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Rovásos helynévtáblát 
avattak Gyálon

A Jobbik helyi szervezete a Rovás 
Alapítvány 2010-ben indított orszá-
gos kezdeményezéséhez csatlakoz-
va rovásos helynévtáblát állított a 
Nagykőrösi úton.

9. oldal

Gőzerővel halad a Kistérségi Szol-
gáltató Központ építése, a József 
Attila utcában pedig parkolóhelyeket 
alakítanak ki.

3. oldal

Ady nyomában, Erdély-
ben jártak az Ady Endre 
Általános Iskola tanulói. 

10. oldal

Városi ünnepség október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 56. évfordulójára emlékeztünk októ-
ber 23-án este, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.

Képes beszámolónk a 11. oldalon.

Aláírták a járási megállapodást

A közigazgatási rendszer átszervezésének részeként megalakult a gyáli járás, városunk 
2013-tól járásközponti feladatokat lát el.

Október 15-én Pápai Mihály, Gyál város polgármestere és dr. Tarnai Richárd, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal vezetője aláírta a gyáli járási hivatal kialakításáról szóló szerződést. 

Cikkünk a 3. oldalon.

Országosnak hirdették, de nemzet-
közivé vált a Kovács István Pál Dalkör 
Egyesület és az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtár népdal- 
és nótaversenye.

6. oldal
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
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Közmeghallgatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2012. december 6-án (csütörtökön) 18 
órakor közmeghallgatást tartunk az 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Polgármesteri Hivatal

Munkarendváltozás a 
Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december hónapban 
több alkalommal is munkarendváltozásra kell felkészülni-
ük a Polgármesteri Hivatalba látogatóknak. December 1-jén 
(szombaton) és december 15-én (szombaton) 8.00-12.00 óráig 
várjuk ügyfeleinket, míg december 24. és január 1. között hi-
vatalunk zárva tart.  

Megértésüket köszönjük. 
Polgármesteri Hivatal 

Ebtartók figyelmébe!
A kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) kormányrendelet módosított 
rendelkezései alapján 2013 januárjától 
a négy hónaposnál idősebb kutyát csak 
egyedi azonosítóval, úgynevezett elekt-
ronikus transzponderrel (microchip) 
ellátva lehet tartani.

A jogszabály előírja, hogy a magán ál-
latorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt 
köteles ellenőrizni, hogy az állat transz-
ponderrel jelölt-e. A transzponderrel 
való megjelölés, vagy az ivartalanítás 
megtörténtét az azt elvégző magán ál-
latorvos az oltási könyv, vagy a kisállat-
útlevél megfelelő rovatának kitöltésével, 
aláírásával és bélyegzőjével igazolja.

Az eb transzponderrel történő meg-
jelölését követő nyolc napon belül a 
beavatkozást végző magán állatorvos 
köteles az állat adatait a transzponder-
rel megjelölt ebek adatait nyilvántartó 
országos elektronikus adatbázisban re-
gisztrálni.

Az eb transzponderrel történő meg-
jelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kér-
hető az állat tartójától, amely magában 
foglalja a transzponder árát, a beültetés 
díját és az adatbázisba való regisztráció 
díját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti 
összeg nem tartalmazza az eb egészség 
vizsgálatát, esetleges bódítását, altatá-
sát.

Fontos tudni, hogy a microchippel 
korábban megjelölt, az adatbázisban 
nem szereplő eb adatait az állat tartó-
ja köteles 2012. december 31. napjáig 
a magán állatorvossal az adatbázisban 
regisztráltatni. A rendelkezés tehát 
úgymond visszamenőleges hatállyal is 
él, hiszen azoknak az állattartóknak 
is fel kell keresni az állatorvost, akik 
ugyan korábban már ellátták egyedi 
azonosítóval kedvencüket, de azt még 
nem vették nyilvántartásba.

Az adatbázisba történő regisztrá-
ció díja állatonként kétszáz forint. Ezt 
követően az állattartó köteles minden 
adatváltozást bejelenteni, mely azonban 
díjfizetési kötelezettséggel már nem jár. 
Köteles a gazda jelenteni, ha az állat tu-
lajdonosa megváltozik, ha a tartási hely 
megváltozik, illetve azt is, ha az állat 
elpusztul.

Amennyiben valaki a jövőben va-
lamilyen szervezettől (menhely, állat-
védelmi szervezet) fog kutyát örökbe 
fogadni, annak a transzponder költsé-
gével is számolnia kell, mivel azt a jog-

szabály szerint az örökbefogadónak kell 
megfizetnie.

Az új szabályozásnak azonban nagy 
előnye, hogy az egyedi azonosítás nagy 
segítséget jelenthet az elveszett állatok 
családjukhoz történő visszajuttatásá-
ban, illetve nagy haszna, hogy megkön-
nyíti a bűncselekménynek minősülő ál-
latkínzások felderítését és bizonyítását.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy az 

ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.

félfogadási ideje 
megváltozott.

A cég munkatársa továbbra is 
az Arany János Közösségi Ház 

és Városi Könyvtárban várja 
Önöket az új  

félfogadási időpontokban

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

csütörtök 14-18.
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Gőzerővel készül a Kistérségi Szolgáltató Központ, parkolók épülnek

Hogy halad a városközpont fejlesztése?

Az okmányiroda épületének átépítése nagy ütemben ha-
lad, a belső szerelési munkálatok zajlanak.

A városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok 
közül a Somogyi Béla és a József Attila utcában létesíten-
dő parkolók kivitelezésére, valamint az ehhez kapcsolódó 
járdaépítésre és a kapubejárók felújítására szolgáló köz-
beszerzési eljárás októberben lezárult. A legjobb ajánlatot 
tevő szakkivitelezővel az épület építésével összehangoltan 
október végén megindult a kivitelezés, hogy év végéig be-
fejeződhessen. A kivitelezés előreláthatólag október végétől 
december elejéig tart, ezért kérjük a környéken közlekedő-
ket, hogy ebben az időszakban ne a korábban megszokot-
tak szerint közlekedjenek, hanem kérjük, legyenek fokozott 
figyelemmel a munkálatok miatt esetlegesen megváltozott 
forgalmi rendre.                                     Polgármesteri Hivatal

Aláírták a járási 
megállapodást
Mint lapunkban is beszámoltunk már róla, a közigazgatá-
si rendszer átszervezésének részeként megalakult a gyáli 
járás, városunk 2013-tól járásközponti feladatokat lát el.

Október 15-én Gyál szempontjából történelmi esemény 

Októberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószá-
mú Európai uniós projekten változékony időjárás mellett 
a városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok 
közül folytatódott az épület kivitelezés, az új Kistérségi 
Szolgáltató Központ építése.

Az épületegyüttes új épületrészén befejeződtek a szerke-
zetépítési munkálatok. A szerkezet építése látványosan ha-
ladt, végéhez közeledik a tetőszerkezet építése, folyamatos 
a belső válaszfalak, továbbá az épület hűtését, fűtését, és 
szellőztetését biztosító gépészeti és az elektromos rendszer 
kiépítése, és a nyílászárók beépítése, továbbá a burkolási 
munkálatok, hogy a várhatóan kedvezőtlenebb időjárási 
körülmények között az épületben a belső munkavégzés za-
vartalanul folyhasson.

színhelye volt a Pesti Vármegyeháza Nyáry Pál terme. Itt került 
sor ugyanis a gyáli járási hivatal kialakításáról szóló szerző-
dés aláírására. A dokumentumot Pápai Mihály polgármester és  
dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője látta 
el kézjegyével.
A megállapodást megtekinthető a város hivatalos honlapján: 
http://www.gyal.hu/dokumentumok/jarasi-megallapodas.pdf
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2013. évi fordulója

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A 
regisztrációt követően lehetséges a pályá-
zati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befoga-
dását az önkormányzatnak 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 23.

A benyújtási határidőn túl benyújtott pá-
lyázatok formai hibásnak minősülnek. 
Hivatali ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 12.30-15.30, szerda: 8.00-18.00, pén-
tek: 8.00-12.00

Felvilágosítás a pályázattal kapcsolat-
ban: Taligáné Vörös Éva  (06-29/540-920) 

„A” TÍPUS:  A pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” TÍPUS: A pályázatra azok az ön-
kormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, 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 felsőoktatá-

si intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben kívánnak részt venni. 

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

Figyelem! 
· Nem részesülhetnek Bursa támogatás-

ban a a Magyar Honvédség és a fegyveres 
szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatói.

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

· Doktori (PhD) képzésben résztvevők 
nem felelnek meg a pályázati kiírás feltéte-
leinek.

· Külföldi intézménnyel hallgatói jog-
viszonyban állók nem jogosultak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra.

Csepregi Pálné
  irodavezető

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai válasz-
tásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER 
KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasá-
gi társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is 

alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerő-

sítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony 
védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgál-
tatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig 
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara 
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 
100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁL-
JON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZ-
TÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes 
szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci 
híreit, adatait gyűjti össze.
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Beszámoló az októberi képviselő-testületi ülésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 
15-én rendkívüli ülést tartott, amelyen a következő fontosabb dön-
tések születtek:

- a Képviselő-testület kifejezte csatlakozási szándékát a Bursa 
Hungarica 2013. évi fordulójához (a pályázattal külön cikkben fog-
lalkozunk);

- lezárult az új városháza bútorbeszerzés tárgyú közbeszerzési el-
járása. A közbeszerzést a Falco-Sopron Bútor Kft. nyerte 24.991.998 
Ft+ÁFA összeggel;

- ugyancsak lezárult a Somogyi Béla és a József Attila utcákban 
létesítendő parkolókkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás. A köz-
beszerzést a Vitép ’95 Kft. nyerte 53.929.640 Ft+ÁFA összeggel.  
A kivitelezés október 30-án megkezdődött, erről külön cikkben 
olvashatnak.

Október 25-én a város Képviselő-testülete megtartotta éves 
munkarend szerinti soros ülését is, amelyen a fontosabb döntések 
a következők voltak:

- elfogadásra került Pápai Mihály polgármester beszámolója a 
legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt eseményekről és 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

- módosították a 2013. évi költségvetést, valamint az állatok tar-
tásáról szóló önkormányzati rendeletet; 

- a 2013 januárjától felállítandó járási hivatallal összefüggésben 
szükséges a Polgármesteri Hivatal új struktúrájának kialakítása.  
A hivatal jelenlegi álláskerete 91 fő, ez 2013-tól az elkerülő felada-
tok miatt 55 fő lesz a polgármesteren és az alpolgármesteren felül.  
A létszámon felüli dolgozók mindegyikét átveszi az újonnan szerve-
ződő járási hivatal. A Gyáli Polgármesteri Hivatal a jövőben 4 iro-
dával működik tovább (Igazgatási Iroda, Szervezési és Ügyfélszol-

gálati Iroda, Pénzügyi és Adó Iroda, Városfejlesztési Iroda), melyek 
feladatairól következő számunkban részletes tájékoztatást adunk;

- a képviselő-testület hozzájárult a Közép-Duna Vidék Kistérségi 
Társulás megszüntetéséhez, mivel a társulás nem teljesítette célját, 
érdemi munkát nem végzett, így fenntartása nem indokolt;

- elfogadták az óvodák és a zeneiskola 2011/12-es beszámolóját;
- a képviselő-testület döntött arról, hogy biztosítja a Tátika Óvo-

da részére a három csoportszoba nyílászárójának cseréjéhez szük-
séges, valamint a Zrínyi iskola részére a tornacsarnok parkettájá-
nak felújításához szükséges összeget;

- kiválasztásra került a „Bölcsőde bővítés” közbeszerzéséhez a 
közbeszereztető cég. A győztes a Perfectus Kft. lett 550.000 Forint 
+ ÁFA összegért. Ezzel kapcsolatban lezárult a kiviteli tervezés 
közbeszerzése is, melyet az Ybl Tervező Kft. nyert bruttó 7.493.000 
forint összegért;

- mivel 2013. január 1-től az iskolák fenntartója az állam lesz, 
ugyanakkor az általános iskolák épületeinek működtetése önkor-
mányzatunk feladata marad, így ezt a képviselő-testület döntése 
értelmében a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
bevonásával látja el a fenti időponttól; 

- a képviselő-testület döntött a Prologis Gördeszka Park átadá-
sáról Szélesi Erzsébet magánszemély részére. A gördeszka pálya 
legkésőbb 2013. december 31-ig újra üzembe lesz helyezve a Wesse-
lényi utca-Névtelen utca által határolt területen. 

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros 
ülését 2012. november 29-én tartja az Arany János közösségi ház-
ban, míg december 6-án 18 órakor közmeghallgatásra kerül sor 
ugyanott. A képviselő-testületi előterjesztések, illetve döntések a  
www.gyal.hu honlapon olvashatók.

Polgármesteri Hivatal

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt in-
gyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanács-
adó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falu-
gazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁ-
CIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. 

Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs 
fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kama-
rai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el 
regisztrációját.

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK PEST MEGYÉBEN:
2700 Cegléd, Pesti út 29. Tóth Diána 30/961-8250
2760 Nagykáta, Perczel M. út 26. Németh Sándor 30/573-9526
2330 Dunaharaszti, Boróka utca 3. Tóth Gábor 30/334-2828
2638 Kemence, Fő út 79. Gembolya Lajos 30/201-3066
2051 Biatorbágy, Szent István u. 42. Garádi Péter dr 30/334-0547
2141 Csömör, Szabadság út 5. Rozsár Hajnalka 30/760-0196
2200 Monor, Deák F. u. 12. Világosné Dörfler Ágota 20/933-5767
2370 Dabas, Szent István út 67. Laczkó Tamás 30/334-1297
2746 Jászkarajenő, Rákóczi út 16. Petróci Béla 30/760-0209

Gyálon november 13, 20, 27-én kedden 9-12 óra között az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban várják a gazdálkodókat.
Információ: Sándor Krisztina 30/429-7641
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„…Azt a ragyogóját!”
Országos Népdal- és Nótaverseny Gyálon
A cím ugyan már a megrendezés előtt idejét múlttá vált, a kiírás 
valóban így szólt, de a verseny átlépte a határokat, a jelentkezések 
nemzetközivé tették.

Első alkalommal rendeztünk dalos versenyt, de az elnevezésben 
ezt nem mertük kiírni. Hátha nem lesz kellő érdeklődés, vagy nem 
válnak be a hozzá fűződő remények és nem követi az elsőt a má-
sodik.

Most már nyugodtan nevezhetjük sikeres rendezvénynek. 
A Kovács István Pál Dalkör énekesei több klubban énekelnek, 

több versenyen vettek részt, szép sikereket értek el. Látó Imre és 
cigányzenekara gyakran zsűrizett versenyeken és szorgalmazta, 
rendezzünk mi is nótaversenyt.

Gazdik István, a Közház igazgatója készséggel állt az ötlet mellé, 
így megvalósult az elképzelés.

Harminc nevezés érkezett a közösségi 
házba, többek között Kecskemétről, Soltról, 
Dunaújvárosból, Székesfehérvárról, Kapos-
várról, Csornáról, Szekszárdról, Maglódról, 
Kamocsáról, Érsekújvárról stb.

A versenyzők kétharmada nótaéneklést 
választott. A versenyt a képviselő-testület 
Oktatási és Kulturális Bizottságának elnö-
ke, Gazdikné Kasa Csilla nyitotta meg, aki 
köszöntötte a versenyzőket, a rendezőket.

Értékelte az egyesület és a közösségi ház 
kezdeményezését, a nótaszerető közönséget, 
a megvalósításban partner támogatókat. A 
versenyzőknek sikeres szereplést kívánt.

Az első fordulón továbbjutottak szebbnél 
szebb dalokat mutattak be. A zsűri értéke-
lését Kerekes Katalin tolmácsolta:

Nagyon szép hangok, jól felkészült énekesek között nehéz volt a jók 
közül a legjobbak kiválasztása. Az idős, tapasztalt versenyzők és a fia-
talok egyaránt színvonalas produkciót nyújtottak. a férfiak szereplését 
jobbnak értékelte. Meglepő volt a fiatalok aránya. Akik „temetik a nó-
tát”, megbizonyosodhattak arról, hogy van jövője a nótaéneklésnek.

A verseny díjazottjai:
Népdal:

I. Gábos Tünde
II. Marton-Lézer Márta

Nóta:
I. Csonka Sándor

II. Szabó Rita
III. Kovács András Ferenc

 Kökényesi Gabriella
Közönségdíjas:  Gábos Tünde
A zsűri díjazottja: Bori Rózsa

Különdíjas:  Falusi Ferenc
A zenekar díjazottja:  Törőcsik Márta és Galamszegi Márta.

A felkért zsűritagok: Kerekes 
Katalin zsűrielnök és a zsűri tag-
jai: Hegedűs Valér, Gazdik István, 
Palojtai Érsek Ágnes, Prekop judit 
és Látó Imre szakmailag és érzel-
mileg empátiával bonyolították a 
kétfordulós versenyt, értékelésük 
jószándékú és segítőkész volt.

A verseny és a győzteseket is be-
mutató gálaműsor hangulata remek 
volt. Mindenki jól érezte magát. A 
rendezvényről Kerekes Katalin zsű-
ri-elnök úgy nyilatkozott, hogy ez 
egy tízes értékű verseny volt, minden 
úgy zajlott, ahogy a nagykönyvben 
meg van írva. A színvonalat jelezte 
a sok vastaps és ováció. A barátsá-
got hamar meghozta a nóta, amit 
a gála fináléja koronázott: a dalkör 
és a vendég énekesek, valamint a 
közönség együttes éneke, Pálkerti 
Zsuzsanna Gyáli Csárdása nemcsak 
búcsúdal volt. Jelezte a folytatás igé-
nyét is: lesz még második népdal- és 
nótaverseny Gyálon!

A verseny legjobb énekeseit pedig meghívtuk további mű-
sorainkra.

Köszönjük az önkormányzat pályázati támogatását, köszön-
jük a Közház dolgozóinak, a dalkör tagjainak, a pártoló tagok-
nak és patronálóknak a segítő támogatást!

Köszönjük a szponzoroknak, hogy anyagi hozzájárulásuk-
kal lehetővé tették a versenyzők értékes díjakkal jutalmazását: 
Pribék Ferenc, Czotter Ferenc, Láng Mihályné, Karikás Pál vál-
lalkozók, Fegyó Béla festőművész, Hefler Gábor plébános, az 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Csoki Birodalom, 
Gyöngyi Virágbolt, a résztvevők megvendégeléséhez hozzájárulók: 
Ady CBA, Makó Pékség, Péksüti Sötőipari Kft., civil szervezetek és 
pártoló tagok.                                                                 Kovács Istvánné

a Kovács István Pál Dalkör elnöke
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Könyvtári kiállítás

10 év a könyvtárban címmel kiállítás nyílt a közház kamara termé-
ben 2012. október 12-én.

Az elmúlt 10 év könyvtári munkáját és rendezvényeit bemutató 
kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott: Gazdikné Kasa Csilla, a 
gyáli Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és Biczák Péter, a  Pest 
Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

A megnyitón köszöntöttük a legidősebb és legfiatalabb olvasóin-
kat, a legtöbbet olvasó felnőtt és gyerek könyvtári tagunkat és az Év 
Olvasó Családját, ahol három generáció jár könyvtárba.

Könyvtárunk Örökös Könyvtári Tagságot adományozott azok-
nak, akik több éven át irodalmi pályázataink és versenyeink zsűri-
tagjaiként segítették a könyvtár munkáját.

Örökös Könyvtári Tagságot kapott többek között: Makkay Lász-
lóné, Prémné Nógrádi Veronika, Karácsonyi Ibolya és sokan má-
sok.

Vendégünk volt Kolos Virág, 
Móricz Zsigmond unokája
2012. szeptember 26-án rendhagyó irodalom órát tartott az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kamara termében egyik 
legnagyobb írónk, Móricz Zsigmond unokája: Kolos Virág.  

A közönség az Ady Endre Általános Iskola 4., 7. és 8. osztályos 
tanulói és az Eötvös József  Közgazdasági Szakközépiskola 12. osz-
tályos tanulói  és tanárai voltak.

A Móriczról készített kiállítás megtekintése után kezdődött az 
„irodalom óra”, ahol sok érdekes és új információt szerezhettünk 
Móriczról – gyerekek és felnőttek egyaránt. 

Most nem mint a nagy írót, hanem mint a szeretett nagypapát is-
merhettük meg az unoka visszaemlékezései  nyomán. A nagypapát, 
aki kicsi kora óta író akart lenni és mindent meg is tett élete során 
azért, hogy ezt a célt elérje.  Sokat tanult és sokat olvasott, regénye-

ihez a témát gyakori utazásai során gyűjtötte össze. Kitartása és 
szorgalma mindannyiunk számára példaértékű. Azt igazolja, hogy 
amit nagyon szeretnénk, azt meg is tudjuk valósítani.

A találkozó egy Móriczról szóló TOTÓ  kitöltésével zárult, a leg-
több pontot elérők tollat kaptak jutalmul.

Létrácska  a városi könyvtárban
A Magyar Népmese Napja tiszteletére több 
éve, immár hagyományosan óvodásokat 
hívtunk meg a városi könyvtárba, ahol Ka-
rácsonyi Ibolya óvó néni bűvölte el meséjé-
vel a csöppségeket. 

Idén  kicsit bővítettük a progra-
mot: az óvodások részére bábműsort 
is szerveztünk.

A Zrínyi Miklós Általános Isko-
la bábcsoportja „A létrácska” című 
bábjátékot  adta elő Rigó Anikó iskolai 
könyvtáros vezetésével.

Közönség a Tátika Óvoda Katica cso-
portja és a Liliom Óvoda Halacska cso-
portja voltak, óvó nénijük vezetésével.

A jól megkomponált és sok dallal és 
verssel fűszerezett előadásba aktívan 

bekapcsolódtak az ovisok is, együtt tapsol-
tak és énekeltek a bábosokkal.

A bábműsor után Karácsonyi Ibolya néni 
következett, kinyitotta bűvös dobozát, és 

egy díszes mesekönyvet és aranyalmát vett 
elő, majd előadta  a „Háromágú tölgyfa 
tündére” című mesét.

Kicsik és nagyok, bábosok és óvodások 
együtt izgulták végig a tündérlány ka-
landjait és a végén,  együtt játszották el 
a Bújj,bújj zöld ág című körjátékot.

A program a gyermekkönyvtárban 
mesekönyvek nézegetésével ért véget.

Köszönjük a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola bábcsoportjának és Rigó 
Anikó néninek a színvonalas, szép 
díszletet, az élvezetes előadást és kö-
szönjük Ibolya néninek a bűvös mesét.

Az oldalt írta:
Méhész Árpádné

mb. könyvtárvezető
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Gyarlóság, ember 
a neved!
A gyáli Kaleidoszkóp Színpad tehetséges társulata, már nem 
először kápráztatta el településünk, Felsőpakony szépre éhes 
és fogékony közönségét. 2011-ben és 2012 elején már megér-
demelt sikert arattak nálunk. Amikor hírül vettük, hogy ez év 
októberének 5. napján ismét előadást tartanak a felsőpakonyi 
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház „nagytermében”, 
akkor, ha az előadás nem lett volna ingyenes, ki lehetett vol-
na tenni a „Minden jegy elkelt” feliratú táblát a nem létező 
pénztár ablaka fölé. Két kevéssé ismert bohózatot láthattunk, 

remek színvonalú előadásban. Georges Feydeau: Jövendőbe-
link című kis komédiájában Dobó Ivett Henriette szerepében 
hihetően, bőven áradó humorral állította elénk az élveteg öz-
vegy alakját, aki fiatalabb széptevőjének oldalán reméli meg-
találni az eddig hiányolt boldogságot. Partnere Valentine, a 
bakfiskorból alig kinőtt, az élet dolgaiban naiv, tapasztalatlan, 
romantikus lány, akit Nagy Enikő keltett remekül életre.

Az előadás második részében Eugen Labiche: Gyilkosság 
a Maxim utcában című bohózata került színre. A két fősze-
replő Kárpáti Balázs és Kékesi Tibor, fergeteges lendülettel és 
humorral játszotta végig a képtelenebbnél-képtelenebb szitu-
ációkat. Ebben méltó társuk volt a feleséget játszó Csőszi Ale-
xandra, az inas, Hegyesi Richárd és a kuzin, Molnár Dávid. 
A műsorközlő kicsi, de fontos szerepében Bulyáki Erzsébet 
hibátlanul teljesített. A színre került darabokat Farkas Évi 
színművész az együttes vezetője rendezte a tőle megszokott 
professzionális színvonalon.

A közönség az előadás végén vastapssal honorálta a szerep-
lők és a rendező remek teljesítményét. A Szabó Magda Könyv-
tár és Közösségi Ház nevében Filák Lászlóné virágcsokorral 
és szerény ajándékokkal köszönte meg az együttes munkáját. 
Mi, nézők pedig visszavárjuk őket.

Varga Imre Lajos
Felsőpakony

Az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár rajzpályázatot hir-
det, „A tél, ahogy én látom” címmel 
általános és középiskolás diákok ré-
szére!

Három kategóriában lehet nevezni:
- alsó tagozat
- felső tagozat
- középiskola
Beadható bármely technikával (gra-
fika, színes ceruza, pasztell, akvarell, 
kollázs, stb.) készült alkotás, A/4, 
A/3-as méretben.

A következő témákban várjuk az 
alkotásokat:
- álom hava, a természet decemberi 
arca,
- valamely azonos témájú irodalmi 
mű ihletésére létrehozott munka 
(ebben az esetben kérjük a művet 
mellékelni),
- szubjektív élmények (hóesés, 
készölődés a karácsonyra, madár-
etetés stb.).

A pályaművek leadási határideje: 
2012. december 7.

A pályaműveket a Közház címére 
küldjétek: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-
120., a borítékra írjátok rá: „A tél, 
ahogy én látom” jeligét.
A munkák hátulján kérjük feltüntet-
ni az alkotó nevét, címét, osztályát, 
iskoláját!

Az alkotásokat szakmai zsűri bírál-
ja el, kategóriánként 3 helyezettel.  
A nyerteseket értékes meglepetések-
kel díjazzuk!
Az eredményhirdetésről külön ér-
tesítjük a fiatal alkotókat, a legjobb 
pályamunkákat kiállításon mutatja 
be a Közház.
Mindenkinek jó alkotómunkát kívá-
nunk!

Rajzpályázat
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Rovásos helynévtábla avatás Gyálon

Pályaválasztás előtt a Zrínyiben

Immár hagyományként szerepel 
munkatervünkben az a nagy-
szabású iskolai fórum, ahol vég-
zős diákjainknak, és szüleiknek 
próbálunk segítséget nyújtani a 
továbbtanuláshoz, a megfelelő 
középiskola választásához.

A szakmák, az iskolák, az élet-
pályák bemutatása, megalapozza 
a tanulók pályaválasztását. 

A tervezett pálya jellemzői, összevetése 
személyes elképzelésekkel, a lehetőség re-

ális, helyes megítélése, a reális ön-
értékelés – mind-mind a legjobb 
választást eredményezheti. 

Az osztályfőnöki órákon, a tan-
órán kívüli rendezvények, kiállítá-
sok, előadások látogatása, szintén 
fontos szerepet játszik a pályavá-
lasztásban. Vállalkozók, szakem-

berek (akár szülők) is bemutatják szakmá-
jukat, mesélnek a 8. osztályos gyerekeknek. 
Erre, volt példa idén is az iskolánkban. 

2012. október 17-én 13 középiskola igazga-
tója, vagy pályaválasztási felelőse érkezett a 
pályaválasztási szülői értekezletre. Iskolán-
ként 10-15 percben mutatták be intézmé-
nyüket, projektoron keresztül, részletesen 
meséltek követelményeikről, képzéseikről, 
s leendő tanulóik lehetőségeiről.  Rendkívül 
sikeresnek és hatékonynak tartottam a ren-
dezvényt, ahol csaknem szűknek bizonyult 
az ebédlő előtti aula, a sok vendég számára. 

Szívet melengető volt attól is, hogy egyik 
8. osztályos tanulónk éppen kórházban 
van, de élő kapcsolatot hozott létre osztály-
főnöke, és így ő is aktív résztvevője lehe-
tett a pályaválasztási szülői értekezletnek. 
Nyolcadik osztályos osztályfőnökeink, az 
idén minden szülővel egyenként leülnek, 
és gyermekeikkel együtt egyénre szabottan 
próbálják a legmegfelelőbb középiskolát 
kiválasztani. Szülő, diák és nevelő számára 
egyaránt fontos terület ez a tanévi feladatok 
közt. Úgy érzem, október 17 –én  megköny-
nyítettük a döntéshozatalt. Ez volt a fel-
adat!                                         Juhász Ida 

  igazgató

„Ez a tábla a Rovás Alapítvány által 
2010-ben indított egységes rovásos 
helynévtábla mozgalom keretében 
készült abból a célból, hogy az 
emberiség egyetemes kulturális 
örökségének részét képező magyar 
nemzeti írást népszerűsítse és min-
dennapi használatát elősegítse.” Ez 
az idézet szerepel a felavatott tábla 
hátoldalán.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom, ami 
mára már számtalan az ország (sőt a trianoni 
határon túl is) egész területén misszióvá ne-
mesedett. Azóta sok helyen állnak már ezek 
a táblák, mindegyik kapott egy sorszámot, 
mely a táblán látható módon van elhelyezve. 
A miénk a 126-os ebben a sorban, de elkészül-
te óta már több helyen történtek és történnek 
kihelyezések. Mi gyáli jobbikosok azért csat-
lakoztunk ehhez a misszióhoz, mert bízunk 
abban, hogy azt itt élők, az itt közlekedők fi-
gyelmét fel tudjuk hívni arra a kultúrkincsre, 
mely mindannyiunké, (mert vannak, lesznek 
olyanok, akik most találkoznak először ezek-

kel a jelekkel), de mint egy jó reklám, remé-
nyeink szerint ez is felkelti az emberekben az 
érdeklődést a rovásoláshoz.

Szeretnénk, hogy minél többekhez eljusson 
ez a kezdeményezés, ezért elhatároztuk, hogy 
lehetőségeinkhez mérten újabb táblákat állí-
tunk a Gyálra bevezető utak mentén. Jelen-
leg két darab már a birtokunkban van. Ezek 
engedélyeztetése után keresünk egy alkalmas 
időpontot, és megrendezzük az újabb tábla-
avatást.

Ünnepségünk kiemelt vendége volt Murá-
nyi Levente a Jobbik országos alelnöke. Avató 
beszéde után ő és Tokaji Zsóka, általános is-
kolás diáklány leplezték le a táblát.

Az ünnepség után a templomkertben meg-
rendeztük a hagyományőrző családi napun-
kat, ahol minden megjelent kedves érdeklődőt 
egy tányér babgulyással vendégeltünk meg.  
A jó hangulatról többek között a Hungarica 
zenekar gondoskodott. Történelmi előadáso-
kat hallhattunk, a Szent Korona értékrendről, 
valamint V. Nagybányai Horthy Miklósról és 
koráról.

Reményeink szerint ezzel a nappal is köze-
lebb kerültünk történelmünk igaz megisme-
réséhez.

Adjon az Isten szebb jövőt.
Lakos Péter

önkormányzati képviselő
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Adysok Ady nyomában
Második alkalommal sikerült a Határtalanul! program keretében 
Romániába utaznunk 2012. október 4-6. között. A Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. 
pályázatán nyert 
1.031.600 Ft támo-
gatás tette lehetővé, 
hogy 43 hetedikes 
tanulónk 5 pedagó-
gus kíséretében  fel-
kereshette névadónk 
életének jelentős 
helyszíneit. Idén is 
segítette céljaink 
megvalósulását az 
adysok közössége 
adományok gyűjté-
sével. 

Na g y k á ro l y b a n 
szeretettel fogadtak 
minket az 1. számú 
iskolában. Bepillanthattunk iskolai életükbe, szívesen fogadták sa-
ját készítésű ajándékainkat, és maradt idő barátkozásra is. 

Ady szülőfalujában, Érmindszenten, a szülőház mellett megnéz-
tük az emlékmúzeumot, a tavaly elültetett emlékfánkat, majd ko-
szorút helyeztünk el a költő szobránál. Idén is ültettünk emlékfát, 
és meghatottan szavaltuk Ady verseit mellette. 

A kora esti órákban még megálltunk a zilahi kollégium előtt, 
ahol a költő szeretett iskolája áll, majd Kolozsváron megszálltunk. 

A második nap városnézéssel indult: Babes-Bolyai Egyetem, Far-
kas utcai templom, majd Kolozsvár főterének nevezetességei: Má-
tyás király lovas szobra és a Szent Mihály templom, Mátyás király 
szülőháza, s végül a Házsongárdi temető. 

Következő állomásunk Válaszút volt, ahol a Kallós Zoltán nevé-
vel fémjelzett egyedülálló néprajzi gyűjteményt tekinthettük meg, 
majd a ragyogó őszi napsütést a játszótéren élveztük.

Szamosújváron a helyi őszi fesztivál programjába csöppentünk 
éppen¸ így csatlakozhattunk az évadnyitó táncház résztvevőihez, 
ahol a Kontra Banda húzta a talpalávalót.  A Téka Alapítvány mun-
katársai kézműves programmal, munkájukat bemutató előadással 
vártak minket. 

Harmadnap ők vezettek körbe bennünket az iskolaépületekben. 
Láthattuk, milyen elismerésre méltó mindaz, amit a szórványban 
élő magyarok összetartásáért, a hagyományok ápolásáért tesznek! 
Ajándékainkat ők is nagy örömmel fogadták. Mivel pont október 

6-án érkeztünk hozzájuk, vendéglátóink-
nak műsorral készültünk, hogy közösen 
emlékezhessünk az aradi vértanúkra. 

Hazaúton megtanultuk a Székely him-
nuszt, melyet a Király-hágónál közösen 
énekeltünk el. Csucsán megnéztük Ady 
és felesége lakóházát. 

Utolsó állomásunk Nagyvárad volt, 
ahol rövid városnézés mellett koszo-
rúztunk Ady emléktáblájánál, a Líceum 
előtt, majd versekkel leptük meg a sétá-
lóutca járókelőit. 

Komoly felkészülés előzte meg a kirán-
dulást, és az utazás alatt is sok-sok fel-
adatot oldottunk meg. Az úton átélt kö-
zös élmények azonban most is közelebb 
hoztak bennünket egymáshoz. Megérte 
a fáradozást!                 Diószegi Zoltánné 

projektvezető
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján

Városi ünnepség október 23-án
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 56. évfordulójára emlé-
keztünk október 23-án este. A közösségi házban rendezett ünnepségen részt 
vett dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének el-
nöke, Pápai Mihály, városunk polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő, alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője 
és Gyimesi István, városunk nyugalmazott polgármestere, díszpolgára is. Az 
ünnepség első részében dr. Szűcs Lajos köszöntője után Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, a színvonalas műsor közre-
működői Kisfalusi Lehel színművész és az Ady Endre Általános Iskola tanulói 
voltak.

A megemlékezés hagyományaink szerint koszorúzással zárult. Az ünnepre 
megújult a koszorúzás helyszíne, a Templom téri 56-os emlékmű, ugyanis az 
önkormányzat zászlót helyeztetett ki Barth Károly szobrászművész alkotásá-
hoz.  

Fotók: Börcsök Gyuláné
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Befejeződött a szemétbánya területének rendezése Ócsán 
Lezárult Ócsán a hulladéklerakó rekultivációja, így szeptember 
21-én az önkormányzat megtartotta a projekt zárórendezvényét. 
Korábban 94.373.672- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 
város pályázat útján (az összköltség 104.859.635- Ft volt). Az ön-
kormányzat a település környezetének védelme, valamint az egész-
séges élet feltételeinek megteremtése érdekében nyújtotta be a pá-
lyázatot. 

A szemétbánya 2003-as bezárásáig a hulladék lerakása az Ócsa 
határában található korszerűtlen lerakóban valósult meg. (Azóta a 
gyáli regionális hulladéklerakóba kerül a szilárd hulladék.) A 2003-

as bezárást követő éves felülvizsgálat a korábban használt lerakóról 
megállapította, hogy közvetlen környezeti kockázata ugyan nincs a 
telepnek, rekultivációja mégis szükséges. 

2012. április 16-án kezdődtek meg a munkálatok, a szeptemberi 
zárórendezvény idejére a szemétbánya területe újra rendezett, kör-
nyezeti szempontból biztonságos területté vált. A záróeseményen 
megjelent a Pro Regio ügynökség képviseletében Dr. Gurlich Zsófia 
igazgatóhelyettes asszony, a műszaki illetve kivitelező munkatár-
sak, továbbá a pályázatíró Körics Kft. munkatársai. A rendezvényt 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke nyitotta meg, aki elmondta: „Nagyon nagy dolognak tartom 

a mai világban, hogy az ócsai közösségnek volt ereje felvállalni a 
szemétbánya nehéz örökségét, pályázatot nyerni és azt sikeresen 
megvalósítani”. 

Ezt követően Bukodi Károly polgármester tartott prezentációt a 
hulladéklerakó rekultivációjáról, amelyben ismertette a pályázatot, 
és beszámolt a szemétbánya területén elvégzett munkálatokról.  
A polgármester úr kiemelte, hogy két közbeszerzési eljárás zajlott 
le. Az első eredménytelensége abból adódott, hogy teljes körű re-
kultivációt kellett volna végrehajtani, aminek a költsége jóval meg-
haladta a pályázatban erre előirányzott 75 millió forintot. Ezért az 

illetékes felügyelőséggel egyeztetve módosították a terveket, így 
már csak egy részleges rekultivációt kellett végrehajtani.

A projekt lezárásaként két engedélyre várt még a város, a meg-
épült övárok vízjogi és a monitoring kutak üzemeltetési engedélyé-
nek kézhezvétele után elmondhatjuk, hogy Ócsa városa sikeresen, 
komoly pályázati pénzek bevonásával, megvalósította a már hasz-
nálaton kívüli hulladéklerakó tereprendezését. 

Asztalitenisz hírek
Egyesületünk, a Prémium Gyáli Asztali-
tenisz SE november 24-én indítja útjára  a 
„PINGPONGOZZ NE DROGOZZ!” sza-
badidős rendezvény sorozatát, amellyel a 
helyi fiataloknak teremtünk egy újabb moz-
gási és kikapcsolódási lehetőséget.

Minden hónap utolsó szombat estéjén 
várunk Benneteket az Ady suliba 18:00-
21:00-ig egy jó kis pingpongozásra. Sport-
felszerelést hozzatok magatokkal!

Rendezvényünk védnöke: Vinnai Tibor 
Önkormányzatunk Ifjúsági és Sport és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságának elnöke. 

Zsíroskenyérrel és teával várunk min-
denkit. December 29-én Németh Károly 
171-szeres volt válogatott, EB bronzérmes 
bemutatót tart a játék fortélyairól.

December 07-én (péntek) 15:00-tól ren-
dezzük meg immár hagyományos Városi 
Általános és Középiskolás Versenyünket.

Leány és fiú kategóriákban, 1-4. oszt, 5-6 
oszt, 7-8.oszt. és középiskolás kategóriák-
ban. Helye: Ady Endre Általános Iskola.

Versenyünk védnöke: Pápai Mihály váro-
sunk polgármestere.

December 08-án 09:00-tól Kistérségi 
asztalitenisz verseny hobbi, amatőr és páros 
számokban. Helye: Ady Endre Általános 

Iskola. (Részletek honlapunkon.) Kezdé-
si időpontok: Hobbi: 09:00  Páros: 12:00  
Amatőr: 15:00.

Pest megye A osztályában szereplő csa-
patunk hazai mérkőzései:

november 17. Gyál- Gödöllő
november 24. Gyál-Szentendre
december 01. Gyál-Újhartyán 
14:00 órai  kezdéssel az Ady iskola torna-

termében.
Részletek a programokról a www.gyase.hu 

oldalon, valamint megtalálhatók vagyunk a 
facebookon is.

Programjainkra minden mozgást kedve-
lőt várunk.
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Főztek a fiatalok
Harmadik alkalommal rendezett 
nagysikerű és jó hangulatú főző-
versenyt a gyáli FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület, október 13-án.  
A megmérettetésen a szervezet ifjúsá-
gi tagozatának csapatai felnőtt segí-
tők közreműködésével adtak számot 
gasztronómiai ismereteikről. 

A zsűri elnöke Dr. Simon Tamás, a 
Szabadtűzi Lovagrend nagymestere, 
tagjai pedig Lovasi József, a Szabadtű-
zi Lovagrend rendvédelmi főkapitá-
nya és Gazdik István, az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatója voltak.

A Gyáli Rendőrőrs
felhívása!

Nyakláncletépő rablókat fogtak a gyáli 
rendőrök. Az elkövetők általában idős 
hölgyek nyakából tépték ki a nyaklán-
cot. A bűncselekményeket ez év május 
és június között követték el Gyálon. Az 
elkövetők két olyan esetet is bevallottak, 
melyek sértettjeit még keressük. Az egyik 
eset a Gyál-felső vasútállomás környékén, 
a másik pedig Gyál-alsó vasútállomásnál, 
a tüzép környékén történt. Várjuk a sér-
tettek jelentkezését! 

Egy másik ügyben pedig egy elkövető 
felkutatásában kérjük a lakosság segítsé-
gét. A rendőrség egy 30 év körüli, 180-190 
centiméter magas erős testalkatú férfit 
keres, aki a Gyál-felső vasútállomással 
szemben lévő buszmegállóban egy fiatal 
hölgyet fellökött és egyik cipőjét ellopta. 
Ebben az esetben az elkövetővel kapcso-
latos információért a bejelentő adatait bi-
zalmasan kezeljük, illetve 50.000 forint 
nyomravezetői díjat ajánlunk fel. Mind-
két esetben Simonics nyomozót keressék 
a Gyáli Rendőrőrsön! A Gyáli Rendőrőrs 
telefonszáma: 06-29/340-107

10. 01. A rendőrség kért segítséget pol-
gárőrségünktől, mert Némedi szőlő 
Újvilág utcában robbanótestet találtak. 
Polgárőreink a helyszínt biztosították a 
tűzszerészek kiérkezéséig.

10. 07. A katasztrófavédelmi központ 
riasztotta tűzoltóinkat, mert a Tesco 
logisztikai központban kigyulladt egy 
kamion vezetőfülkéje. A tüzet a Fővá-
rosi egységekkel közösen megfékezték 
önkénteseink. Az anyagi kár jelentős, 
személyi sérülés nem történt.

10. 20. Az éjféli órákban egy személy-
gépkocsi a Jókai utcában kidöntött egy 
villanyoszlopot, majd a sérült jármű-
vel továbbhajtott. Járőreink a közelben 
megtalálták a sérült autót a vezetőjével 
együtt. Az autót vezető egyén a rend-
őrség kiérkezésekor, támadólag lépett 
fel, ezért a rendőrségnek vele szemben 
kényszerítő intézkedést kellett alkalmaz-
ni. Ezt követően vérvételre szállították.  
A sérült oszlopot az ELMŰ szakemberei 
helyreállították.

10. 24. Lakossági bejelentés alapján érte-
sítettük a közterület-felügyeletet misze-
rint, vélhetően kábelt égetnek az Erdőalja 
utcában délután 14 órakor. A közterület-
felügyelet az intézkedést megkezdte.

10. 26. A felsőpakonyi körzeti megbízott 
jelezte felénk, hogy az Ócsa-Üllő össze-
kötő úton baleset történt. Kéri tűzoltói 
beavatkozásunkat. Tűzoltóink a sérült 
járművet áramtalanították a sérültet 
mentőhelikopter szállította kórházba.

Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyel-
mét, hogy fokozottan vigyázzanak ér-
tékeikre, tudják, alkalom szüli a tolvajt. 
Például ha több napig nincsenek, otthon 
kérjék meg a szomszédot, ismerőst, hogy 
ürítse naponta a postaládát! Ne spórol-
junk a kültéri világításon sem!
Amennyiben tanácsra van szüksége, kér-
jük hívja központunkat!
Minden gyanús eseményt, amit észlel-
nek, azonnal jelezzék felénk! Minden 
jelzést kivizsgálunk!

Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti köz-
pontunkhoz, szolgálatunk riasztás ese-
tén díjmentesen, (függetlenül a riasztá-
sok számától) perceken belül a helyszínre 
érkezik és intézkedik. A részletekről az 
alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Véleményét, hozzászólását várjuk az 
info@fegy.hu e-mail címre.

24-órás ügyeleti központunk telefon-
száma: 06-29-340-333 

Hajdu Attila

A FEGY naplójából
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Látogasson el az .A.S.A. virtuális világába!
Az .A.S.A. hulladékkezelési technológiáit bemutató virtuális telephelyek megnyitották kapuikat!

A hulladékkal általában nem szívesen foglalkozunk. A leg-
több ember számára a szemét kidobása az áruk vagy ter-
mékek életének utolsó állomását jelenti. Az .A.S.A. azon-
ban ezt teljesen más szemszögből látja; mi összegyűjtjük a 
hulladékot, kezeljük, sőt különböző új termékek lehetséges 
nyersanyagaként kezeljük azokat, hogy környezetünket a le-
hető legkevésbé terheljük. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel 
együttműködésben újabb esélyt adunk a hulladéknak – egy 
új jövőt! 

A szelektíven gyűjtött hulladékok például újhasznosítási 
folyamaton mennek keresztül, és ezzel újra nyersanyagok – 
üveg, papír és műanyag – lesznek belőlük. Az .A.S.A. évente 
több mint félmillió tonna másodlagos nyersanyagot kezel az .A.S.A. országokban. Ezen nyersanyagok jelentős része használt 
papírból, kartondobozokból, üdvözlőlapokból, fából, fém- és üveghulladékból, elhasznált olajból és oldószerekből, valamint 
használt ruhaneműből származik.

Hogy minél szélesebb körben és érdekesebben bemutathassuk tevékenységünket, animációkat készíttettünk a műszaki 
védelemmel ellátott hulladéklerakók működéséről, ezek rekultivációjáról, utógondozásáról. De honlapunkon egy hulladék-
udvarról és a hulladékégetőben alkalmazott technológiáról is megtekinthetik az animációkat. Látogassa meg oldalunkat a 
www.asa-group.com oldalon, és keresse az animációkat a technológiákat bemutató menüpontok vagy a hírek között. Tar-
talmas szórakozást!

Üdvözlöm Önöket!
Budavári Károly vagyok, a Pc Éden Kft ügyvezetője és egyik tulaj-
donosa. Előéletemet tekintve mérnök-informatikusi végzettséggel 
rendelkezem és több, mint 20 éve dolgozom informatikai munka-
körben, leginkább középvállalatok informatikai vezetőjeként. Mint 
talán Ön is tudja, idén március közepén nyitottuk gyáli boltunkat, 
ahol számítástechnikai termékeket és alkatrészeket árusítunk, il-
letve számítógépeket és perifériákat javítunk. Vállaljuk továbbá 
számítógépek telepítését, vírusirtást, vagy adatmentést sérült adat-
hordozókról, de akár fordulhatnak hozzánk weblap tervezés vagy 
weben futó alkalmazások fejlesztése miatt is.

Eddigi működésünk során azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb hoz-
zánk forduló felhasználó nagy része sosem tanulta a számítógép 
használatát, hanem innen-onnan hallott, „hozzáértőktől” kapott 
tanácsok alapján próbál döntéseket hozni és „túlélni” az informa-
tika világában. Mivel érzésem szerint ez kevés, illetve veszélyes is 
lehet, ezért gondoltam arra, hogy egy cikksorozat keretében meg-
próbáljam mindenki számára érthető formában leírni, hogy mire 
érdemes figyelni ahhoz, hogy biztonságosan és hosszú távon üze-
meltethessük számítógépünket. A cikkekben próbálok szakmailag 
hű maradni, de elképzelhető, hogy az érthetőség és az egyszerűség 
kedvéért picit eltérek ettől, de most a cél a közérthetőség! Kezdjük 
az elején. Egy számítógépet két fő részre oszthatunk. Az egyik ré-
sze a kézzel fogható valóság, amit a szakma hardware-nek nevez. 
Mi hívjuk egyszerűen csak vasnak. Tehát minden, ami látható és 
megfogható az a vas. A másik része az, ami fizikálisan kézbe nem 
vehető, ezek a programok, amik a gépeken futnak.

A vas fajtája alapján megkü-
lönböztethetünk asztali-, és hor-
dozható számítógépeket, tablet 
gépeket, okostelefonokat, média 
lejátszókat, okos tévéket stb. Sze-
relés, bővítés, javítás és ár szem-
pontjából az asztali számítógép a legjobb válasz-
tás. Amennyiben a gépünket helyhez kötötten kívánjuk használni, 
úgy ez a legjobb döntés. De akkor is ezt javaslom, ha pl. játékra 
használjuk, mert igazán erős alkatrészeket (pl. videó kártya) elfo-
gadható ár-érték arányban asztali gépekhez kaphatunk.

Ha gépünket többfelé visszük magunkkal és ha sokat használ-
juk a billentyűzetet, akkor érdemes egy hordozható gép (notebook, 
laptop, netbook) mellett letenni a voksot, mivel a tablet gépek 
jellemzője általában, hogy csak érintőképernyős billentyűzettel 
rendelkeznek. De itt meg kell említeni, hogy már több gyártó pa-
lettájában megtalálhatóak olyan dokkoló állomások, melyek egy 
komplett billentyűzetet, csatlakozókat és plusz akkumulátorokat 
rejtenek, hogy ötvözzék a tablet és a notebook tulajdonságait.

Tablet gép beszerzését leginkább üzletembereknek merem ja-
vasolni, nekik is legfőképp állandó internet kapcsolattal, mert így 
folyamatosan elérhetik levelezésüket, naprakészen tarthatják do-
kumentumaikat, időbeosztásukat is, akár egy titkárnő segítségé-
vel. Kis mérete és hosszú akkumulátor kapacitása miatt bárhova 
elvihető és szinte bárhol használható.

Cikkünk következő részében a másik fő részről, a programokról 
írok pár sort. Addig, ha bármi kérdése van, úgy megtalálhat minket 
a http://www.pceden.hu weboldalon, a shop@pceden.hu e-mail cí-
men, de szívesen várjuk Önt személyesen a Déryné udvarban.
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ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje: 

GYÁL, KÖZÖSSÉGI HÁZ
2012. november 28.

Ismerje meg érrendszere állapotát  
computeres ARTERIOGRÁF 

készülékkel végzett fájdalommentes  
vizsgálattal!

    

SZÍVINFARKTUS?     ÉRELMESZESEDÉS?     
ÉRSZÛKÜLET?     AGYVÉRZÉS?

MEGELÕZHETÕ!
  

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól 
évente egyszer. A vizsgálati eredményt a  

helyszínen szakorvos értékeli!

A vizsgálatra való bejelentkezés:
Telefon:06- 56/344-372

Baba-, gyermek- és 
felnõttruha börze

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

gyermekbútorok és egyéb tárgyak vására.
2012. november 17-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
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A Pilates segítségével megszabadulhat a hát - és de-
rékfájástól, melynek leggyakoribb kiváltó oka az el-
gyengült tartó izomzat. Szimmetrikusan minden test-
tájékot erősít. Kíméli az ízületeket, így a gyakorlatokat 
bármely korosztály végezheti. 

A módszer segítségével nő a munkabírásunk  
könnyebben elviseljük a stresszhelyzeteket. Kiváló 
alakformáló.

Okleveles pilates oktató gondoskodik arról, hogy 
a 60 perces órák végén felfrissülve, jókedvűen térjen 
haza.

 Érdeklődni: 30/836-5273

Beszélgessünk!
Család, gyermeknevelés, párkapcsolat

Minden hónap első péntekén a gyáli kö-
zösségi házban 10.45- től 11.45-ig.

A részvétel ingyenes!

A foglalkozást tartja:
Székely Anikó   06-20/217-6771
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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.
Fűtéstechnika! Fűtés és gáz szerelés. 
Rosszul működő fűtési rendszerek 
javítása. Energiatakarékos készülék 
szerelése. FÉG készülékek javítása. 
Tel.: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu.
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.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlá-
tok, ajtó- ablakrácsok készítése és 
javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy 
utca 73. Tel.: 06-70/233-30-47.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, pa-
raffinos kezelés otthonában. Ru-
galmas időbeosztás, barátságos 
ár (már 1.600 Ft-tól!). Telefon: 
06-20/583-1980. Részletek:  
www.pedikurotthonaban.hu.

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.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, 
képkeret. Gittes ablakok ther-
moplán üvegessé alakítása. Sza-
bó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,  
Tel.: 0670/206-4914.
Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdőszo-
babútorok. Kedvező árakkal, rövid 
határidővel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megvalósítá-
sát is vállalom. Érdeklődni lehet a  
06-20-244-5315-ös telefonszámon.
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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, háztar-
tási gépek javítása, hidrofor javítás 
és ingyenes állapotfelmérés. Tele-
fon: 06-30/417-2317.

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 vizsgá-
lat ingyenes.
Eladó Gyálon központban felújított, 
szigetelt, összkomfortos 80 m2-es ház 
kis telekkel. Irányár: 17,5 millió forint. 
Érdeklődni: Virág József (este 18.00 
óra után). Tel.: 06-29/345-417.

20 éve Magyarországon: Tuuperwa-
re termékek forgalmazása Gyálon. 
Várjuk a régi és az új érdeklődőket 
változó akciós ajánlatokkal! 06-
30/685-7048 vagy a 06-20/988-
8152 szilvertupper@gmail.com.
XX. kerületi munkahelyen telemar-
ketinges értékesítői munkára érett-
ségivel rendelkezők jelentkezését 
várom: 06-70/336-8317 vagy ön-
életrajzokat a trenyijutka@levayan-
na.hu-ra kérem.
Mosógépek, hűtőgépek javítása ga-
ranciával, szombaton is. Whirpool, 
Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Te-
lefon: 30/307-9794, 30/461-6019.
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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.




