeiben, 
edzőjük Geburth Ágnes.

A gyerekek a karate Wado-Kai ágát űzik, nem is kevés sikerrel, 
hiszen Dóri háromszoros összetett magyar bajnok, WKF magyar 
bajnok, János pedig hatodik saját korosztályában.

Mindketten kvalifikálták magukat a 2012. november 2-án Auszt-
riában megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.

Kilencesztendős unokatestvérük, Tóth Noa szintén kedvet kapott 
a sportághoz, ő 2010 óta karatézik.

A gyerekek nemcsak a 
tatamin teljesítenek jól, 
hanem az iskolapadban is. 
Sokat dolgoznak az ered-
ményekért, de a sok mun-
ka anyagi ráfordítással is 
jár, edzőtáborokba járnak, 
hazai és nemzetközi verse-
nyeken vesznek részt, amik igencsak megterhelik a családi kasszát. 

Az Eisberg Kft. állandó támogatójuk és nemrég az önkormány-
zattól is kaptak támogatást céljaik eléréséhez, de ezeken fölül is szí-
vesen vennék további szponzorok jelentkezését.

Sok sikert kívánunk a gyerekeknek az Európa-bajnoksághoz, re-
méljük következő számunkban örömteli hírekkel szolgálhatunk és 
minél jobb eredményekről számolhatunk be.
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A FEGY naplójából
09. 10. A közterület felügyelet jelezte központunk-
nak, hogy a Zrínyi és a Széchenyi utca keresztező-
désében elgázoltak egy idős kerékpározó nénit majd 
a gázoló nekiütközött egy kisteherautónak. Polgár-
őreink a fogalomterelést végezték. A nénit a mentők 
súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

09. 11. Tűzoltóink megemlékeztek a 2001. 09. 11-
én történt tragikus eseményekről.

09. 21. Egyesületünk elnöke jelezte felénk, hogy a 
Patak utcában egy teherautó három darab villany-
oszlopot döntött ki. A szolgáltatókat értesítettük az 
eseményről.

09. 22. Telefonos bejelentést kaptunk, hogy a 
Gyál-felsőn lévő vasúti átjáróban egy személygép-
kocsi a tilos jelzés ellenére megpróbált áthajtani. 
A Guinness rekord kísérlet nem sikerült, ismét a 
vonat bizonyult erősebbnek. Szinte a csodával ha-
táros, hogy semmiféle személyi sérülés nem történt 
az ijedtségen kívül.

Szintén ezen a napon könnyebb sérüléssel járó 
cserbenhagyásos baleset történt a Deák Ferenc ut-
cában. Polgárőrségünk az elkövetőt visszatartotta a 
rendőri intézkedésig. 

09. 24. Az éjszakai órákban átvonuló, igen heves 
vihar miatt tűzoltóinknak hat címre kellett vonul-
niuk. Minden esetben kidőlt fák eltávolítását kellet 
végrehajtaniuk.

Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyelmét, hogy 
fokozottan vigyázzanak értékeikre, tudják, alkalom 
szüli a tolvajt! Például ha több napig nincsenek ott-
hon, kérjék meg a szomszédot, ismerőst, hogy ürítse 
naponta a postaládát! Ne spóroljunk a kültéri vilá-
gításon sem!

Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja 
központunkat! Minden gyanús eseményt, amit ész-
lelnek, azonnal jelezzék felénk!

Minden jelzést kivizsgálunk!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunk-

hoz, szolgálatunk riasztás esetén díjmentesen, 
(függetlenül a riasztások számától) perceken belül 
a helyszínre érkezik és intézkedik. A részletekről az 
alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, 
meglopják, vagy megtámadják, minden esetben 
tegyenek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék 
ügyeleti központunkat a 340-333-as számon, szolgá-
latunk minden esetben segíteni fog az eljárás megin-
dításában. Kérjük fokozottan figyeljenek környeze-
tükben élő idős, beteg, egyedül élő embertársaikra! 

Véleményét, hozzászólását várjuk az  
info@fegy.hu e-mail címre.

24-órás ügyeleti központunk telefonszáma:
06-29-340-333.                                              

 Hajdu Attila

Ingyenes középiskolai 
előkészítő a 8. osztályos 
tanulóknak!
Kedves Nyolcadikos Diákok!

A 2012/2013-as tanévben három kilence-
dik osztályt indított iskolánk. Két osztály 
közgazdasági és informatikai tantervű, 
míg egy osztály irodai asszisztens szakiskolai képzésben részesül.

A mindennapokban azt tapasztaljuk, szükséges a magyar és matematika fel-
készítés, hogy sikeresek legyetek a 9. évfolyamon. 

Ezért az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola ingyenes középiskolai 
előkészítőt szervez matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a 8. 
osztályos tanulóknak.

Október végéig jelezhetitek részvételi szándékotokat.
Jelentkezéseteket szeretettel várjuk az Eötvös József Közgazdasági Szakkö-

zépiskolában 2360 Gyál Erdősor u. 65. címen vagy a 06-29/340-112-es telefon-
számon.                       Hajdú Éva

 igazgató

Kerékpárosok szállták meg  
a közházat
Az I. Gyáli Kerékpáros 
Teljesítménytúra meg-
rendezésére került sor 
2012. szeptember 23-án 
a Közházban a GYÍK, 
azaz a Gyáli Ifjúsági 
Klub szervezésében.  

A túrára nagyon sokan jelentkeztek 
és nagyon jó hangulatban telt. 30-
45-90 km –es távra lehetett nevezni. 
A visszatérőket emléklap, kitűző 
és paprikás krumpli várta, melyet 
jó hangulatban fogyasztottak el a 
Közház udvarán. A résztvevők azt 
kérték, hogy jövőre is szervezzünk 
egy ilyen túrát. Szeretnénk köszöne-
tet mondani támogatóinknak, Gyál 
Város Önkormányzatának és az 
Arany János közösségi háznak, akik 
lehetővé tették a GYÍK-nak egy ilyen 
kaliberű rendezvény megszervezését 
és lebonyolítását.

Ljubimov Krisztina



1�

KUKAkulTÚRA: Az .A.S.A. is 
csatlakozott az országos nyílt naphoz
2012. szeptember 29-én az országszerte több mint 60 telephely közül 
az .A.S.A. gyáli hulladékkezelő központja volt egyik, amely nyitott ka-
pukkal várta az érdeklődőket a KUKAkulTÚRA néven meghirdetett 
program keretén belül. 

Bár magunk is rendszeresen tartunk nyílt napokat a környék lakos-
sága számára, azonban az országos médiumokban történő hirdetés, a 
plakátok, tévé- és rádióreklámok, valamint az iskoláknak szóló értesí-
tő levelek soha nem látott érdeklődést generáltak: az idén 3 csoportban 
több mint 50 látogatónak mutathattuk be a hulladékkezelő központ lé-
tesítményeit. A Gyálról, Pestszentimréről, Budapest egyéb kerületeiből, 
valamint Pécelről, sőt Dunaszerdahelyről érkezett vendégeink saját sze-
mükkel győződhettek meg arról, hogyan kerül bálázásra a szelektíven 
gyűjtött hulladék, hogyan készül alternatív tüzelőanyag az anyagában 
nem hasznosítható szelektíven gyűjtött hulladék anyagokból, illetve 
hogyan készítünk értékes komposztterméket, miközben hasznosítjuk a 
zöldhulladékot és a szennyvíziszapot.

ÚjságGyáli
Új

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat bízta meg az 
önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság elkészítésével, ki-
adásával. Havonta 8.500 példányban megjelenő, ingye-
nes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartá-
sába eljuttatni. 

Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni szándé-
kozó magánszemélyek, vállalkozások számára. 

A lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a 
közművelődési intézmény kulturális, művészeti progra-
mok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, 
kezdeményezések segítésére fordítja.

Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a kul-
túrát támogatja!

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:
Telefon: 06 (29) 541-644

e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús 
KÁRPITOS mester, javítást, restau-
rálást, motor ülés javítást vállal. Spe-
ciális heverők, franciaágyak készíté-
se. Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bon-
tás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli 
és kívüli szennyvíz, csapadékelveze-
tőrendszer tisztítása. Házakban, la-
kásokban, éttermekben, gyárakban, 
intézményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, 
képkeret. Gittes ablakok ther-
moplán üvegessé alakítása. Sza-
bó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,  
Tel.: 0670/206-4914.
Mosógépek, hűtőgépek javítása ga-
ranciával, szombaton is. Whirpool, 
Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Te-
lefon: 30/307-9794, 30/461-6019.

Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdőszo-
babútorok. Kedvező árakkal, rövid 
határidővel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megvalósítását 
is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-
20-244-5315-ös telefonszámon.
SZÉN VÁSÁR! Borsodi dió, kocka-
darabos, rostált dara, henger szén 
brikett, lengyel és orosz dió, német 
brikett, bükkábrányi lignit kedvező 
áron! Részletekről érdeklődjön: Tí-
már Vasker. Kft. Vecsés, Dózsa Gy. 
u. 22. Tel.: 29/355-501
Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptelepek, 
wc-k, gáz és villanybojlerek, tűz-
helyek, konvektorok, vízmelegítők 
javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű 
kazánok bekötését és ehhez kap-
csolódó munkákat. Szur Sándor  
06-20/412-6511.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlá-
tok, ajtó- ablakrácsok készítése és 
javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy 
utca 73. Tel.: 06-70/233-30-47.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, háztar-
tási gépek javítása, hidrofor javítás 
és ingyenes állapotfelmérés. Tele-
fon: 06-30/417-2317.
Eladó Gyálon központban felújí-
tott, szigetelt, összkomfortos 80 
m2-es ház kis telekkel. rányár: 
17,5 millió forint. Érdeklődni: Virág 
József (este 18.00 óra után). Tel.:  
06-29/345-417.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST 
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN 
beszédhibás, óvodás- vagy iskolás-
korú gyermekeknek. Ha gyermeke 
olvasás vagy írás nehézségekkel 

küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-
gítségre van szüksége, hívja a  
06-20/522-4478-as számot. A vizs-
gálat ingyenes.

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

A Gyál Városi Népdalkör felvételt hirdet!
Jelentkezni személyesen lehet a közösségi házban, 

minden csütörtökön 16-20 óráig Dancs Erikánál, a 
népdalkör vezetőjénél.

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a közös-

ségi házban működő 
ELMŰ ügyfélszolgálat 
nyitva tartása megváltozott. 

Az új nyitva tartás rendje:
kedd: 8-12, 

csütörtök 14-18.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2360 Gyál, Vecsési út 32.
tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

� Védőoltások
� Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás
� Műtétek (biztonságos altatás)
� Labor, ultrahang
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

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

Dr. Molnár M. Zoltán     06/30 996 2633

Kőrösi út

Új szolgáltatásaink:
� ultrahang-vizsgálat
� gépi altatás
� kórházi benntartás
� mikroszkópos laborvizsgálat 
� Törzsvásárlói kedvezmény.



Baba-, gyermek- és felnõttruha börze

Kinõtt baba-, gyermek- és felnõttruhák, megunt 
játékok, biztonsági ülések, gyermekbútorok és 

egyéb tárgyak vására.
2012. november 7-én, szombaton 14-18 óráig.
Helyszín: Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja,

november 12-tõl hétköznap 16-18-óráig.
Tel.: 06-20-913-4278

Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, 
akik saját családjukon belüli gyermekek és felnõttek 

ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni.
Kereskedõk részére nem biztosítunk helyet.

Árusítók beengedése: szombaton 13.45-tõl.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!

A programot szervezi:
a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete - www.gyaline.hu

Mozgásformák kavalkádja

Szeptember elsején Aerobik Napot tartottak Gyálon. A rendez-
vénynek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár adott 
otthont. Két teremben párhuzamosan zajlottak az órák, a vendé-
gek ingyenesen próbálhatták ki a különböző óratípusokat, mint 

a Hot Iron-t, amely egy közkedvelt súlyzó-
rudas edzés, vagy a Capoeira Aerobik-ot, 
melyet az óratípus kitalálója, Czanik Balázs 
mutatott be személyesen. Az órák között 
bemutatókat nézhettek meg a jelenlévők, 
egy latin kondi bemutatót, amely egy tán-
cos kondi óra, valamint egy Steel Combat 
bemutatót, amely Magyarországon még 
nem ismert, ám külföldön egyre népsze-
rűbb, harcművészeteket is magába foglaló 
óratípus.

A nyitó és záró fellépők, mintegy keretbe 
foglalva a rendezvényt, zumba órát tartot-
tak.

A nagyszínpadon megismerkedhettünk 
még a Te-bo órával, ami egy harcos edzés, 
valamint a Has-Burning-gel, amivel meg-
dolgoztathatjuk a has- és hátizmainkat.

A táncteremben Callanetics, női torna és 
latin kondi órákon vehettünk részt.

A rendezvény ideje alatt ingyenes vérnyo-
más- és vércukorszint mérés folyt, valamint 
egy fodrász is a résztvevők rendelkezésére 
állt, a fáradt izmokat egy masszőr vette ke-
zelésbe.

A vendégek ingyenes tombola játékon is 
részt vehettek, melyre a nyereményeket ne-
ves cégek és fitness termek biztosították.

Köszönet a fellépőknek: Dráviczki Péter 
– Zumba, Südi Barbara - Hot Iron, Has-
Burning, Szabó Marianna - Te-Bo, Czanik 
Balázs - Capoeira Aerobik, Dance4fun: 
Nagy Enikő, Kovács Endre - Zumba Mix, 
Záborszkyné Kovács Edit - Női torna, Her-
man Gabriella – Callanetics, Nagy Anita 
- Latin kondi és a szervezőknek, Ljubimov 
Krisztinának és Südi Barbarának.


