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Tisztelt Gyáliak!
Lassan véget ér a 2012-es év. Ilyenkor számot vetünk arról, hogy mi minden történt velünk, csa-
ládunkkal az elmúlt időszakban, s azt is megpróbáljuk végiggondolni, mit várhatunk a következő 
évtől.

Városunk életében is mozgalmas esztendő volt az idei. Ismét nagyot léptünk előre a városfejlesz-
tésben, az itt élők életminőségének javításában. Kulturált parkot, trianoni emlékművet avattunk 
a városközpontban, rendőrőrsöt építettünk, s befejezéséhez közeledik a korszerű járásközponti 
épület kivitelezése. A sok munka mellett arra is volt energiánk, hogy tovább építsük hagyomá-
nyainkat, az „Évfordulók városa – 2012” rendezvénysorozat keretében megemlékezzünk várossá 
avatásunk 15. évfordulójáról, megünnepeljük jubiláló intézményeinket.

Sok munkát adott a közigazgatási rendszer átszervezésével kapcsolatos feladatok elvégzése is.
2013. január 1-jétől járásközpontként működünk, ami nagy tisztesség, s egyben számos új fel-

adatot is ad.
De karácsony közeledtével ne arról beszéljünk, hogy mennyi munka, milyen feladatok várnak 

ránk, hanem álljunk meg egy pillanatra, töltsünk minél több időt családunkkal, szeretteinkkel, 
barátainkkal! Erre jó lehetőséget kínál advent negyedik hétvégéje is, amikor hagyományainkhoz 
híven sültkolbász, forralt bor mellett találkozhatunk a Templom téren, ahol színpadi progra-
mokkal, kirakodóvásárral várjuk a gyáliakat. Tisztelettel meghívom Önt és családját az Advent 
Gyálon rendezvénysorozat záróeseményére.

Végezetül szeretetben töltött karácsonyi ünnepeket és boldog, békességben, egészségben töltött 
új évet kívánok városunk valamennyi polgárának!

Pápai Mihály
polgármester

Nagyszabású, színvonalas rendezvénnyel 
ünnepelt az Ady Endre Általános Iskola
Az adys közösség tagjainak részvételével, az Ady Endre Általános Iskola fennállása 40. 
évfordulójának tiszteletére rendeztek ünnepséget december 1-jén, a Közházban.
Tudósításunk a 11. oldalon.

Ki Hogyan Választ?
Tanácsadás, kompetencia, munka-
erőpiac, önismeret, munkavállalás, 
iskolaválasztás, szakmai gyakorlat… 
Ezek a legfontosabb kulcsszavai az 
új Comenius Régió programnak, 
amit Gyál Város Önkormányzata né-
met partnereivel együtt valósít meg a 
következő két év folyamán.

9. oldal
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Bátor tett az éj leple alatt…
November 19-ről 20-ra virradóra ismeretlenek összefestették a Má-
tyás király utca és a Pesti út sarkán lévő két fekvőrendőr közötti 
területet. A felfestés tartalmáról itt nem kívánok bővebben nyilat-
kozni, a helyszínen készült kép önmagáért beszél.

M i n d ö s s z e 
tudatosítani sze-
retném a felhá-
borodottakban, 
hogy a Mátyás 
király utcában 
bevezetett for-
galomtechnikai 
i n t é z k e d é s e k 
mindegyike az 
ott élők és az ott 
közlekedők ér-
dekében, az ott 

lakók határozott kérésére került bevezetésre. A Mátyás király utca 
és a Pesti út sarka az átadás óta baleseti gócpont volt. Az első idő-
szakban itt több halálos, illetve súlyos sérüléssel végződő baleset is 
történt. Az ott élők, az ott közlekedők biztonsága érdekében került 
bevezetésre a jobbkézszabály, a sarkon kihelyezett sárga villogó, a 
kútgyűrűk, a tükrök, illetve a fekvőrendőrök is. Amióta ezeket be-
vezettük, nem történt komolyabb baleset.

Sejtjük, ki lehet az elkövető. Igen nagy bátorságra vall tette, hogy 
volt olyan bátor, és az éj leple alatt, a névtelenség homályába burko-
lózva a kereszteződésbe merészkedett, hogy elkövesse tettét. Alat-
tomos, egyben rendkívül szűk látókörű, aljas támadás volt, amit 
elkövetett.

Kérem az elkövetőt, hogy vállalja fel tettét, vállalja fel vélemé-
nyét. Minden hónap első szerdáján fogadónapot tartok. Gyál összes 
polgára számára fennáll a lehetőség, hogy elmondja nekem vélemé-
nyét, a várossal kapcsolatos problémáit. Nyilván így azonban elve-
szik a névtelenség, elveszik az éj leple alatt való rongálás lehetősége. 
Ki kell állni, és vállalni kell a véleményt…  

Pápai Mihály
polgármester

A síkosság elleni védekezésről
A következőkben a síkosság elleni védekezésről, valamint a köztisz-
taságról kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot. Az említett fel-
adatokat a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló többször mó-
dosított 6/2000. (IV.3.) ÖK számú rendelet szabályozza, amelyből az 
alábbi részeket emelnénk ki:

- 4.§ (1) A közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni vé-
dekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel ha-
táros ingatlanok tulajdonosai, használói (a továbbiakban tulajdonos), 
parkok, terek egyéb közterületek tekintetében az önkormányzat

köteles gondoskodni. 
- 5.§ (1) Az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni: 
a) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter 

széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő terület) tisztántartásáról, hulladékeltávolításáról. Ez a kötele-
zettség a bekerített, a be nem kerített üres, illetve a használaton kívül 
álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed,

b) az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, 
továbbá a kapubejárók tisztántartásáról, 

c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, il-
letve a hó lecsúszásnak megakadályozásáról, 

d) az utcai sorfák és a gyalogos járdára kinyúló ágak, bokrok meg-
felelő nyeséséről, a lehullott

lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest között felburján-
zó esetleges gaz eltávolításáról. Az utcai sorfák és az ingatlanról kihaj-
ló fák, bokrok ágai nem lehetnek 2 m-nél alacsonyabbak. 

- 9.§ (3) Az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégkép-
ződés esetén – naponta reggel 07-ig a hótól és a jégtől meg kell tisztí-
tani. 

(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a 
gyalogos közlekedésre legalább 1 méter széles terület maradjon.

(5) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és köz-

érdekű létesítmények, illetve ezek köré (vízelzáró csap, szeméttároló 
edény stb),

b) útkereszteződésben, úttorkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubehajtó előtt, annak szélességében.
(6) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlá-

tozás
nélkül végezhető.
- 16.§ (1) Aki a rendelet előírásait megszegi – és a cselekmény nem 

minősül bűncselekménynek vagy egyéb szabálysértésnek – szabály-
sértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Bízunk benne, hogy a fent leírtak birtokában még többen csatlakoz-
nak azokhoz a példamutató lakókhoz, akik nagy mértékben hozzájá-
rulnak Gyál város környezetének szebbé tételéhez és gondoskodnak az 
ingatlanuk előtti biztonságos és kényelmes gyalogos közlekedésről.

Köszönetnyilvánítás
A Gyáli Kertbarát Kör köszönetet mond mindazoknak, akik a 

2012-es évre az adójuk 1%-át átutalták a számlánkra. Továbbra is 
számítunk a támogatásukra. Adószámunk: 18070300-1-13

Köszönet annak az ismeretlennek is, aki névtelenül segítette a 
Kertbarát Kört 100 ezer forinttal.

A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége
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Változnak a Polgármesteri Hivatal feladatai
Tisztelt Gyáliak!

Lapunk korábbi számaiban több alkalom-
mal szót ejtettünk a közigazgatási rendszer 
átalakulásáról, a járási rendszer kialakítá-
sáról, melynek hatására 2013. január 1-től 
a gyáli Polgármesteri Hivatal szervezete 
is jelentősen átalakul. 2012. december 31-
ig még a Polgármesteri Hivatal részeként 
működik az Okmányiroda és Gyámhiva-
tal, amelyek januártól a Járási Hivatalhoz 
kerülnek. Ezen feladatok mellett szintén 
a Járási Hivatal intézkedik majd a jegyzői 
gyámhatósági ügyekben (védelembe vétel, 
iskoláztatási támogatással összefüggő fel-
adatok), és hozzájuk kerül át az időskorúak 
járadéka, az ápolási díj és az alanyi jogú, 
illetve normatív módon adott közgyógyel-
látási igazolványra való jogosultság megál-
lapításának hatásköre. 

Változik a közoktatás rendszere is. Az is-
kolák fenntartói jogát az önkormányzatok 
helyett, jövő évtől az állam nevében eljáró 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
részeként működő Járási Tankerületek 
látják el, így az ezzel kapcsolatos szakmai 
feladatok is elkerülnek a Polgármesteri Hi-
vataltól. Az épületek üzemeltetése ugyan-
akkor Önkormányzatunknál marad, me-
lyet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-re bízott a képviselő-testület. 
A képviselő-testület döntött arról is, hogy 
a jövő évtől a Polgármesteri Hivatal vég-
zi valamennyi önkormányzati intézmény 
könyvelését.

A fenti változások miatt a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal struktúrája is átalakul. A 
képviselő-testület 197/2012.(X.25.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy 2013 ja-
nuárjától a Polgármesteri Hivatal 55 fővel 
működhet. A hivatal vezetője a jegyző, 
helyettese az aljegyző, aki a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Irodát vezeti. A további 
szervezeti egységek az Igazgatási Iroda, a 
Városfejlesztési Iroda és a Pénzügyi és Adó 
Iroda. Valamennyiük munkáját a törvé-
nyességi referens segíti. 

Az Irodák felépítése és főbb feladataik:

1.Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda: 
Szervezési Csoport: titkársági feladatok el-
látása, önkormányzati rendezvények szer-
vezése, civil szervezetekkel való kapcso-
lattartás, honlap gondozása, médiával való 

kapcsolattartás, nemzetközi kapcsolatok, 
kitüntető díjak adományozásának előkészí-
tése, önkormányzati társulásokkal kapcso-
latos szervező munka.

Koordinációs Csoport: ügyfélszolgálat 
működtetése, képviselő-testületi és bizott-
sági munkavégzés kiszolgálása, iktatás, 
iratkezelés, adatvédelem, választásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása.

2. Igazgatási Iroda:
Építéshatósági Csoport: elsőfokú építési ha-
tósági jogkör gyakorlása, címnyilvántartás 
vezetése.

Általános Igazgatási Csoport: működési 
engedélyezés, telepengedélyezés, állategész-
ségügyi, állattartási ügyek, birtokvédelem, 
anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyinté-
zés, lakásügyi feladatok, helyi közútkezelői 
feladatok, környezetvédelem, közterület-
felügyelet, mezőőrség.

Szociális és Intézményigazgatási Csoport: 
gyermekvédelmi kedvezmények és támoga-
tások, beiskolázási segély, lakásfenntartási 
támogatás, átmeneti és szociális segélyezés, 
helyi ösztöndíj támogatás, intézményi igaz-
gatás, intézmények szakmai munkájának 
felügyelete, óvodai és bölcsődei elhelyezés. 

3. Városfejlesztési Iroda
Főépítészi feladatok ellátása, településren-
dezési eszközökkel kapcsolatos feladatok, 
vagyongazdálkodás, közbeszerzési felada-
tok, pályázatfigyelés –írás, házszám-igazo-
lások.

Erőforrás Gazdálkodási Csoport: mun-
kaügyi feladatok ellátása, honvédelmi és 
polgári védelmi feladok, közfoglalkozta-

tással összefüggő és informatikai feladatok 
ellátása.

4. Pénzügyi és Adó Iroda:
Adócsoport: helyi adók vonatkozásában 
adóhatósági feladatok ellátása, adóbevéte-
lek figyelemmel kísérése.

Pénzügyi Csoport: pénzügyi és számvite-
li feladatok ellátása, költségvetés előkészíté-
se és annak betartatása.

Intézményi gazdálkodási csoport: intéz-
ményi könyvelési feladatok ellátása, intéz-
ményi pénzügyi tervezés és betartásának 
felügyelete.

A megújult hivatal, a jövőben még job-
ban fogja szolgálni a gyáli polgárok igényeit 
és segíti őket ügyes-bajos dolgaik elinté-
zésében. Ebben nagy segítséget nyújt az új 
hivatali épület, melynek kialakításánál, iro-
dáinak elosztásánál a legmesszebbmenőkig 
figyelembe vettük a kulturált ügyfélfogadás 
és az esélyegyenlőség szempontjait.

A „régi könyvtárépület”teljesen felújított 
épületében kap helyet a Járási Hivatal, a 
Somogyi utca felől kialakított önálló ügy-
félbejárattal. Az Egészségügyi Központ és a 
Járási Hivatal között épült fel a Polgármes-
teri Hivatal impozáns épülete, mely a régi 
hivatali épület lebontása után emeli majd 
városközponti rangra környezetét.

Bízom benne, hogy a város lakói tovább-
ra is megelégedéssel veszik igénybe a Pol-
gármesteri Hivatal szolgáltatásait.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző 

Munkarend változás a
Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december hónapban mun-
karend változásra kell felkészülniük a Polgármesteri Hivatalba lá-
togatóknak. December 15-én (szombaton) 8.00-12.00 óráig várjuk 
ügyfeleinket, míg december 24. és január 1. között hivatalunk zárva 
tart. Megértésüket köszönjük. 

Polgármesteri Hivatal 
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Városközpont fejlesztés – november:

Beszámoló a novemberi képviselő-testületi ülésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. november 12-én rendkívüli 
ülést tartott, amelyen a következő fonto-
sabb döntések születtek:

- a képviselő-testület megalapította a 
Gyáli Vagyonkezelő Kft-t. Erre azért volt 
szükség, mert az önkormányzat jelenlegi 
100%-os tulajdonú társasága, a Gyál Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. a nonprofit jellege miatt nem minden 
esetben alkalmas fejlesztések, beruházások 
lebonyolítására, ugyanis általában nem felel 
meg a pályázati kiírások feltételeinek (ko-
rábban nem tudott indulni többek között 
telephelyfejlesztés, munkagép beszerzés 
pályázatokon), valamint a Kft. kiemelten 
közhasznú jogállásának elveszítése is fel-
merülne, amelynek bekövetkezésekor a kü-
lön jogszabályokban meghatározott adó- és 
illetékkedvezménytől is elesne a társaság;

- a képviselő-testület egy korábbi dön-
tésével határozott arról, hogy 2013. január 
1-től a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
értelmében Gyál esetében a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
fogja működtetni az általános iskoláink és 
a zeneiskola által használt épületeket, fizeti 
a közüzemi számlákat, intézi a szükséges 
anyagbeszerzést, végzi az étkeztetést stb. 
Ahhoz, hogy ezek a feladatok elláthatóak 
legyenek, szükségessé vált a feladatellátás-
ban jelenleg résztvevő technikai létszám 

(karbantartó, konyhai dolgozó, portás, 
takarító, hivatalsegéd) átszervezése a Kft. 
állományába;

- döntés született az évben hátralévő to-
vábbi városi rendezvények (Gyáli Téli Tár-
lat, Advent Gyálon) finanszírozásáról;

- lezárták a Városközpont projekt része-
ként az „Okmányiroda épület kiegészítő 
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást, 
melynek győztese a Prím Építő Kft. lett 
41.600.000.- Ft+ÁFA összegben.

November 29-én a város képviselő-testü-
lete megtartotta éves munkarend szerinti 
soros ülését is, amelyen a fontosabb dönté-
sek a következők voltak:

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

- megalkották a 2013. évi költségvetési 
koncepciót és elfogadták a tájékoztatót a 
költségvetés I.-III. negyedévi alakulásáról;

- új vagyonrendelet került elfogadásra, il-
letve rendeletet alkottak a köztisztviselőkre 
vonatkozó 2013. évi illetménykiegészíté-
sekről;

- elfogadták az oktatási intézmények ve-
zetőinek 2011/12-es tanévre vonatkozó be-
számolóját;

- felhatalmazták a polgármestert a gyáli 

tömegközlekedés legalább változatlan szol-
gáltatási szintjét biztosító megállapodás alá-
írására a Budapesti Közlekedési Központtal 
nettó 64.659.636,- Ft + áfa/év összegért;

- szintén felhatalmazást kapott a pol-
gármester a gyáli iskolákat érintő átadás-
átvételi megállapodás aláírására, mely az 
intézmények fenntartói jogának államhoz 
történő átkerülése miatt szükséges;

- az ülés végén döntés született arról, 
hogy az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár igazgatójának 2013. január 1-
től újabb 5 évre az eddigi intézményvezetőt, 
Gazdik Istvánt választják meg.

Gyál Város Önkormányzata következő ren-
des ülését 2013 januárjában tartja. A képvi-
selő-testületi előterjesztések, illetve dönté-
sek a www.gyal.hu honlapon olvashatók.

Polgármesteri Hivatal

Novemberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú 
Európai uniós projekten változékony, őszi időjárás mellett a vá-
rosközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok közül folyta-
tódott az épület kivitelezés, az új Kistérségi Szolgáltató Központ 
építése, és megkezdődött a Somogyi Béla és a József Attila utcá-
ban létesítendő parkolók kivitelezése.

Az épületegyüttes új épületrészén befejeződött a tetőszerkezet 
építése, és a tetőburkolási munkálatok végső fázisa zajlik. Befeje-
zéséhez közeledik az épület hűtését, fűtését, és szellőztetését biz-
tosító gépészeti és az elektromos rendszer kiépítése, befejeződött a 
belső válaszfalak építése. A külső nyílászárók beépítése a bejáratok 
kialakításának kivételével befejeződött, megtörtént az épület „téli-
esítése”, hogy az egyre hidegebbre forduló időjárás mellett a fűtött 
épületben folyamatosan haladhassanak a befejező munkálatok.

Az okmányiroda épületének átépítése nagy ütemben haladt, 
a befejező munkálatok mellett az informatikai és gyengeáramú 
rendszer kivitelezése zajlik, hogy a beépített bútorok mihama-
rabb bekerülhessenek az épületbe.

A városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok közül 
a Somogyi Béla és a József Attila utcában létesítendő parkolók 
kivitelezése az épület építésével összehangoltan október végén 
megkezdődött, hogy év végéig befejeződhessen. A kivitelezés 
jó ütemben haladt, a József Attila utca építése a befejező mun-
kák kivételével elkészült, visszaállt az eredeti forgalmi rend.  
A Városi Egészségügyi Központba autóval érkezők használhatják 
az új burkolatot kapott, illetve újonnan kialakított parkolókat, 
amelyek között két mozgássérült parkoló is kialakításra került. 
A Somogyi Béla utca építése is jó ütemben halad, hamarosan be-
fejeződik, előreláthatólag december közepéig.

A tájépítészeti munkálatok része a parkosítás, növénytelepítés 
mellett az Egészségügyi Központ környezetében lévő, és az új 
épület melletti járdák, közlekedő utak kiépítése, amely az épület 
kivitelezésével összehangoltan kezdődhet meg, így azok befeje-
zésével válik teljesen rendezetté az érintett terület.

Polgármesteri Hivatal
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A városi szavalóverseny az Adyban
Hagyományainkhoz híven minden év no-
vemberében rendezzük meg az iskolánk 
névadójához kapcsolódó programsoro-
zatot, amely november 22-én, Ady Endre 
születésnapján indul. A délelőtt folyamán 
diákjaink színvonalas irodalmi műsorral 
örvendeztettek meg bennünket, majd meg-
koszorúzták az épület előtt álló Ady-szob-
rot. Az idei tanévben ünnepeljük iskolánk 
fennállásának 40. és Ady Endre születésé-
nek 135. évfordulóját. A kerek évfordulókra 
este állandó Ady-kiállítást avattunk.

A 8. osztályosok idén is ellátogattak az 
Ady Emlékmúzeumba, majd elhelyezték 
koszorúikat a költő sírjánál, a Kerepesi te-
metőben. 

A programsorozat részeként a városi sza-
valóverseny november 28-án került meg-
rendezésre. 

Az ünnepélyes megnyitón Gazdikné Kasa 
Csilla, igazgató köszöntötte, majd néhány 
kedves szóval bátorította az izgatott ver-
senyzőket. A verseny négy helyszínen, azaz 
négy korcsoportban zajlott, a verskedvelő 
zsűritagok a város mindhárom iskoláját 
képviselték idén is. A szavalóverseny zsűri 
elnökeinek pártatlan szakembereket kér-
tünk fel: 1-2. évfolyamon Ritecz Istvánné, 
a Liliom Óvoda vezetője; 3-4. évfolyamon 
Kápolnásiné Sági Andrea, a Tulipán Óvo-
da vezetője, az 5-6. évfolyamon Farkas Éva 
színművésznő, a 7-8. évfolyamon Kisfalusi 

Lehel színművész vállalták a nehéz, de ne-
mes feladatot.

Amíg a zsűri tanácskozott, a versenyző-
ket szendvics és a tea mellett a Pellegrini 
Pékség felajánlásaként érkezett finom po-
gácsa várta a büfében. 

A verseny igazán színvonalas volt, hála a 
felkészítő tanárok és a diákok igényes mun-
kájának. 

Minden résztvevő emléklapot, a helye-
zettek pedig oklevelet, jutalomkönyvet és 
apró kis ajándékot vihettek haza. 

Mindenkinek köszönet, aki munkájával 
segítette a városi szavalóverseny színvona-
las lebonyolítását! 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 
                      

 Fábiánné Szálkai Gabriella
humán munkaközösség-vezető

Ajándékozz élményt karácsonyra!
Nemsokára itt a karácsony. Talán az egyik legfőbb kérdésünk, hogy 
mit ajándékozzunk egymásnak.  Sokszor van, hogy tehetetlensé-
günkben olyan dolgokat veszünk meg, amire a másiknak egyál-
talán nincs szüksége. A fogyasztói társadalom reklám hadjárata 
pedig már a halottak napja elmúltával ostromol bennünket vásár-
lási ajánlataival. Bevallom, ez a vásárlási láz nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy már vannak bizonyos fenntartásaim a karácsonnyal 
kapcsolatban. Elvesztette azt az örömét, amit gyerekkoromban je-
lentett.  Viszont azt gondolom, hogy rajtunk áll, hogy visszaadjuk 
a karácsony szépségét egymásnak és magunknak. Nem kell fel-
tétlenül engedni a divatnak, a szokásnak, a reklámnak. Nem arra 
bíztatom a kedves olvasót, hogy ne ajándékozza meg szeretteit ka-
rácsonykor, hanem arra, hogy ezt tegyük másképp. 

Néhány hete kirándulni voltam gyerekekkel, felnőttekkel Sze-
geden. Megnéztük a Vadaspark állatait, megcsodáltuk a Dóm 
fenségét, elcsendesedtünk az evangélikus templomban és ízletes 
vacsorát ettünk az egyik halászcsárdában.  

Nemrégiben 50 év körüliek kértek helyet nálunk, hogy hosszú 
évek elmúltával találkozhassanak egymással. Elhozták a gitárja-
ikat, erősítőiket és énekeltek. Azokat az énekeket énekelték, ami-
ket fiatalkorukban tanultak. Ezekkel a dalokkal járták Vecsés és 
az ország templomait annak idején. A volt katolikus ifjúság tagjai 
ők. Irigyeltem őket. Van valamijük, ami nem megy tönkre, nem 
avul el, nem eszi meg a rozsda, nem lesz szemétté. 

Abban reménykedem, hogy azoknak a gyerekeknek, akikkel 
együtt kirándultunk Szegeden, van valamijük. Lehet, hogy még 
nem tudják, hogy van, de az hatalmas kincs, megfizethetetlen 
érték.  Remélem, hogy ezt a kincset kapja, aki eljön a karácsonyi 
színdarabpróbákra, aki velünk izgul az előadáson. 

Magam is töröm a fejem, hogy mit ajándékozhatnék szerette-
imnek, és azoknak az embereknek, akik ebbe a közösségbe vala-
mi módon belecsöppennek. De azt hiszem, hogy annál nagyobb 
dolgot, minthogy megérzik, hogy jó itt lenni, hogy jó együtt lenni, 
nem tudok. Nem tudok nagyobb dolgot ajándékozni nekik azon 
kívül, mint ami felejthetetlen. Nincsenek meg azok a tárgyak, ami-
ket gyerekkoromban karácsonyra kaptam, de meg vannak az em-
lékeim. Egy tárgy sem ér fel azzal, amit a békés vacsora, a meghitt 
beszélgetés, a közös játék, a Mecseken való szánkózás jelentett. 

Heinemann Ildikó
evangélikus lelkész

+36-20/770-0442
Evangélikus Ünnepi istentiszteletek: 
December 25-én, délután 14:30-kor. 
Január 6-án délután 14:30-kor. 
Evangélikus istentiszteleteket minden hónap első és harmadik vasárnapján 
tartunk 14:30 órai kezdettel a református gyülekezeti teremben a Zrinyi 
utca 33-ban tartjuk. Minden héten kedden 15 órakor bibliaórát tartunk 
ugyanott.

Az eredmények
1-2. évfolyam    
I. Töreki Zita Ady
II.  Bodnár Ákos Zrínyi
III. Beri-Záboji László Ady
IV.  Blaskó Barbara Ady
V.  Somogyi Alexandra Bartók
VI. Horváth Katalin Zrínyi                           

3-4. évfolyam
I.  Osztényi Ágota Ady
II.  Fazekas Nikolett Ady
III. Majoros Máté Ady
    Sztankovics Anna Bartók
IV. Tóth Dorina Zrínyi
V.  Ferentzi Emília Bartók

5-6. évfolyam                                           
I.  Szabó Melinda  Zrínyi
II.  Beke Norbert Zríni
      Németh Dorina Ady
III. Tamás Zalán Ady
IV. Zente Edina Zrínyi
V. Varga Roland Bartók
VI. Balogh Brigitta Bartók
     Implom Viktor Zrínyi

7-8. évfolyam
I. Osztényi Dóra Ady
II.  Kemenczei Fanni Ady
 Demeter Dorottya Ady
III. Zente Nikolett Zrínyi
IV.  Janovecz Éva Bartók
V.  Rontó Klaudia Zrínyi
VI. Mráz Emese Bartók
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Márton-napi vigadalom, vagy netán „Első bálozás” ?

Halloween a Zrínyiben
Október végén megtartottuk az immár hagyománnyá 
vált és nagy sikernek örvendő Halloween-partyt.

A gyerekek örömmel vettek részt a vicces angolszász 
játékokban, melyekkel az angol hagyományokat eredeti 
nyelven gyakorolhatták. Nagy siker volt idén is az édes-
ségek gyűjtése, amely a gyerekek által közkedvelt hozzá-
tartozója az ünnepnek. 

A jókedv, humor, a hagyományápolás nagyon lénye-
ges az iskolai életben. A közösségformálás mellett, az 
angol nyelv gyakorlása sem megvetendő. A célunk ez 
volt. Reméljük – és a képek talán igazolják – elértük, 
amit szerettünk volna. 

Holczer Szilvia  és  Juhászné Szenyei Gabriella 
angoltanárok

Nem tudom honnan is kezdhetném el az élménybeszámolómat.  
A meghatottság még nagyon frissen él bennem.  A Bartók Béla Ál-
talános Iskola hagyományos Márton-napi Vigadalmára készült az 
Erdősor úti Lakodalmas házban. 

Már a vacsora alatt is érezhető volt a gyerekek izgatottsága, türel-
metlen várakozása. Olyan rövidnek tűnik az elmúlt nyolc év, ami-
kor kézenfogva az első osztályos terembe kísértük gyermekeinket. 
Most pedig gondosan kiválasztott ruhájukban, hercegnőként és 
előkelő úriemberként vonultak a táncparkettre! Akkora  létszám-
mal és lelkesedéssel készültek nyolcadikos diákjaink a keringőre, 
hogy két csoportban kellett táncolniuk. 

Nagyon sok energiát fektettek abba, hogy ezen a kellemes őszi 
estén elkápráztassanak minket. Azt hiszem minden vendég és 
szülő nevében mondhatom, hogy sikerült nekik! Megragadom az 
alkalmat, hogy megköszönjük  Bittera Lászlóné Zsuzsa néninek 
amiért kitartóan küzdött a gyerekek felkészítésében!

Még nem sikerült teljesen magunkhoz térni gyerekeink káp-
rázatos mutatványából, amikor tanáraink – nem kis létszámmal 
megjelenve – próbáltak lépést tartani diákjaikkal! A pörgős szok-

nyájukkal sikeresen felpörgették a hangulatot! 
A szülők is sokat tettek azért, hogy a bálunk sikeresen és jó han-

gulatban teljen. Rengeteg tombolaajándék gyűlt össze, UPC Ma-
gyarország  Kft, helyi vállalkozók és szülői felajánlásokból. Telt 
házzal kezdődött a bál. Az ügyes kezű anyukák és nagymamák  
finom sós és édes süteménycsodákkal gondoskodtak arról, hogy a 
vacsora után se álljon üresen az asztal.

Szeretném megköszönni Tarpai Károly  úrnak, hogy a termet 
biztosította alapítványunk számára, és a vacsora elkészítését is 
magukra vállalta!

Azt hiszem, hogy az összefogás igazi báli hangulatot eredmé-
nyezett! Hiszen szülők, tanárok és diákok együtt tudtunk mulat-
ni! Sajnos a nyolcadikos diákjaiktól elbúcsúzik nyáron  az iskola, 
de vagyunk egy páran szülők, akiket még ideköt egy pár év és újra 
„Első bálozós” lányunkat, fiunkat fogjuk ide kísérni! 

Addig is sok sikert a továbbtanuláshoz kedves nyolcadikosaink 
és eredményes munkát kívánunk a pedagógusoknak!

Kovácsné N. Zsuzsanna
a szülői munkaközösség tagja
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Gondolkodj Egészségesen nap a Liliom Óvodában
Óvodánk kiemelt feladatának tekinti a gyermekek egészséges élet-
módra nevelését. Ennek érdekében igyekszünk olyan szervezetek-
hez, programokhoz csatlakozni, melyek segítik ezt a törekvésünket 
minél színvonalasabban megvalósítani. Nevelőtestületünk a Gon-
dolkodj Egészségesen Óvodai Programmal néhány éve ismerkedett 
meg. Ennek keretében már az elmúlt évben is részt vettek csoport-
jaink például a Zöld Túra zokni programban. A korábbi évhez ha-
sonlóan idén is csatlakoztunk az Országos Gondolkodj Egészsége-
sen! naphoz, mely 2012.november 30-án volt. Idén a személyiség 
fejlesztés bábbal, mesével, drámával volt a fő témánk. Ezen a napon 
a gyermekek gyümölcssalátát készítettek, játékos formában ismer-
kedtek az egészséges táplálkozás jelentőségével, közösen tornáztak, 
(témához kapcsolódó) énekeltek, mondókáztak, játszottak. Elké-
szítették a jótevő tündérüket, és maguk is azzá váltak egy-egy játék 
erejéig, átgondolva ezzel, hogy milyen jó cselekedeteket hajthatnak 
végre napról- napra. Idén a GE! csapat „Figyelek rád és mesélek” 
mottót választva  kísérletet tett egy rekord felállítására, melyben 
óvodánk is részt vett. A csúcskísérlet kapcsán 10 órakor 1300 óvo-
dához hasonlóan valamennyi csoportunkban a „Pitypang meséje” 
c. mesét hallgathatták meg a gyerekek. Ezzel szeretnénk a szülők fi-
gyelmét felhívni, hogy a rohanó mindennapokban „mennyire fon-
tos az együtt töltött idő a gyermekkel, ahol a mesélő és a hallgató 
csak egymásra figyel”. A GE! nap végén valamennyi kiscsoportos 
óvodásunk kapott egy Egészségzsákot, mely az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó terméket, szemléletformáló füzeteket tartal-
mazott. A gyermekek nagy izgalommal, és érdeklődéssel fedezték 

fel a zsákok tartalmát. A legnagyobb öröm számunkra az volt mi-
kor a gyermekek boldogan mesélték a nap eseményeit szüleiknek. 
Reméljük, hogy a gyermekek élménybeszámolója kapcsán a szülők 
is nyitottabbá válnak az egészséges életmód iránt. 

Óvodánk az egészséges életmódra nevelés kapcsán számos sa-
ját szervezésű programot is rendezett az évek során. Eddigi mun-
kánkat figyelembe véve a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi 
Programja keretében benyújtott pályázatunkat pozitív elbírálásban 
részesítette az Országos Elnökség, így elnyertük a Vöröskereszt 
BÁZISOVI címét. 

Czibere Annamária
Egészségesebb életmódra nevelés munkaközösség vezetője

Nyílt nap az Eötvös szakközépiskolában
Nagy volt az érdeklődés az Eötvös József Szakközépiskola (egyik) 
nyílt napján 2012. november 20-án. Több településről és a gyáli ál-
talános iskolákból keresték fel szakközépiskolánkat a továbbtanul-
ni kívánó nyolcadikosok.

Fontosnak tartottuk, hogy a diákok mellett a szülők is megis-
merhessék iskolánkat, ezért a programokat úgy állítottuk össze, 
hogy a szülők számára is érdekes legyen. 

Hajdú Éva igazgató asszony ismertetőjét követően több csoport-
ban nyerhettek betekintést a vendégek a szakközépiskola világába. 
Egyebek mellett történelem, informatika, angol, közgazdaságtan, 
gépírás órákat nézhettek meg a kíváncsi nyolcadikosok. 

Iskolánk szélesíti képzési kínálatát 2013 szeptemberétől!  A négy-
éves, érettségivel záruló közgazdasági és informatika szak, továbbá 
a hároméves irodai asszisztens szakiskolai képzésünket a bolti el-
adó szakiskola beindításával bővítjük. A szakmát adó 3 éves kép-
zés után tovább folytathatják tanulmányaikat a diákok, hiszen az 
Eötvösben levelező tagozaton két év alatt érettségit kaphatnak. Az 
érettségivel lehet jelentkezni középfokú szakképzéseink egyikére. 

A következő ábrán képzési szerkezetünket látják. 

Képzés szerkezete
Érettségit adó - 4 éves Szakmát adó - 3 éves

közgazdasági szak irodai asszisztens

informatika szak bolti eladó

középfokú
szakképzés

levelező tagozaton 
érettségi megszerzése

Reméljük, felkeltettük érdeklődésüket! Szeretettel várunk min-
den kedves diákot.

Hajdú Éva
igazgató
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„Varázsló” járt a Zrínyiben – és egy hétig maradt

Milyen fontos, ha az iskola és a szülői ház 
kapcsolata jól működik. Ebben az esetben 
is egy  kedves szülő hozta azt a szórólapot, 
amely intézményünkben 
egy varázslatos, mesés 
hetet hozott. A felhívás 
szerint író-olvasó talál-
kozót szervezhetünk, 
a jelölt telefonszámon 
egyeztetve, ha nevelőink 
is úgy látják – sok szem-
pontból érdemes. Alsós 
munkaközösség-veze-
tőnk, Kissné Csorba Mó-
nika, velem megbeszélve 
azonnal elkezdte  szer-
vezni, hogy melyik osz-
tályban, melyik napon, 
hányadik órában. 

Aztán november 12-
én, hatalmas hátizsákkal a vállán, meg-
érkezett iskolánkba a fent említett „Va-
rázsló” – aki nem más, mint Böde Péter 
vándormeseíró. S ettől a perctől kezdve 
valami egészen csodálatos bűvészmutat-
vány indult útjára. A szervező interaktív 
foglalkozás keretében, játékos formában 
mutatta be életútját, saját könyvein ke-
resztül, amelyekből állatokról, növények-
ről szóló kalandos történetek, versek, 
mondókák, nyelvtörők, illusztrációk vál-
tak ismertté tanulóink számára. 

A könyvkészítés rejtelmeibe, a rajzolás-
festés művészetébe is bevezette hallgatóit. 
Közvetlen, egyszerű, természetes stílusá-
val, csodás kisugárzásával, egyszerűen le-

nyűgözte az Őt hallgató 
közönséget, akár felnőtt, 
akár gyerek volt a hall-
gató. 

„A mesehallgató gye-
rekből lesz az olvasó 
gyerek” – írja a szak-
irodalom.  Böde Péter, 
meséi, történetei révén, 
ráadásul olyan közösségi 
összetartásra, a szeretet 
mindent elsöprő erejére, 
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lomra, a belső hitre, cé-
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Mindezek mellett 
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nyelv csodálatos, utánozhatatlanul ízes, 
gazdagságára, magyarságunk büszke vi-
selésére, természetszeretetre. A magyar 

nyelv és irodalom 
műveltségterület 
„Alapelvek, célok” 
fejezetében a NAT a 
következőket emeli 
ki: „A nyelv kultú-
rát formál, őriz, és 
közvetít, …„ 
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érzelmi nevelés-
nek, a viselkedési 
sz abá ly rend sz er 
átadásának egyik 
legátfogóbb és leg-
hatékonyabb esz-
köze”...

Feladata még: „az olvasási kedv felkelté-
se és megerősítése ...” 

Az irodalmi alkotások fejlesztik az em-
lékezetet, az élmények feldolgozásának 
és megőrzésének képességét. Ha a gyerek 
mesét hall, akkor megtanul intenzíven 
belső képeket készíteni a hallott meséhez. 
Akinek vannak ilyen belső képei, az élve-
zettel fog tudni később könyveket olvasni. 
Mi mást is szeretnénk mi az iskolában? 

Nekünk azt kell elérni, hogy megszeret-
tessük az olvasást, s ezáltal „ élvező olva-
sóvá” váljon a gyerek, akinek nem problé-
ma maga az olvasás technikája. 

Intézményünk diákjai, rendkívül széles 
szociokulturális háttérrel rendelkeznek, 
ezért minden módszert, lehetőséget ki 
kell használnunk a cél eléréséhez. 

Ezen az úton fontos állomás volt ez az 
egy hét, amelyen Böde Péter meseíró ve-
zette kézen fogva tanítványainkat. Min-
den délután 17 óráig beszélgethettek vele, 

rajzolhattak neki, és vásárolhat-
tak könyveiből. 

A jókedvű beszélgetés, kedves 
zaja hiányzik azóta. Az utolsó kép 
villan fel előttem: Elsős diákunk, 
Zsófi édesapja érkezik kislányá-
ért péntek délután. Nyilván előre 
kicsikarta gyermeke a vásárlást 
még reggel, mert most hazafelé, 
boldogan szorítja magához a vett 
mesekönyvet, és azokat a ragyogó 
szemeket, és édesapja mosolyát, 
még én is meghatódva nézem. 
Mondom én, hogy varázsló járt 
nálunk! 

Juhász Ida 
igazgató
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Ki Hogyan Választ?
Tanácsadás, kompetencia, munkaerőpiac, önismeret, munkavál-
lalás, iskolaválasztás, szakmai gyakorlat… Ezek a legfontosabb 
kulcsszavai az új Comenius Régió programnak, amit Gyál Város 
Önkormányzata német partnereivel együtt valósít meg a következő 
két év folyamán. Az újabb sikeres pályázatot 38 263 euróval támo-
gatja az Európai Unió, amelyben Gyál Város Önkormányzata part-
nereiként a város összes iskolája és az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár működnek együtt.  Német részről a felsőbajor 
térség 47 reáliskoláját felügyelő miniszteri megbízott, a térségben 
meghatározó bank és munkaügyi hivatal, a brannenburgi reális-
kola valamint az oktatás és a gazdasági szféra kapcsolatát erősítő 
egyesületek vesznek részt a projektben. A program célja, hogy se-
gítséget nyújtson a régiókban tanuló diákoknak, az őket felkészí-
tő pedagógusoknak változatos rendezvények, tanfolyamok, már 
jó bevált módszerek, külföldi partnereknél kipróbált gyakorlatok 
alkalmazásával. A program lehetőséget adott arra, hogy a Mérei 
Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
szakemberei által tartott akkreditált pedagógus továbbképzést 
Gyálra hozzuk, amelyen a város valamennyi iskolájának tanárai és 
a Nevelési Tanácsadó munkatársai vettek részt novemberben. 

Az elmúlt hónapok projektindító szakmai találkozókkal teltek 
mindkét régióban. A város vezetése és valamennyi iskolaigazgató 
részt vett a bajor fél által megrendezett konferenciákon és elláto-
gatott az oberammergaui NATO iskolába. A rosenheimi munka-
ügyi hivatal szervezésében egy Speed Dating nevű nagyszabású 

pályaválasztási rendezvényre kaptunk meghívást. Számunkra áhí-
tott német példa, hogy már 13 éves kortól kötelező a diákoknak 
egy hetes gyakorlatokat teljesíteni különböző cégeknél, amelyekre 
ugyanúgy készülnek,  mint a munka világába kilépő fiatal felnőt-
tek. Az Ady Endre Általános Iskola képviseletében Kovács Viktória 
német szakos tanár számol be az eseményről: „A Comenius Régió 
program keretében szakmai továbbképzésen vehettem részt. A 
München-közeli bajor városba, Rosenheimbe kaptam meghívást 
egy állásbörzére, amelyen neves német cégek képviselői és a szak-
képző iskolák végzős diákjai vettek részt. Szakmai szempontból 
igen hasznos volt számomra ez az alkalom, hiszen egyrészt nyelvta-
nárként nyerhettem bepillantást a német oktatási rendszerbe, más-
részt osztályfőnökként szerezhettem értékes tapasztalatokat egy a 
miénktől némileg eltérő pályaválasztási rendszerről. A középiskolai 

oktatás kimeneti fázisában nagyszerű lehetőség ez a szakképzésben 
részt vevő végzős diákok számára: a tanulási folyamat részeként és 
a későbbi munkavállalás előkészítéseként a valósághoz közeli állá-
sinterjúkon vehetnek részt – de egyelőre védett környezetben, ma-
ximális támogatottság mellett. A jelöltek előzetesen összeállítják a 
felvételi beszélgetéshez szükséges anyagukat, amely tartalmazza 
az életrajzot, az iskolai és tanfolyami bizonyítványokat, valamint 
a szakmai gyakorlatok tanúsítványait. Vendégként tanúja lehettem 
annak is, hogyan zajlik maga az állásinterjú. A beszélgetés igyek-
szik feltárni a motivációs tényezőket, az egyén erősségeit és lehető-

ségeit, végül a felvételiztető cég munkatársai tartalmi és esztétikai 
szempontok alapján részletesen értékelik a beadott anyagot és ma-
gát a jelentkezőt is. Igen érdekes volt megfigyelni, milyen szempon-
tok lehetnek meghatározóak egy felvételiztető személy számára: a 
hanghordozásra, az ápoltságra és a fellépésre ugyanúgy kitérnek az 
elemzés során, mint a pályázati anyagban mellékelt fotó minőségé-
re és a végbizonyítvány szöveges értékelésére, amely a diák jellemé-
ről és munkához való viszonyáról ad képet.

A német oktatási rendszer tehát nem bízza a véletlenre a szakmai 
képzésben résztvevők munkavállalási lehetőségeit: minél nagyobb 
esélyt kíván teremteni a pályázó számára megfelelő munka megta-
lálására. Azért is fontos ez a választási periódus, mert – ahogy ná-
lunk, úgy a németeknél is – felbomlott a régi, jól bevált szokásrend, 
miszerint a szülők foglalkozását és vele évtizedek szakmai tapasz-
talatát örökölték az új nemzedékek. A társadalmi rétegek állandó 
mozgása, a munkaerőpiac átalakulása miatt ezt a fajta hagyomány-
rendszert a tudatos karrierépítés és a folyamatos, élethosszig tartó 
tanulás váltotta fel. 

A német munkáltatók partnerek a munkavállalásra való felkészí-
tés folyamatában, hiszen nekik is érdekük, hogy jól képzett, moti-
vált munkaerőt találjanak. Igényeiket nem is rejtik véka alá, elvárá-
saikat, profiljukat átláthatóvá teszik, s az ilyen jellegű rendezvények 
lehetőséget teremtenek a diákok számára, hogy végül olyan cégnél 
találjanak helyet, amely adottságaiknak megfelel. 

Nagy élmény volt számomra az állásbörzén résztvevők nyitott-
sága, segítőkészsége, amellyel bevontak bennünket a folyamatba, 
s készséggel válaszoltak kérdéseinkre. A szakmai jellegű út ter-
mészetesen nyelvtanárként is hasznos volt számomra, s a nyelvi 
órákon a gyakorlatban is hasznosítani tudom a Németországban 
szerzett tapasztalatokat.”

Bíróné Tolvaj Erzsébet 
projektkoordinátor
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Állandó kiállítással tették emlékezetessé a jubileumot

Nagyváradi utcarészlet 
az Adyban
Az alapításának 40. évfordulóját ünneplő Ady Endre Általános Is-
kola állandó Ady-kiállítással is emlékezetessé tette a jubileumot. 
Ismét összefogott az adys közösség. Pedagógusok és családtagja-
ik, egykori diákok ötletei, közös munkája nyomán valósult meg a 
második emeleti zsibongóban a költő életét, költészetét bemutató 
tablókból, nagyváradi kávéház kerthelységéből, az Ady nyomában 
járó iskolások útjain készült fotókból álló nívós kiállítás.

A november 22-én, Ady születésnapján tartott megnyitón Kasa 
Csilla igazgató beszélt az adys hagyományokról, amelyek nagy ré-

sze a névadóhoz kötődik, s 
megköszönte a kiállítás lét-
rehozását segítő Gyál Város 
Önkormányzata, valamint a 
megvalósításban nagy szere-
pet vállalók,  Fábiánné Szál-
kai Gabriella, Veres Sándor, 
Oláh Miklós, Csinos Sándor és 
Fábián Attila munkáját. Ezt 
követően formabontó módon, 
Farkas Éva és Kisfalusi Lehel 
színészek Ady Nagyváradra 
érkezését bemutató életképé-
vel folytatódott a program.

Nagyszabású, színvonalas rendezvénnyel ünnepelt az intézmény

Ady40 Gála a negyvenedik évfordulón
Az adys közösség tagjainak részvé-
telével, az Ady Endre Általános Is-
kola fennállása 40. évfordulójának 
tiszteletére rendeztek ünnepséget 
december 1-jén, a Közházban.

A látványelemeiben és tartalmá-
ban is magas színvonalú gálaműsor 
az elmúlt négy évtized fontosabb 
történéseiből, valamint volt és jelen-
legi adys diákok, pedagógusok mű-
vészi produkcióiból nyújtott át egy 
csokorra valót. Törőcsik Márta kü-
lön erre az alkalomra készült dallal 
kedveskedett egykori iskolájának, 
a legfiatalabbakat a tornaünnepé-
lyek hangulatát idézve a 2. b osztály 
kisrókái képviselték, Schmidt Gréta 
Wass Albert verssel, ifj. Dóka Péter 
és Dóka Attila a Kelly Family, And-
rássy-Cullman Eszter pedig Bornai 
Tibor egyik dalával kápráztatta el  
a közönséget. Nagy sikert aratott 
Hermán Dominik dobszólója, Kras-
nyánszky Bianka és Baranya Ágnes 
énekprodukciója, Diószegi Réka 
verse, Balla Katinka és Kiss Gertrúd 
zongora négykezese, Zabán Klára 
meséje is.

„Mondandóm köszöntőnek kicsit 
hosszú, ünnepi beszédnek pedig 
túlontúl szubjektív” - kezdte beszé-
dét Kasa Csilla igazgató, aki azokra a 
személyes benyomásokra, színekre, 
hangulatokra építette mondandóját, 
amelyek számára az Adyt jelentik.

A rendezvényen az Ifjú Szívek Ala-
pítvány díját vehette át Bor Tamás 
építészmérnök, az iskola felújítása és 
bővítése során végzett  kiemelkedő, 
színvonalas tervező munkájáért.

Kovács Géza, az intézmény első 
igazgatója egészségi állapota miatt 
nem tudott személyesen részt venni 
az ünnepségen, így ő később veszi 
át az iskolában végzett kiemelkedő 
vezetői munkájáért, a közösség és a 
szakmai munka stabilitásának meg-
teremtéséért adományozott díjat.

Az iskola előző és jelenlegi igaz-
gatója kart karba öltve lépett a szín-
padra a díjátadáshoz.

Kovács Istvánné kiemelkedő ve-
zetői munkájáért, a színvonalas 
szakmai munka és a hagyományok 
megteremtéséért vett át díjat Kasa 
Csillától.

Dr. Dóka Péter tanár, ügyvezető 
igazgató az iskolának nyújtott ön-
zetlen támogatásért részesült az el-
ismerésben.

Bácsi Péter egykori adys diákot, 
olimpikont kiemelkedő sporttevé-
kenysége, a gyáli Ady iskola, Gyál és 
Magyarország jó hírnevét öregbítő si-
kerei tették méltóvá a kitüntetésre. A 
kiváló birkózó egy külföldi sportver-
seny miatt nem volt jelen, de a londoni 
olimpiai játékokon viselt mezét küldte 
születésnapi ajándékba az iskolának.

Különleges élményt jelentett az 
Ady Tanári Énekkar fellépése. A 
Szabó György vezetésével működő 
csapat három, tanári hitvallásnak is 
beillő műsorszámot adott elő.

A gálaműsor végén Pápai Mihály, 
városunk polgármestere és Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő, al-
polgármester köszöntötte a jubiláló 
intézményt.

A résztvevők egybehangzó vélemé-
nye szerint az ünnepség felemelő él-
ményt adott, méltó volt ahhoz a szel-
lemiséghez, amit az Ady képvisel.

-i kis-
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-i kis-
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Pingpongozz Ne Drogozz!

Első alkalommal november 24-én mindenki jól érezte magát. Fo-
lyamatosan pattogtak a labdák mind az öt asztalon, sőt még az ado-
gatógép is előkerült, aminek nagy sikere lett az este folyamán. Köz-
ben fogytak a zsíros kenyerek és a forró tea is. Biztatunk minden 
mozgást kedvelő fiatalt, hogy a december 29-én sorra kerülő kö-
vetkező alkalomra jöjjön el, mert nemcsak jó lehetőség a mozgásra, 
de Németh Károly 171-szeres volt válogatottal, Eb bronz- érmessel 
is játékba szállhat egy pár labdamenet erejéig. A jó hangulat, tea és 
zsíros kenyér biztosítva lesz.

Mi ott leszünk. Gyertek el Ti is! Kezdés 18:00-tól.
Még több hír és kép a www.gyase.hu oldalon vagy a facebookon

Prémium Gyáli ASE.

Középpontban a környezetvédelem

Kirándulás az ASA-hoz
Egy szép őszi délelőtt nagyon izgalmas, érdekes kiránduláson ve-
hettünk részt tanulóinkkal.  Lehetőségünk nyílt megtekinteni az 
ASA telephelyét, ahol  a  saját szemünkkel láthattuk, hová kerül a 
hulladék, hogyan szelektálják és dolgozzák fel azt. 

Tagozatunkon mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek 
óvják, védjék a környezetüket, amelyhez hozzátartozik, hogy ne 
szemeteljenek, tudatosodjon bennük a szelektív hulladékgyűjtés, 
és az újrahasznosítás fontossága. Rossi Tünde idegenvezető segítsé-
gével megfigyelhettük a gépek működését, a munkafolyamatokat, 
és sok-sok érdekes dolgot tudhattunk meg. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel, örömmel figyeltek mindent. 
Ezúton szeretnénk megköszönni ezt az érdekes, és nagyon hasz-

nos kirándulást Juhász Ida igazgatónőnek, Rossi Tündének, Zsigo-
vits Gábornak, a KHT vezetőjének, Vinnai Tibor képviselő úrnak, 
és az ASA dolgozóinak, akik nagy-nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket. 

SNI tagozat nevelői 

Fiatal „Maradonák” a Zrínyiben
Negyedik alkalommal rendeztük meg a városi teremlabdarúgó bajnokságot. Három 
korcsoportban versenyeztek az általános iskolák csapatai. Felújított tornatermünk mél-
tó helyszíne volt a mérkőzéseknek, melyet nagyon köszönünk az önkormányzatnak. 

Eredmények: 
II. korcsoport III. korcsoport  IV. korcsoport 
I. hely: Zrínyi  I. hely: Zrínyi   I. hely: Ady 
II. hely: Ady II. hely: Ady   II. hely: Bartók 
III. hely: Bartók  III. hely: Bartók   III. hely: Zrínyi 

Gólkirályok:       Legjobb játékos:          
Rakitai Márk (Zrínyi)  Kőszegi Roland (Zrínyi)
Gégény József (Zrínyi)   Kópis Róbert (Ady)
Kiss Roboám (Ady)   Andorka Benjamin (Bartók)
Legjobb kapus:         Andvári Richárd (Ady)
                                     Mikola Milán (Zrínyi)
                                     Balogh Gábor (Bartók)
A mai napon igazgatónőnket is megtornáztattuk, hiszen jó néhányszor kellett lejönnie 
a díjak átadása miatt, amit szívesen vállalt. 
Köszönjük a felkészítő tanároknak,  és a  mérkőzéseket vezetők lelkiismeretes munká-
ját. Jövőre találkozunk!                 Bíró Etelka 

                                                                                                                 testnevelő 

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete közhasznúsági  

beszámolója
Tisztelt adózók! Köszönjük a felajánlott 5742.-Ft-t 1%-t, amit 
működésünkre fordítottunk. 2013-ban is várjuk támogatásukat a  
18717048-1-13 adószámra.
Szervezetünk működését tagdíjból, pályázatokból és támogatások-

ból fedezi. Pártoktól független civilszerve-
zet vagyunk!
NYKE közhasznúsági mérlegadatai, e Ft:
A 2011. évi főbb mérlegadatok:
Közhasznú tevékenységünk bevétele:  630 
Közhasznú ráfordításunk:                  8.430 
Tárgyévi/2011/ eredmény:                 -7.800 
Az Egyesület vezetése semmilyen díjban 
nem részesül, társadalmi munkában látja 
el feladatát.

Tisztelt Nyugdíjas! Kapcsolódjon be 
Ön is: havi egy alkalommal a Közösségi 
Házban megtalálja Nyugdíjas Egyesüle-
tünket.

Figyelmébe ajánljuk kulturális rendez-
vényeinket: Színházlátogatás, Farsangi 
mulatság, Kistérségi nyugdíjas találkozó, 
Szüreti fesztivál és bál, Idősek Világnap-
ján köszöntjük a város időseit, tagjainkat, 
ekkor megünnepeljük a jubiláló párokat 
is, neves előadókat hívunk a műsorokra. 
Egészségügyi előadást, Kirándulásokat, 
Múzeum és fürdőlátogatásokat szerve-
zünk. 2013-ban erdélyi körutat tervezünk  
április végére. Jelentkezés: január 10-ig. 
Érdeklődjön a 29-263-261-es telefonon.

Fotó: Somogyváry Vilmos



�01� december

1�

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális- és Családvédelmi Központjának őszi programjai

Focikupa, Családi nap és Halloween
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális- és Családvédelmi Központ Gyer-
mekjóléti Szolgálata és a Civilek a Környezetünkért Egyesület 2012 őszén 
is változatos programokkal várta a fiatalokat és családjaikat. 

Az immár hagyományosnak mondható, évente kétszer, tavasszal és  
ősszel megrendezésre kerülő Focikupa alkalmat ad a helyi, valamint újab-
ban a kistérség fiataljainak, hogy összemérjék tehetségüket a labdarúgás 
terén egy olyan amatőr bajnokságon, ahol erőfeszítéseiket profikhoz illő 
jutalmakkal díjazzák. 

Idén október 8-án a nagyobbak, 
míg október 11-én a kisebbek lép-
hettek pályára. A meccseket mind-
két nap lelkes szurkolók kísérték 
figyelemmel, miközben a Makó 
Pékség önzetlen kenyér felajánlá-
sának köszönhetően zsíros, illetve 
lekváros kenyér várta a résztve-
vőket. Külön örömet jelentett szá-
munkra, hogy a kisebbek bajnoksá-
gán Bugyiról is vendégül láthattuk 
a „Sansz” csapatot, valamint szin-
tén szeretnénk kiemelni a fiúk ellen 
versenybe szálló lányokat, a „Tűz 
csapat”, valamint a „Csajok” bátor 
játékosait. A nap végén legjobb 
csapatokat érmekkel és kupákkal 
jutalmaztuk. A kisebbek estében külön díjaztuk a Láng Marcell gólkirályt, 
valamint Mikola Milánt, aki a legjobb kapus címét nyerte el. 

A helyezések a két korcsoportban a következőképpen alakultak:
A kisebbek bajnoksága: 
1. helyezett: Gyál Street (Rafael Jácint, Bánya Bence, Gégény József, Láng 

Márton, Jurászik László, Molnár Krisztofer)
2. helyezett: Sansz (Tóth Róbert, Somogyi Martin, Náhlik Kornél, Holecz 

János, Varga Bence, Vertetics István)
3. helyezett: Bokatörő FC (Sípos János, Kecskés Dávid, Széll Mihály, Fe-

kete Olivér, Fekete Márk, Tárkányi Dávid, Burai Tamás, Sitku Zsolt)
4. helyezett: Real Madrid (Pénzes János, Mikola Milán, Hergelt Levente, 

Molnár János, Ecet Krisztián, Láng Zoltán)
5. helyezett: Barca (Baji Márk, Törő Béla, Jónás Norbert, Koncz Richárd, 

Sztojka Gyula)
6. helyezett: Tűz csapat (Koncz Annamária, Mojzics Alexandra, Bódi 

Hajnalka, Váczi Alexandra, Sztojka Gyula)
7. helyezett: Viharsólymok (Szűcs Tibor, Vincellér István, Sztojka Ro-

land, Schebli Zsolt, Schebli Anita, Eszenyi Bálint, Gyöngyösi Ádám, Fodor 
Antal)

8. helyezett: Red Bull (Johan Attila, Méhész Krisztián, Oláh Szilveszter, 
Johan Lajos, Oláh Levente, Oláh Zoltán, Török László)

A nagyobbak bajnoksága: 
1. helyezett: Legyőzhetetlenek (Trella Roland, Árkosi Norbert, Barta 

Zoltán, Csipak Bence, Varga Dávid, Dávid Péter)
2. helyezett: Csajok (Fodor Éva, Molnár Renáta, Szentpéteri Felícia, Ba-

lázs Ilona + beugró játékosok: Molnár Krisztofer, Rafael Jácint, Láng Már-
ton, Jurászik László, Gégény József)

3. helyezett: Tanyasi Real Madrid (Bőszén Bertold, Mák Attila, Dombi 
Norbert, Hegymegi Zoltán, Juszku Máté, Líber Gábor)

Nem sokkal a Focikupa után, október 20-án, szombaton a Gyáli Nagy-
családos Egyesülettel közös szervezésben és az Agapé Gyülekezet közre-
működésével került megrendezésre a már évek óta számos családot meg-
mozgató Családi Nap. 

Idén a rendezvény helyszíneként a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. által a rendelkezésünkre bocsátott, a FEGY Pol-
gárőr és Tűzoltó Egyesület által biztosított Rákóczi utcai udvar szolgált. 

A szükséges sörpa-
dokat, asztalokat, 
valamint székeket 
Hefler Gábor atya, a 
Gyál Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft., vala-
mint a Zrínyi Miklós 
Általános Iskola SNI 
tagozata biztosította 
a rendezvény számá-
ra – melyet ezúton is 
köszönünk nekik. 

A program körül-
belül száznyolcvan 
résztvevőjét reggel 
tíz és délután négy 
óra között változatos 

programok várták. Alkalmuk nyílt egy összesen tíz állomásból álló ügyes-
ségi vetélkedőn részt venni, ahol erőfeszítéseiket az elért pontszámnak 
megfelelően különböző ajándékokkal díjaztuk. A nap folyamán számos 
kézműves foglalkozáson tehették próbára ügyességüket (drótfa készítés, 
gyöngyfűzés, gipszfestés stb.), ami mellett arcfestés, hajfonatkészítés, dan-
ce pad, sportos ügyességi vetélkedők, valamint az Agapé Gyülekezetnek 
köszönhetően ugrálóvár is várta a rendezvényen megjelenő családokat.  
A sok alkotás és játék után délután gulyáslevessel és gofrival lakhattak jól a 
kincsekkel és élményekkel gazdagodott gyerekek és szülők.

Különös örömet okozott számunkra, hogy idén a Kamaszklubunk 
(„K3”) több rendszeres látogatója is segítőként vett részt a rendezvény le-
bonyolításában: Fodor Éva a gofrisütésben, Molnár Renáta és Szentpéteri 
Felícia a regisztrációban és hajfonatkészítésben volt segítségünkre, míg 
Horváth Boglárka a sportos ügyességi játékok vezetéséből vette ki a részét. 

A rendezvény megvalósításával kapcsolatban külön köszönettel tarto-
zunk a Gyáli Nagycsaládos Egyesületnek a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában való aktív részvételükért, a finom levesért és lelkes segít-
ségükért, ami nélkül ez az élménydús nap nem valósulhatott volna meg.

Az őszi programjaink közül természetesen a fergeteges Halloween 
partik sem maradhattak ki – melyeket rendszeresen működő gyerek és 
kamasz klubjaink („Csütörtök” és „K3”) keretein belül rendeztünk meg. 
A kamaszokkal október 30-án, míg a kisebbekkel november 8-án ünne-
peltünk, melynek során különböző versenyekkel és ajándékokkal vártuk 
a programra érkező, ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezekbe öltözött gyerekeket. 
A napot mindkét alkalommal közös tökfaragással zártuk, ami után a gye-
rekek művei napokig Intézményünk kapujában világítottak. 

      
  „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 

Központja Gyermekjóléti Szolgálat
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11.24. A kora délutáni órákban súlyos baleset történt a Bacsó B. 
és az Erdősor u. kereszteződésében. Egy nagy sebességgel szá-
guldó BMW a beton villanyoszlopnak csapódott. Tűzoltóink 
áramtalanították a sérült járművet, majd biztosították a helyszínt 
a mentés idejére a fővárosi egységekkel közösen. Polgárőreink a 
forgalom terelését végezték. A mentők két személyt szállítottak 
kórházba, az egyik sérültet súlyos, a másik személyt könnyebb 
sérülésekkel. Az ELMŰ szakemberei a helyszínelés után meg-
kezdték a sérült oszlop cseréjét.  Az anyagi kár jelentős.  A rend-
őrségi eljárás megindult.
11.25. Lakossági bejelentést kaptunk egy Kiskomáromi utcai la-
kótól, hogy egy női testet talált a fás, bokros területen. Járőreink 
a rendőrséggel átkutatták a jelzett területet és ott egy vélhetően 
alkoholmérgezésben szenvedő nőt találtak. A mentők kórház-
ba szállították a beteget. A vizsgálat során kiderült, hogy nagy  
mennyiségű szélvédőmosó folyadékot ivott meg.

Egy tagtársunk jelezte központunknak, hogy egy sárga és kék 
dobozos kisteherautóban gyanús kinézetű egyének házakhoz 
csöngetnek be vasanyagért és egyéb fémekért. A bejelentés valós 
volt, szolgálatunk a közterület-felügyelettel közösen megtalálta a 
házalókat. A jutalmuk egy 30 000 Ft-os csekk volt. 
11.28. Bejelentést kaptunk, hogy lopják a fákat a gázfogadó állo-
másnál. A jelzés valós volt, de az elkövetőket nem sikerült meg-
fognunk.  
11.29. Két személygépkocsi ütközött össze a Táncsics és a Rákó-
czi u kereszteződésében, vélhetően az elsőbbség meg nem adása 
miatt. Egy személy könnyebben megsérült.

Betörés történt a Gábor Á. Utcában, 17 óra tájban. A teraszajtót 
egy kővel betörték, aranyat, készpénzt és műszaki cikkeket vittek 
el a betörők. A rendőrségi eljárás megindult.

Az ünnepekre a bűnözők is készülnek.   
Vélhetően megszaporodik a becsöngetős, ilyen-olyan  

indokkal pénzt vagy „adományt”gyűjtők köre. 
Soha ne engedjék be, még az udvarra sem az ilyen  

egyéneket, főleg ha nem tudja hitelt érdemlően igazolni  
magát. Kérjük Önöket, ha ilyen vagy ehhez hasonló  

cselekményt észlelnek, azonnal értesítsék központunkat!
Gyertyát, adventi koszorút se hagyjuk felügyelet nélkül!

24-órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29-340-333 
Békés Boldog  Ünnepeket Kívánunk!

Hajdu Attila

A FEGY naplójából

Tisztelt Lakosság!
Közelednek az ünnepek, így vasárnaponként a gyáli piacok 
területén és környékükön is egyre nagyobb a tömeg. A na-
gyobb embertömeg következtében megjelenhetnek a zsebtol-
vajok is. December hónap folyamán a közterület-felügyelet és 
a rendőrség is fokozottan ellenőrzi a piacokat, de kérjük, hogy 
az ünnepi bevásárlás során Önök is fokozottan ügyeljenek ér-
tékeikre!                                                       Polgármesteri Hivatal

Csalások az Erzsébet Utalvánnyal
A napokban jutott hivatalunk birtokába az az információ, mely 
szerint a településünkön lévő élelmiszerüzletek környékén Erzsé-
bet Utalványnak látszó étkezési jegyeket árulnak. A csalásokat 
elsősorban idős emberekkel szemben követik el. Ehhez az Erzsé-
bet Utalványok fedőlapját használják fel, amelyen meg van jelölve, 
hogy a tömb mekkora összeget tartalmaz.  A fedőlap kereskedelmi 
forgalomban nem használható. Kérjük Önöket, hogy legyenek kö-
rültekintőek, és amennyiben Erzsébet Utalványt áruló személyek-
kel találkoznak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 06-29-340-107-
es telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal

Gazdit keresünk
„Ő a barátod, a társad,
a testőröd, a kutyád.
Te pedig az élete, a szerelme,
a falkavezére vagy.
A tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
szívének utolsó dobbanásáig.
Tartozol neki annyival,
hogy méltónak találtass
feltétlen szeretetére.”

2012. szeptember 5-én kb. 2 
hónaposan hagyta valaki a 
gyepmesteri telep kapujában 
ezt a nagyon kedves, barát-
ságos kölyök kutyust. Azó-
ta szépen felcseperedett, de 
sajnos nagyon szomorúan 
teltek eddigi napjai. Jó lenne, 
ha szerető gazdára találna. 

Szeptember közepe óta telepünk lakója 
ez a nagyon szép 2-3 év körüli közepes 
termetű szuka kutyus. Nem tudni hon-
nan jött, de nagyon igényli az emberek 
közelségét, érintését. Biztos meghálálná 
egy szerető gazda gondoskodását. Rö-
vid szőre és nem túl nagy termete miatt 
akár lakásban is tartható, de egy kertes 
házat is szívesen őrizne!

November 14-én került a gyepmes-
teri telepre Foltos. Már nem túl fia-
tal, 5-6 év körüli beagle keverék, kan 
kutyus. Szép szőre, jó általános álla-
pota arra utal, hogy eddig jó helyen, 
jó gazdánál lakhatott. Szeretnénk, 
ha újra gazdára találna és élhetné 
megszokott kutyaéletét.

Rajtuk kívül még nagyon sok kutya tengeti életét a gyep-
mesteri telepen, akik megtekinthetők a városüzemeltetés 

honlapján (http://www.gyalkht.hu/allat/gazdi).
Szabolcsi László gyepmester: 06-70/334-6094.
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Karácsonyi aktualitások az informatika világában
Ismételten elérkezett a Karácsony és ezzel az ajándékválasztás ne-
héz, de mégis izgalmas időszaka. Budavári Károly vagyok, a PC 
Éden Kft-től és az előző cikkem ígéretétől eltérően most inkább 
ennek az aktualitásnak szentelnék pár sort és próbálnék ötletelni 
Önökkel, hogy milyen ajándéknak is örülnének családtagjaink, 
szeretteink.

Egy új elektronikai eszköz már nem csak a férfiaknak jelenthet 
izgalmas ajándékot, hanem egyre inkább a hölgyeknek, sőt, az if-

júságnak is. Emlékezzünk vissza, hogy gyermekünk hányszor vette 
ki a kezünkből az okostelefont azzal, hogy ő most játszani, netezni 
akar vele. Vagy hányszor szerettünk volna gyorsan megnézni egy 
receptet, egy hírt a neten, vagy akár csak a tévé műsort, de kinek 
van kedve elővenni a notebookot, vagy bekapcsolni az asztali gépet 
és hosszú perceket várni arra, hogy a gép elinduljon? Erre jelen-
tenek megoldást a táblagépek. Egy pillanat alatt üzembe lehet he-
lyezni, alkalmas minden olyan feladatra, amire szükségünk lehet, 

és ami nem kívánja egy komolyabb számítógép 
teljesítményét. Elolvasni a leveleinket, válaszolni 
rájuk, bevásárló listát készíteni, könyvet olvasni, 
zenét hallgatni, netezni, átutalni a számláinkat, 
játszani, vagy kényelmesen, karosszékben ülve 
megnézni egy filmet akár úgy, hogy a gép szol-
gáltatásait közvetlenül a tévére kötve élvezzük. 
Gyors, kényelmes, hatékony. Frappáns megoldás a 
mai rohanó világban.

Használhatja táblagépét:
· Munkára: Készítse el árajánlatát az ingyenes 

Kingsoft Office alkalmazással, majd küldje el 
mail-ben a szintén ingyenes gmail rendszer segít-
ségével.

· Netezésre: Használja jól ismert böngészőit, le-
gyen az Chrome, Firefox vagy az Opera. Olvasson, 
filmezzen, keressen a neten, használja a kedvelt al-
kalmazásokat, mint a Facebook vagy Gmail.

· Játékra: Töltse le és élvezze a szórakoztató, 
ingyenes játékokat, mint a Pou, a rengeteg válto-
zatban létező Angry Birds vagy csak keresgéljen a 
több ezres Google Play kínálatában.

· Kommunikációra: Használja ki a gép adta le-
hetőségeket és video telefonáljon a Skype segítsé-
gével, chateljen a Google Talk programjával, vagy 
akár az MSN-en keresztül.

· Zsebkendőre kötött csomóra: Élvezze a Gmail 
naptár és határidőnapló lehetőségét, szervezze 
meg a napját és a gép mindig jó előre figyelmeztet-
ni fogja teendőire.

· Filmezésre: Utazás közben vagy otthon, üljön 
le és nézzen filmeket akár az internet segítségével a 
youtube-on vagy más internet televízión, akár külső 
meghajtóról (pendrive, merevlemez, memória kár-
tya) esetleg FULL HD minőségben, a tévére kötve.

További érdekesség még, hogy táblagépünkre 
(típustól függően) USB porton keresztül szinte 
bármit ráköthetünk. Legyen az billentyűzet, egér, 
pendrive, kártyaolvasó, külső merevlemez, 3G 
modem, stb. Összefoglalva, egy pici gépben bezsú-
folva szinte minden, amire szükségünk lehet.

És most ehhez a csodához akár ingyen is hoz-
zájuthat. Vásároljon nálunk (PC Éden Kft, Gyál, 
Déryné u. 1-3., a Spár mellett, http://www.pceden.
hu) bruttó 5.000 Ft érték fölött és 5.000 Ft-ként egy 
kupont adunk, amivel megnyerheti Karácsonyra 
tábla PC-jét.

De ha csak egy kérdése van, vagy szeretné kezé-
be fogni  a kis ezermestert, akkor is sok szeretettel 
várjuk!

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

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

H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V H K Sz Cs P Sz V
35 1 40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29
40 30 53 30 31
Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.

DecemberNovemberOktóberSzeptember

Gyál

Május Június Július Augusztus

Január Február Március Április

a kékkel jelölt 
napokon

a sárgával jelölt 
napokon

Arany J. u. Liliom u. Akácfa u. Aradi u. 
Balassi B. u. Mátyás király u. Apáczai Cs. J. u. Babits M. u. 
Balogh Á. u. Molnár F. u. Árpád u. Bacsó B. u.
Barackos u. Muskátli u. Árpád vezér tér Bajcsy-Zs. u. 
Bethlen G. u. Nefelejcs u. Bánki D. u. Bartók B. köz
Bogáncs köz Névtelen u. Bem J. út Bartók B. u.
Csalogány u. Nyár u. Bercsényi M. u. Báthory I. u. 
Csokonai V. M. u. Bocskai I. u. Báthory köz
Csontos J. u. Pacsirta u. Budai Nagy A. u. Berzsenyi D. u. 
Deák F. u. Pesti út Damjanich J. u. Brassói köz
Dobó K. u. Piroska u. Dankó P. u. Brassói u.
Egressy köz Radnóti u. Dózsa Gy. u. Déryné u. 
Egressy u. Rákóczi F. u. Dózsa major
Esze T. u. Rigó u. Gábor Á. u. 
Fazekas M. köz. Rodostó u. Erkel F. u. 
Fazekas M. u. Rozmaring u. Heltai J. u. 
Fecske u. Rózsa u. Karinthy F. u. Gesztenye u. 
Gárdonyi G. köz Somogyi B. u. Kisfaludy köz Gorkij u. 
Gárdonyi G. u. Szabó Ervin u. Kisfaludy u. Hunyadi J. u. 
Gerle tér Széchenyi I. u. Kölcsey F. u. Iglói u. 
Görgey A. u. Juhász Gy. köz
Hársfa u. Szent István tér Lehel út Juhász Gy. u. 
Határ út Szent István u. Liszt F. u. Kálvin tér 
Hóvirág u. Szilvás u. Madách I. u. Kassai u. 
Ibolya u. Táncsics M. u. Magyar u. Kinizsi P. u. 
Ilona u. Tavasz u. Mária u. Kiskomáromi u. 
Irányi u. Tél u. Mikszáth K. u. 
Jókai Mór u. Thököly u. Móra F. u. Klapka Gy. u. 
József A. u. Tinódi L. S. u. Munkás u. Kodály Z. u.
Kacsóh P. u. Tulipán u. Patak u. Kolozsvári u. 
Károlyi M. u. Vak Bottyán u. Komáromi u. 
Katona J. u. Vasút u. Rádióleadó u. Kosztolányi D. u. 
Kazinczy F. u. Viola u. Stromfeld A. u. Könyves K. u. 
Kossuth L. u. Virág u. Szondi u. Krúdy Gy. u. 

Wesselényi út. Szövetkezet u. Krúdy köz
Tóth Á. u. Mikes K. u. 
Vasút u. (Kisf aludy  u. és a Madách 
I. u. között) Móricz Zs. u. 
Vecsési út Munkácsy M. u. 
Vörösmarty M. u. Nagy L. u. 
Zrínyi M. u. Pozsonyi u. 

Puskás u. 

Temesvári u. 
Toldi M. u. 
Tompa M. u. 
Váci M. u. 
Váradi u. 
Vasút u. (Engels u. és 
Kisf aludy  u. között)

Wass A. u. 

rózsaszínnel jelölt napokon
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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.

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata

2013 szeptemberétől

Informatika szak
Számítógépes grafika, programozás, WEB- lapkészítés. 

(4 éves képzés)

Közgazdaság szak
Üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve 

azok alapjait sajátíthatjátok el. 
(4 éves képzés)

Irodai asszisztens
Bolti eladó

Szakiskolai képzéseink 3 évesek
Ez után esti vagy levelező tagozaton iskolánkban 

lehetőség van érettségit szerezni, úgy hogy van már egy 
szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon  csoportbontás-
ban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll 

rendelkezésre. 

Mit kínálunk még a fentiek mellett?
Családias légkör. Segítő, toleráns tanári kar.

Egyéni fejlesztési lehetőség
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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 szere-
lés. Rosszul működő fűtési rend-
szerek javítása. Energiatakarékos 
készülék szerelése. FÉG készülé-
kek javítása. Tel.: 20/933-9844, 
30/950-6833 www.energiataka-
rekosfutes.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.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, 
képkeret. Gittes ablakok ther-
moplán üvegessé alakítása. Sza-
bó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,  
Tel.: 0670/206-4914.

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.
Nem tudja eladni ingatlanát? Mi el-
adjuk! Nem találja álmai otthonát? 
Mi megtaláljuk! Bérbeadna, vagy 
albérletet keres? Mi segítünk! Meg-
bízható szakmai, jogi háttér, díjmen-
tes, banksemleges hiteltanácsadás. 
Duna House 30/832-1051.
GYÁLon 2012.12.17-2012.12.23.-ig 
ÁRUFELTÖLTŐ/PÉNZTÁROSI/üz-
letrendberakói munkalehetőség, 
16 év feletti, nappalis diákoknak. 
Jelentkezés: Név+telefonszám meg-
adásával a biztospont1 @biztospont.
hu e-mail címen. Tárgy: GYÁL.
Mosógépek, hűtőgépek javítása ga-
ranciával, szombaton is. Whirpool, 
Samsung, LG, stb. Gallai szervíz Te-
lefon: 30/307-9794, 30/461-6019.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (ki-
sebb áramfogyasztás, hosszabb 
élettartam), villanyszerelés, háztar-
tási gépek javítása, hidrofor javítás 
és ingyenes állapotfelmérés. Tele-
fon: 06-30/417-2317.

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 telefonszá-
mon.
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.

Értékesítési területre érettsé-
gizettek jelentkezését várom a  
06-70/336-8317 vagy önéletrajzo-
kat a trenyijutka@levayanna.hu-ra 
kérem.
GYÁLI IRODÁK KIADÓK 1800 Ft/
m2-től + ÁFA 10-40 m2-ig. Gyálon 
főút mellett épülő inkubátorházba 
bérlőket keresünk Szolgáltatások: 
parkoló, recepció szolgálat, raktár, 
internet, telefon, irodabútor. Érdek-
lődni: 06-30/396-4895.

Hirdetésekkel 

kapcsolatos információk:

Telefon: 
06 (29) 541-644

e-mail: 
ujgyaliujsag@gyal.hu

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 

ÚJ ÉVET KÍVÁN A  

KORREKT OPTIKA!
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SZÉP KÁRTYA
(OTP, MKB, K&H, )TEMPO

ERZSÉBET UTALVÁNY*

LÁTÁSVIZSGÁLATRA BEJELENTKEZÉS TELEFONON

MINDEN
VÁSÁRLÓNAK

AJÁNDÉK!




