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Új rendelet a közterületek elnevezéséről

Beszámoló a májusi képviselő-testületi ülésekről

Gy

Gy

ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésnapján jogalkotási
kötelezettségének eleget téve megalkotta a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletét. E rendelet az
utcák és egyéb közterületek elnevezésének, valamint
a már meglévő név módosításának szabályait tartalmazza. Szabályozza továbbá az ingatlanok házszámmal való ellátásának kötelezettségét és a házszámozás módját, valamint az ingatlantulajdonos immáron
jogszabályba foglalt kötelezettségévé teszi a lakcímrendezést. Ez utóbbi értelmében ha a Gyáli Polgármesteri Hivatal által az adott ingatlanra megállapított

házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett
házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az
ingatlanán elhelyezni. Gyál Város Önkormányzata e
rendeletében vállalta, hogy 2014. szeptember 30-ig
terjedő időszakban egyszeri alkalommal, az igénybe
vevő számára ingyenesen gondoskodik arról, hogy
minden ingatlantulajdonost a szükséges házszámmal
ellásson, valamint a házszámot kihelyezze.
A rendelet az előírt kötelezettségek megszegőit közigazgatási bírsággal rendeli sújtani.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendeletéről

Gy

ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról (beszámolójáról) szóló rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben
a www.gyal.hu honlapon megtalálható, száma 9/2013
(IV.30.)

Az önkormányzat 2012. évi bevétele 7.437.553 e Ft,
melyek az alábbi tételekből tevődtek össze:
- Költségvetési támogatás: 	
1.347.290 e Ft
- Helyi adó bevételek:		
1.504.358 e Ft
- Működési bevételek: (bérleti díjak, kamatbevételek,
kapott támogatások)		
2.007.738 e Ft
- Felhalmozási bevételek:	
276.714 e Ft
- Városközpont építéséhez kapott támogatás: 103.294 e Ft
- Likviditási hitel:		
79.172 e Ft
- Intézmények és Polgármesteri Hiv. bevételei: 710.077 e Ft
- 2011. évi pénzmaradvány:	
1.408.910 e Ft

Az Önkormányzat 2012. évben 6.043.647 e Ft-ot költött az alábbi kiadásokra:
- Önkormányzat működtetésére:	
846.385 e Ft
(közfoglalkoztatás, közvilágítás, BKV buszjáratok, vagyonbiztosítás, civilszervezetek támogatása, tagdíjak,
kistérség működéséhez hozzájárulás, tagdíjak, FEGY
támogatás, bankköltségek, kamatkiadások, városüzemeltetés, kötvény törlesztés)
- Beruházásokra, felújításokra:	
1.626.584 e Ft
(Városközpont építése, trianoni emlékmű, ingatlan vásárlás, intézményfelújítás, járdaépítés, útépítés, gyalogátkelőhely építése, rendőrőrs építése, eszközbeszerzések)
- Segélyek kifizetése:		
208.714 e Ft
- Polgármesteri Hivatal működésére:	 678.321 e Ft
- Intézmények működésére (11 intézmény):	1.683.643 e Ft
- Opciós betét:			
1.000.000 e Ft
A 2012. évi pénzmaradvány összege: 1.393.909 e Ft,
amely a 2013. évre továbbvitt, felhasználható összeg.
Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője
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ál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusban két ülést is tartott. A május 21-i rendkívüli ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
- lezárták a „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése”
megnevezésű közbeszerzési eljárást, melynek győztese az ÉPKOMPLEX Kft. lett, 188.725.444 forint + ÁFA
árajánlattal;
- elfogadták a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegét és közhasznú jelentését és a Gyáli Városgazda Kft. 2012. évi mérlegét.
A Képviselő-testület május 30-án megtartotta éves
munkarend szerinti soros ülését is. Ezen a következő
fontosabb döntések születtek:
- elfogadásra került Pápai Mihály polgármester beszámolója a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta
eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
- módosították a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely egyértelműsítette, hogy az
önkormányzati rendeleteket 30 napig kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján;
- rendeletet alkottak a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
(lásd külön írásunkat);
- dr. Hadházi Éva és dr. Ködöböcz László felnőtt háziorvosok kérték, hogy az önkormányzat járuljon hozzá pénteki rendelési idejük módosításához. Ennek értelmében a pénteki rendelési idő változatlanul délelőtt
8.00-12.00 és délután 13.00-17.00 között zajlik majd,
de a fenti háziorvosok felcserélik egymás között rendelési idejüket;
- elfogadták a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, melyre jogszabályi változások, és Felsőpakony település társulásból való kilépése miatt volt
szükség;
- elfogadták az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi beszámolóját;
- önkormányzatunk kérte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Peremvárosi Horgásztó területét
adja ingyenes önkormányzati tulajdonba, amelyet a jelenlegi funkciójának megfelelően szeretne hasznosítani a jövőben is;
- döntés született arról, hogy a Gyál-felső vasútállomás
szomszédságában lévő 4002 hrsz-ú ingatlant bizonyos
feltételek teljesítése esetén értékesíti Önkormányzatunk 11 millió Ft-ért;
- a Határ utca lakói beadvánnyal fordultak Önkormányzatunkhoz a Határ utca és a Wesselényi utca megnövekedett forgalma miatt. A lehetőségek megvizsgálása
után a képviselő-testület a következő döntést hozta: a

Határ utca Mátyás király utca és Táncsics Mihály utca
közötti szakaszán, valamint a Wesselényi utca teljes
hosszában 40 km/h-s sebességkorlátozás kerül bevezetésre, emellett a Határ utca Mátyás király utca és
Táncsics Mihály utca közötti szakaszán, valamint a
Wesselényi utca teljes hosszában elrendelték a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblák kihelyezését
„Kivéve célforgalom” kiegészítő táblával. Ezek mellett
az eddigi 3,5 tonnás súlykorlátozást tehergépjárművek
számára kizárólag engedéllyel történő behajtást engedélyező táblára cserél le az Önkormányzat.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti
soros ülését 2013. június 27-én tartja az új Városháza
tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések,
illetve döntések a www.gyal.hu honlapon olvashatók.
				
Polgármesteri Hivatal

Új rendelet a címer és a zászló használatának rendjéről

Gy

ál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a régi, elavult, 1994-ben hozott
rendelet helyett új rendeletet alkotott a helyi címerről és zászlóról, azok használatának rendjéről. A
rendeletben szerepel a címer, a lobogó és a zászló
pontos leírása, valamint azok használata.
A címer és a zászló használata nem önkormányzati intézmények, események körében engedélyköteles, ezt a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti. A polgármester az engedélyt
egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy
visszavonásig való érvényességgel adja ki. A polgármester a jelképhasználatot engedélyező döntésében felhasználási díjat állapíthat meg.
			
Polgármesteri Hivatal
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Gyálon ülésezett a FAÖT!

Bemutatjuk az Ipartestület zászlaját

M

L

ájus 9-én tartotta a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) soros ülését.
Ennek kezdetén Pápai Mihály, Gyál polgármestere, a FAÖT elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd átadta a szót dr. Szűcs Lajosnak, a Pest Megyei Közgyűlés elnökének, a Parlament jegyzőjének,
aki a Budapest és Pest megye
között a közelmúltban kötött
keretmegállapodásról tartott
előadást. A Pest Megyei Közgyűlés elnöke elmondta,
hogy a 2014-2020-ig tartó fejlesztési ciklus programjaiban megszűnik
a települések és térségek közötti céltalan versengés és
olyan programok
készülnek, amelyek az egyes térségek adottságaira építenek,
és összehangolják a települések
törekvéseit. A jövőben nem fordulhat
elő, hogy a települések egymás versengő
ellenfelei legyenek egy-egy beruházás kapcsán.
Az elkészült koncepció azokat az elképzeléseket tartalmazza, amit az elkövetkező időszakban szeretne a
megye megvalósítani. Kitért arra, hogy a következő 7
éves fejlesztési ciklusban Pest megye és a főváros továbbra is egy régiót fog alkotni. Ezért a közös fejlesztéseket folyamatosan egyeztetni kell.

Ezt szolgálja a két fél között létrejött stratégiai megállapodás. Hozzátette: „a valós problémákra kell jó megoldást találnunk”, azaz a gazdaságfejlesztésre, versenyképességre és munkahelyteremtésre kell fókuszálni az
elkövetkező években.
Ezt követően Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési NKft. ügyvezetője ismertette a megye területfejlesztési koncepcióját. A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták a koncepció ismertetését,
majd feltehették kérdéseiket, amelyek
között felmerült az M0 körgyűrű befejezésének vágya és a különböző
fejleszthető
területek koncepcióba való bevonása is.
Dorka Áron előadásában a nagyvárosok és
agglomerációjuk együttélésére sorolt nemzetközi
példákat.
Mindezek után a jelenlévő tagok elfogadták a FAÖT 2012.
évi zárszámadását és 2013. évi
költségvetését.
Az ülés végén Pápai Mihály örömét fejezte ki, hogy Gyál otthont adhatott a rendezvénynek, és a Főváros
és a megye kíváncsi az agglomerációs
települések véleményére, javaslataira.
Polgármesteri Hivatal

apunk előző számában már hírt adtunk róla, hogy a
Gyáli Ipartestület éves közgyűlésén felavatta hivatalos zászlaját, melyet a rajta szereplő szimbólumokkal
most részletesen is bemutat az ipartestület elnöke, Karikás Pál.
A tervezést közösen készítettük, több vélemény, jelkép,
szín, kifejezés alakította ki a végleges formát. Nem volt
könnyű olyan jelképet, jellemzőt találni, ami a Gyáli
Ipartestület összetartozását, sokszínűségét, szakmáit
kifejezi. A zászló alapszíne zöld, ami az Ipartestület általános színe. Címer alapja a pajzs, amely a nemzeti zászlónk színeit alkotják. A felső piros részében találjuk városunk nevét: Gyált. Alatta a fehér elválasztót,
majd a zöld felületen egy kalapács és egy kulcs található. A címer köré aranyozott felirattal találjuk az Ipartestület feliratot, valamint az alapításunk évét: 1990.
Nézzük, mit jelentenek a zászló részei:
Zászló: közösségi és több személy, vagy csoport ös�szetartozását jelenti.
A színe: a higgadtságot, biztonságot, megbízhatóságot,
nyugodtságot, valamint a természet közelségét sugallja.
Címer: a címer olyan, általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, amelyet egy család, intézmény, vagy testület a
saját maga kifejezésére, állandó jelleggel használt.
Pajzs: támadások elhárítására szolgáló eszköz, a biztonság és védelem szimbóluma.
Felirat: Gyál város neve, ahol az Ipartestület található.
Kalapács: szinte minden szakma használja, az ősközösségtől kezdve napjainkig, különböző formákban,
alakban, a használati célnak megfelelően. Kifejezi a
kézimunkákat, a kézműves szakmákat, a finom műve-

Rendhagyó osztályfőnöki órák

Tüdőszűrés Gyálon

I

G

mmáron hagyománnyá vált városunkban, hogy május utolsó napjaiban Pápai Mihály polgármester meglátogatja a város általános iskoláit, ahol a nyolcadik
osztályos tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat
tart. Az idei, kilenc osztályban tett látogatások célja
mindenekelőtt az volt, hogy a várost elhagyó nyolcadikosok megismerjék a város történetét, hagyományait, valamint képet kaphassanak a hivatal működéséről,
felépítéséről.
Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes, látványos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki órát. Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat tenni,
ők hogyan tennék lakhatóbbá, vonzóbbá városunkat.
A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az volt,
hogy a fiatalokat Gyál hazavárja. A város az otthonuk,
lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érez-
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zék jól magukat. A közös gondolkodás, eszmecsere
mindig újabb ötleteket szül és előrelendíti a munkát.
Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval, hiszen évek múlva ők lesznek azok, akik majd előre mozdíthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan hagyják
el otthonukat, szerettek-e itt élni. A kötődés sokkal intenzívebben játszik szerepet életünkben, mint korábban,
annyi a változás, a bizonytalanság, jó, ha az ember tudja, honnan indult és azt nem felejti el. A diákok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt kaptak ajándékba, amely
ezt a kötődést szimbolizálja, próbálja még szorosabbra
fogni, hiszen minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke lehet hazájára, szülőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is büszkén viselik alkalomadtán Gyál városának kitűzőjét, és mesélik el személyes
kötődésüket a városhoz, otthonukhoz.
Polgármesteri Hivatal

yálon a szokásos éves tüdőszűrés 2013. július 30tól augusztus 26-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában
(Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a Károlyi
Mihály utca felől van.
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő, Szerda: 12.00 – 18.00
Kedd, csütörtök, Péntek: 08.00 – 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány és TAJ kártya szükséges, valamint – ha van – az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ elrendelte a kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését a
harminc év feletti lakosság körében.
Mindenkit arra kérünk, hogy ne csak a kötelezőség miatt vegyen részt a vizsgálaton, hanem azért, mert a
TBC egy súlyos fertőző betegség, melyet mindannyi-

letektől a kovácsműhelyig. Szinte minden család házi
szerszámai közt megtalálható.
Kulcs: a nyitás és zárás eszközén túl, formájától alkalmazásától függően szinte minden szakma fontos kelléke. Jelképesen fejezi ki a megszabadítást, a tudást, a
beavatást, bizonyos helyzetek megoldását.
Összességében úgy érezzük, hogy ez a zászló közös
munkánk eredményeként azt fejezi ki, amire szántuk.
Köszönetet szeretnék mondani mindazon tagjainknak,
akik ötleteikkel, javaslataikkal segítettek elkészíteni.
Külön szeretném megköszönni Kovács Sándornak, az
Arculat Stúdiónak, aki az ötleteinket végleges formába szerkesztette, valamint Némethné May Gizella hímző iparos társunknak, aki a zászló elkészítését díjmentesen vállalta.

unk érdeke megelőzni. Ezen felül a vizsgálattal más
légzőszervi megbetegedések is felismerhetők (COPD,
asthma, emphysema, daganatok), a korai felismeréssel pedig sokszor megakadályozható a súlyosabb betegség kialakulása.
A szűrés gyors és fájdalommentes. 18 éves kor felett
mindenkit várunk. A 18 év alattiaknál csak a XIX. kerületi gondozóban végzik el a szűrést.
Városi Egészségügyi Központ

Felhívás!
2013. július 01. hétfő, Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Ezen a napon csak ügyeleti ellátás lesz!
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Városi rajzverseny a
Bartókban

Zrínyisek sikere a MATEKGURU 2013.

dén is megrendezésre került a városi rajzverseny a
Bartók Béla Általános Iskolában. A jelentkezők száma most is maximális volt, 72 gyerek mérettette meg
magát a feladatokban.
A háromtagú zsűrinek is nehéz volt a dolga, mert jobbnál jobb rajzok készültek. A zsűri elnöke idén is Botlik Gábor a helyi Képzőművész Egyesület egyik vezetője volt, mellette Király Zsolt festőművész és Herman
Anett a Bartók iskola volt diákja, - aki jelmez és díszlettervezőként végez idén művészeti iskolában - segített
a döntéshozatalban.
Az alsó tagozatban versillusztrációt készítettek a gyerekek, a felső tagozat beállított csendélet alapján hozott létre alkotásokat a sok művészpalánta. A változatos technika és képalkotás idén is megnehezítette a
döntést.
Az eredményeket és a képeket az iskola honlapján is
meg lehet tekinteni: bartok@bartok-gyal.sulinet.hu.

ddigi Pedagógiai Programunkban, és a minden tanévben elkészített munkatervben fontos célkitűzésünk
volt, hogy nem csak a felzárkóztató-fejlesztő munkára kell
odafigyelnünk, hanem semmiképpen nem szabad megfeledkezni a tehetséggondozásról sem.
Különösen hangsúlyos szerepe van intézményünkben, ahol
a tanulói összetétel rendkívül vegyes. Igyekszünk ezért tehetséges gyerekeinkkel különösen kiemelt módon foglalkozni, s ezzel egyúttal példát mutatni, a többi gyermek előtt.
Ilyen elgondolás alapján jelentkeztünk az alábbi
versenykiírásra.
„A „Míg megnövök” Alapítvány Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Nemzeti Tehetségpont által kezdeményezett Tanulmányi és Művészeti Versenyek Országos Tehetségsegítő
Tanácsának tagja az elmúlt évek sikerei után a 2012-2013as tanévben is meghirdeti a Matekguru Kárpát-medencei
Csapatversenyt.
Ebben a tanévben a versenyt a 2 - 8. osztályos tanulók
évfolyamonkénti 4 fős csapatainak, 2 levelezős - majd
megyei/körzeti írásbeli forduló, végül Kárpát-medencei
(írásbeli és szóbeli) döntő formájában rendezzük meg A
verseny célja, hogy a felkészülés és a verseny folyamatában felkutassa a tehetségeket és közvetítse őket a Tehetséghidak Program keretében megvalósuló Tehetség Életpálya Nyilvántartó és Követő Rendszerbe. Lehetőségeket
nyitva arra, hogy pályájuk során folyamatos figyelmet és
fejlesztési lehetőségeket kaphassanak.
A diákok ismerjék meg a közös munka, az együttdolgozás élményét. Közösen, egymást segítve egy összeszokott csapat tagjai együtt biztosabban megtalálják a megoldást, mint külön-külön.”
Mottó: „Ha neked is van egy almád meg nekem is van egy almám és cserélünk, akkor továbbra is egy-egy almánk lesz.
Ám ha neked is van egy gondolatod meg nekem is van egy
gondolatom és azokat cseréljük el, akkor már két gondolata
lesz mindkettőnknek.” (George Bernard Shaw)
A nyíregyházi döntőhöz hosszú út vezetett. A tanév elején,
100 csapattal kezdődött meg az 5. osztályosok versenye.
A magyarországi versenyzők mellett, szép számmal indultak határainkon túlról is.
Munkács, Beregszász, Vári és Nagyvárad is képviseltette magát.
Az első két forduló levelező formában zajlott, ahol elég
magas pontszámot ért el csapatunk ahhoz, hogy meghívást kapjon a Tápiószelén megrendezett megyei döntőre.
Itt első helyen végeztünk, így bekerülve a verseny legjobb
15 csapata közé, akik május elején egy három napos verseny keretében mérhették össze tudásukat, a Kárpát-medencei döntőn – Nyíregyházán.
A mezőny itt is nemzetközi volt: Balkány, Balotaszállás,
Beregszász, Budapest, Gyál, Győr, Jászapáti, Kaposvár,

Kárpát-medencei Matematika csapatversenyen Nyíregyházán

I

Gratulálunk a helyezetteknek! Jövőre is várjuk a megmérettetésre a gyáli iskolák legjobb rajzolóit!
					Szigeti Márta

E
Eredmények
1. évfolyam: I. Szalai Alexandra (Zrínyi), II. Andréka
Lívia (Ady), III. Bodor Lili Katatlin (Bartók )
2. évfolyam: I. Szabó Nándor (Ady), II. Magó Tímea
(Ady), III. Viszmeg Csenge Ibolya (Bartók)
3. évfolyam: I. Soós Lili (Ady), II. Veres Júlia (Ady),
III. Kaposi Fanni (Ady)
4. évfolyam: I. Stemler Lili Fanni (Bartók),
II. Korbély Andrea (Bartók), III. Sebaszta Vivien (Ady)
5. évfolyam: I. Pap Anett (Bartók), II. Kőszegi Roland
(Zrínyi), III. Ormos Réka (Ady)
6. évfolyam: I. Garai Zsófia (Bartók), II. Szolnoki Katinka (Ady), III. Tamási Fanni (Bartók)
7. évfolyam: I. Andréka Anna (Ady), II. Juhász László
(Zrínyi), III. Makula Zoltán (Bartók)
8. évfolyam: I. Döme Barbara (Bartók),
II. Kovács Zorica (Bartók), III. Kocsis Réka Tímea (Ady)

Országos sikerek a Bartókban!

A

pedagógus és az iskola nagy öröme, ha tanítványai országos megmérettetésben jól szerepelnek. Iskolánk emelt szinten tanítja az informatikát,
így a területi és az országos versenyekre nevezzük
tanítványainkat.
Az idei évben is megrendezésre kerültek az informatika hagyományos versenyei, amelyen iskolánk szép
eredményeket ért el.
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A Kozma László XI. Országos Informatika Alkalmazói
Tanulmányi Versenyen a 100 induló feletti versenyben
az 5-6. évfolyamban indultak tanulóink. Zsíros Vivien
a 24. helyen végzett, míg Bikkes Katica az országos
döntőre bejutva a 8. helyezést szerezte meg.
8. osztályos tanulóink a Fülemüle Országos Informatika Versenyen vettek részt, ahol mindhárom tanuló bejutott a második fordulóba. Kovács Zorica különdíjat
kapott.
Márciusban a Bartók hét keretében megrendezett Kistérségi Informatika Versenyen 5. évfolyamon két 1. helyezést hoztak el tanulóink, Bikkes Katica és Kovács
Fanni személyében. 6. évfolyamon első lett, Lőrincz
Renáta, 7. évfolyam szintén első Simon Máté, valamint
8. évfolyamon első helyezett Kovács Zorica és harmadik Mráz Emese.
Az országos angol nyelvi versenyen indult Szabó
Boglárka, hatodikos diákunk és a szép 5. helyezést
hozta el nekünk.
Diákjainknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk és
hasonló további szép sikereket kívánunk!
					
Béky Imre
reál munkaközösség vezető

Makóról két csapat, Mány, Nádudvar, Nagyvárad, Szolnok, és Tiszaújváros képviseltette magát.
ZRÍNYI GURU csapatunk az igen szoros verseny VI. helyén végzett!
A matematika mellett ,- a verseny szabad óráiban - sportokban is összemérték tudásukat a gyerekek. A csapat fiú
tagjai asztaliteniszben és asztali fociban jeleskedtek. Egy
első és egy harmadik helyet értek el.
Röviden a döntőről:
Az első napon, az ünnepélyes megnyitó után, a csapat berendezkedett, majd kezdtek is készülni a verseny első
feladatára.
Itt egy rövid produkció keretén belül, számokban kellett
bemutatni városunkat, és iskolánkat. A színvonalas előadás igazi sikert aratott.
Ezen a napon a pedagógusok 5x45 perces előadáson vettek részt, melynek a témája a tehetséggondozás volt.
A második napon a verseny legnagyobb erőpróbái vártak a
gyerekekre. Reggel az írásbeli megmérettetés következett.
Itt egy 15 feladatból álló feladatlapot kellett megoldani a csapatnak. A feladatok nehézségéből érezték csak igazán, hogy
ez már tényleg a Kárpát-medencei döntő!
Ezután folytatódtak a sportversenyek, majd ebéd után következett a verseny harmadik része. A délutáni feladatokat a
Nyíregyházi Állatkert gyönyörű környezetében kellett megoldani. Itt az állatokhoz kapcsolódó szórakoztató feladványok
mellett, egy újabb feladatlap is várta a csapatot, miután sikeresen megoldották, még egy jó kis kirándulásra is maradt idő.
A harmadik napon lezajlottak a sportversenyek döntői,
majd a nagy izgalommal várt eredményhirdetés következett. Szoros volt a mezőny csak néhány pontnyi különbség
volt a csapatok között.
Büszkék voltunk, hogy a VI. helyen sikerült végeznünk, és
jólesett, hogy a szervezők jövőre is visszavárnak minket.
Ebéd után fáradtan, de boldogan indultunk haza.
Csapatunk tagjai:
Korpás Petra 5.a., Zente Edina 5.a., Beke Norbert 5.a.,
Implom Viktor 5.a.
Köszönjük Jahodáné Vass Lilla négy éves munkáját, mel�lyel olyan szilárd alapokat adott, amire sikeresen lehet
építkezni!
Felkészítő - osztályfőnök - tanár: Both Ildikó, szakkörvezető: dr. Simon Natália, nyíregyházi versenyen nevelőtárs:
Zsigovits Gáborné.
Köszönjük a Polgármester Úr támogatását, amellyel segítette a csapat utazását, és a Gyál Város bemutatásához
szükséges tárgyi feltételeket is biztosította.
Szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk
mindannyiójukra!
Zsigovits Gáborné
tanító
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Birtokba vettük a városközpontot!

V

árosunk fejlődésében mérföldkőnek számító beruházás befejező állomására került sor május harmadik hétvégéjén. 17-én pénteken hivatalosan is
átadták az új városközpontot, két nappal később, pünkösdvasárnap pedig nagyszabású utcabállal és utcazenei fesztivállal vettük birtokba az új létesítményt.

Az átadási ünnepségen köszöntőt mondott Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, dr.
Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, Pápai Mihály polgármester és
dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke.
A vasárnapi utcabálon több ezer fős közönség előtt
léptek fel helyi tehetségek, koncertet adott a Folk Funk
Superstars és a Csík zenekar. A jó hangulatról kitelepült vendéglők és utcazenekarok gondoskodtak.

Kedves Gyáliak!

M

ájus 17-én és 19-én két nagyszabású rendezvénnyel avattuk fel Gyál városközpontját. Nagy
öröm volt látni a hatalmas tömeget, a parkban a füvön játszadozó gyerekeket, az ott beszélgető, szórakozó fiatalokat.
A rendezvény másnapján, pünkösd hétfőn magam is
kisétáltam a parkba, hogy „felmérjem a károkat”, hogy
megnézzem, hány cserjét, bokrot kell pótolni, és mekkora a szemét. Őszinte csodálkozásomra a parkból
egyetlen bokor sem hiányzott, és néhány eldobott cigarettavégen kívül szeméttel sem találkoztam.
A Gyáliak jelesre vizsgáztak. Bebizonyították, hogy
kulturált körülmények között kulturáltan tudnak szórakozni. Bebizonyították, hogy magukénak érzik a városközpontot. Bebizonyították, hogy otthonukként tekintenek a városra.
Büszke vagyok a Gyáliakra, ezért elhatároztam, hogy a
jövő évben is megrendezzük pünkösd hétvégéjén az utcazenei fesztivált. Büszke vagyok… Nemcsak az új városházára, a gyönyörű parkra, a felújított piactérre, a rengeteg parkolóra, a trianoni emlékműre, hanem Önökre is!
Építsük és szépítsük tovább együtt Gyált!
Köszönöm, hogy ezen az úton együtt haladunk!
Pápai Mihály
polgármester
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A gyáli karatésok újabb sikerei
HORGÁSZTÁBOR
VÁRUNK MINDEN HORGÁSZNI
SZERETŐ GYÁLI GYERMEKET 10
– 14 ÉVES KORIG
2013. július 15 – 19-ig
A GYÁLI H.E. TAVÁN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
III. FUNDY HORGÁSZTÁBORÁBA
A TÁBOR ISMÉT INGYENES ÉS
AZ ELSŐ 40 FŐ JELENTKEZÉSÉT
TUDJUK ELFOGADNI.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ : 2013.
06. 30.
HORGÁSZIGAZOLVÁNY NEM
SZÜKSÉGES
A HORGÁSZAT FENEKEZŐS ÉS
ÚSZÓS MÓDSZERREL VÉGEZHETŐ, AMIT A JELENKEZÉSI LAPON
KÉRÜNK MEGJELÖLNI
INDULÁS AUTÓBUSSZAL MINDEN REGGEL 07:30 órakor AZ
ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
(GYÁL, KŐRÖSI út 118-120.)
PARKOLÓJÁBÓL,
ÉRKEZÉS 14.00 órakor
IGÉNY SZERINT ELŐADÁSOKAT
TARTUNK, A KEZDŐ KISHORGÁSZOKAT FELKÉSZÍTJÜK
AZ UTOLSÓ NAPON HORGÁSZVERSENNYEL ZÁRJUK A TÁBORT
A RÉSZTVEVŐ GYERMEKEK
SZÜLEINEK SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET TARTUNK
2013. 07. 11-ÉN, 18:00 ÓRAKOR A
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A JELENTKEZÉSI LAPOK LEADÁSA A ZSUZSI HORGÁSZBOLTBAN (GYÁL, KŐRÖSI ÚT 150.)
INFORMÁCIÓ :
SZILVÁSI KÁROLY
06-70-333-62-44
SOÓS ISTVÁN 06-20-921-24-79
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Ahogy ígértük, igyekszünk figyelemmel kísérni a gyáli karatés testvérpár
sikereit. Most nagymamájuk, Pap
Jánosné számol be eredményeikről:

A

legutóbbi jelentkezésünkkor
említettem, hogy Szerbiába
utazunk, a Magyar Válogatott színeiben, a Balkán Bajnokságra, ami
olyan mint egy Európa Bajnokság.
Hosszú és fárasztó utazás után
megérkeztünk Kragujevácba Szerbiába március 28-án este.

Március 29-től, 31-éig tartott a
verseny.
Pap János március 29-én pénteken
versenyzett és 21 indulóból a hetedik pontszerző helyet szerezte meg.
Dorottya a testvére vasárnap március 31-én lépett a tatamira, ahol 22
induló közül bronzérmet szerzett.
Csodaszép küzdelmeket láttunk, jól
szervezett versenyt és nagyon jól
felkészült bírók bíráskodtak.
Ahogy hazajöttünk, azonnal a következő hétvégén április 6-án indultunk a Magyar Országos Bajnokság
II. fordulóján, amit kumitéből János
is és Dóri is megnyerte.
Még egy forduló lesz május elején a
Magyar Országos Bajnokságból, és
utána kihírdetik a Magyar Bajnokokat. Nagy a tét, mert a Budapesten
megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra bejutás a cél.
2013 november 2-án lesz a Wado
kai Európa Bajnokság Budapesten,
a XVIII. kerületi Sportkastélyban.

Kelep, a Tulipán ovisok gólyája

A

Tulipán Óvoda 2012 decembere óta Madárbarát Ovi. Az
elmúlt fél évben számos programunkat, foglalkozásunkat szőtte át
a madarakkal való ismerkedés.
A március végéig nyúló zord időben gondoskodtunk a kihelyezett
madáretetőinkhez látogató madárkákról, majd a jó idő beköszöntével
boldogan figyeltük, hogy feketerigók, rozsdafarkúak, cinegék lepték
el udvarunkat friss kukac-csemege
után kutatva. Még egy fakopáncs
hangját is hallottuk egy hűvösebb
májusi reggelen.
Megismerkedtünk az év madarával,
a gyurgyalaggal, ami különleges, színes tollazatával és bohókás nevével
hamar a gyerekek kedvencévé vált.
Szerettük volna a madarak iránt érzett szeretetünket, a róluk való gondoskodást a gyerekek felé is közvetíteni, még kézzel foghatóbbá

tenni, ezért úgy gondoltuk, jelképesen örökbe fogadunk a Fővárosi
Állat- és Növénykertből egy madarat. Választásunk egy fehér gólyára, Kelepre esett, akit a Hortobágyról mentettek és fogadtak be.
Azóta több óvodai csoport is ellátogatott már az állatkertbe, és ősztől
is tervezzük, hogy minél több gyerekkel látogatunk el Kelephez.
A gyerekek nagyon szeretik a gólyás
verseket, meséket, ezért célunk az
egy évre szóló nevelőszülőség ideje alatt méginkább megismerkedni
ezekkel a művekkel, és személyesen is meglátogatni Kelepet.
Óvodánknak is szerencsét hozott Kelep, hiszen örömmel fogadtuk a hírt, hogy szeptembertől sok
új gyermeket hoz intézményünkbe,
akiket már nagyon várunk.
A Tulipán Óvoda nevelőközössége

30 éves évfolyamtalálkozó az Ady iskolában

M

ájus 11-én került sor az Ady Endre Általános
Iskolában az 1983-as évben végzett diákok
találkozójára.
Madácsi Anikó több mint fél éves szervező munkájának köszönhetően, a 30 évvel ezelőtt végzett diákok
nyolc évfolyamából, mintegy 100 fő sorakozott az iskola udvarán.

Szeretettel köszöntött minket Kasa Csilla igazgatónő, Kovács Istvánné Aranka néni akkori igazgatóhelyettes és
nem utolsó sorban Cserna Erika évfolyamtársunk a 8.g
osztályból. Meghívásunkat elfogadták az akkori osztályfőnökök is.
A nyolc évfolyam diákjai, volt osztályfőnökeikkel bevonultak a saját osztálytermükbe, ahol családias légkörben „beazonosították” egymást. 30 év nagyon hosszú
idő, álmok, célok, sorsok, vágyak teljesülhetnek és egy
szempillantás alatt semmisülhetnek meg.
Bár este 10 órakor zárta kapuit az iskola és mindenki hazament, a szívünk nyitva maradt, még annyi mindent nem beszéltünk meg!
Hálás köszönet Kasa Csilla igazgatónőnek segítő munkájáért, támogatásáért és nem utolsó sorban Madácsi
Anikónak kitartó, lelkes szorgalmáért, azért, hogy megálmodta és megvalósította ezt a szép napot, mindan�nyiunk örömére! Köszönet mindenkinek, aki eljött.
Találkozunk 10 év múlva ugyanitt!
Tar Andrea
a volt 8.g osztályból

A Liliom Óvoda elnyerte a Vöröskereszt
Bázis Óvoda címet

M

ájus 15-én ünnepeltük meg, hogy óvodánk elnyerte
a Magyar Vöröskereszt Bázis Óvoda címet.
Ünnepségünkön szeretettel köszöntöttük Pápai Mihály
polgármester urat, Kovács Dávidot, a Magyar Vöröskereszt szervezetének országos ifjúsági szakmai vezetőjét
és Gerzsenyi Istvánt, a Magyar Vöröskereszt szervezetének pest megyei igazgatóját.
Szeretnénk, ha a bázisovi avatása igazi kitüntetés lenne Gyál városának és az intézménynek egyaránt. Ezen a
napon az óvoda dolgozói és a gyermekek egyaránt piros
pólóban érkeztek. Az óvoda színpadán a gyerekek és a
vendégek megnézhették a Halacska csoport zenés, táncos előadását. Ezt követően „Csicsi” énekes előadását
élvezhették a gyerekek. Az óvodapedagógusok szereplésével előadott „A víziló, aki félt az oltástól” című mese hatalmas sikert aratott, és hűen mutatta be az óvodásoknak
a Vöröskereszt egyik fontos célkitűzését, az oltások illetve védőoltások fontosságát.
A Bázis Óvoda táblájának felavatása után élőláncot alkotva vonultunk ki a piactérre, ahol piros pólóban formáltuk
meg a sok embernek segítséget nyújtó szervezet szimbólumát. A gyermekek öröme és hangja akkor mutatkozott meg igazán, amikor biztattak egy csokor piros lufit,
hogy a szél szárnyán a magasba emelkedve vigye hírül a
világnak milyen jó egy bázisovisnak lenni.

Ezúton szeretnénk megköszönni a gyáli FEGY Polgárőr
és Tűzoltó Egyesületnek, hogy eljöttek, és a gyerekeknek
kellemes élményt adtak a tűzoltóautó jelenlétével.
Már kisgyermekkortól fontos érték egészségünk védelme, egymás tisztelete, a segítőkészség – a másság elfogadása, az élet védelme, környezetünk megóvása.
Az ünnepség keretében vakvezető kutyás bemutatót is
láthattak a gyermekek, majd a nap végén „bázismacis”
zászlót kaptak ajándékba, melyet haza is vihettek.
Havasi Tünde
óvodapszichológus
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Kedves Szülők és Kollégák!

Az

idei nyáron is tartunk foglalkozásokat a Kertváros Nevelési Tanácsadóban, amire szeretettel várjuk a végzős óvodásokat és a tanulási-magatartási problémákkal küszködő iskolásokat hat és
tizennyolc év között! A foglalkozások a megjelölt időben, napi rendszerességgel tartanak, 45-6O perces
időtartamban. Munkatársaink a szünidőben egyénileg
vagy csoportosan segítik a gyermekeket.
- OKOSÍTÓ TORNA (csoportos mozgásfejlesztés)
Csongrádiné Démusz Amanda gyógypedagógus és
Menczer Mónika gyógytestnevelő, időpontja: 2013. június 4-től július 5-ig. A csoport már betelt, várólista van.
- PSZICHOLÓGIAI FOGLALKOZÁS Kerekes Zita
pszichológus. időpontjai: 2013. július 1., 4., 8., 11., augusztus 5., 8.
- ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS, kisiskolások fejlesztése Klausz Károlyné gyógypedagógus, időpontja: 2013. július 1-5-ig., július 8-12-ig.
- INTENZÍV LOGOPÉDIA Oláhné Kohári Kornélia logopédus, gyógypedagógus, időpontjai: 2013. június
26-27., július 1-5-ig.

„Kertváros” Gyáli Kistérség
Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Szakszolgálat

- CSALÁDI TANÁCSADÁS Prémné Nógrádi Veronika
pedagógus, időpontja: 2013. augusztus 5-9-ig.
- FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS nagycsoportosoknak,
alsósoknak, Soróczkiné Béke Éva fejlesztőpedagógus,
időpontja: 2013. július 29-augusztus 2-ig.
- LOGOPÉDIAI TERÁPIÁK Dudás Ildikó logopédus,
gyógypedagógus, időpontja: 2013. július 8-12-ig.
- SERDÜLŐ KONZULTÁCIÓ, családterápia, Békési
Adrienn pszichológus. időpontjai: 2013. július 2-4-ig,
9-11-ig, 16-18-ig, 23-25-ig.
- SZÜLŐKONZULTÁCIÓ, családkonzultáció Béres
Anita pszichológus, időpontja: 2013. július 22-26-ig.
- PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS Dr. Benkő Anita
pszichológus, időpontja: 2013. augusztus 12-16-ig.
A foglalkozások helye: 2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.
Foglalkozásaink térítésmentesek! Várjuk az érdeklődők
jelentkezését személyesen vagy telefonon, a 29/340345 számon, vagy e-mailen: gyalnevtan@upcmail.hu!
Tábit Sarolta
igazgató

„…AZT A RAGYOGÓJÁT!”

A

Kovács István Pál Dalkör áprilisban ünnepelte az
egyesület megalakulásának 5., az Azt a ragyogóját! műsorsorozat 8. születésnapját. Ez évben tartjuk a
dal-és nótaműsor 100. előadását is!
Műsorunkkal bizonyítjuk, hogy a nóta műfaj él, hiába temetik évek óta! Sőt! Tarnay Kiss László a Dankó Rádió
indításával még népszerűbbé teszi a magyar nótát (és
műsorunkat a műsorközléssel, amit nagyon köszönünk
a népszerű, már műsorunkban is szereplő művésznek).
Születésnapi műsorunk vendég énekese az életműdíjas B. Tóth Magda, a Gyálhoz kötődő Janicsák István
és Hajnal Kálmán voltak. És természetesen a dalkör
énekesei. A zenét Látó Imre cigányzenekara szolgáltatta. Emlékeztünk azokra is, akiknek köszönhető a nóta
térhódítása Gyálon, de már nem lehetnek köztünk.
A műsor fináléjában hagyományos módon a Gyáli
csárdást, Pálkerti Zsuzsanna énekes-dalszerző dalát
énekelték a műsorban fellépő énekesek, miközben fellobbantak a szülinapi gyertyalángok.
Nem csak énekes vendégünk volt. Jelen volt az előadáson Pápai Mihály polgármester úr is, aki köszöntötte a műsort, az énekeseket és a szervezőket.
Októberben ünnepeljük a 100. előadást nótás klubok
találkozójával. Köszönjük a közönségnek, hogy jelenlétükkel éltetik a műsort, a pártoló tagoknak és szpon-
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zoroknak a támogatást. Köszönjük a Közháznak és
dolgozóinak a támogatást, Tolnai Mari művészeti vezetőnek a műsorok igényes szerkesztését, Pálkert Zsuzsannának az énekesek felkészítését. És köszönet az
énekeseknek az élményadó produkciókért! Találkozunk július 13-án, szombaton 17.30-kor!
Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács István Pálné
elnök

A II. világháború áldozataira emlékeztünk (1. rész)

A

II. világháború gyáli áldozataira emlékeztünk május 8-án, a Milleniumi
parkban. Az ünnepséget a Gyál Kertváros Polgári Kör szervezte, a műsorvezető
Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselő
volt. Az ünnepség végén a megjelentek
egy szál virággal rótták le kegyeletüket a gyáli áldozatok tiszteletére.
Lapunk több részletben közli Nagy József Elek magyar
szakos tanár az ünnepségen elhangzott beszédét.
A történelemkönyvekben 1945. május 8. a háború utolsó napja, május 9. a béke első napja. Távol, keleten
még ropogtak a fegyverek, hátra volt még Hiroshima
és Nagasaki…, de a háború már véget ért itt Európában, a II. világháború…
Az emberiség történelmének legszörnyűbb hat éve zárult le ezen a napon. Európa, a világ a romok között
túlélőket keres… élőket… és temeti halottjait és… reménykedik az új élet ígéretében, a Tavaszban.
A világ urai távoli kancelláriákban, a térképeken új választóvonalakat húznak, papír fecnikre írnak százalékokat… mérleget állítanak. Kockát vetnek emberek
millióinak életére, népek sorsára.
1945. május 9. valahol, valakiknek talán a győzelem
napja… nekünk a béke első napja a gyászé és az
emlékezésé.
Ki tudja? Nincsenek pontos feljegyzéseink, hogy mi
történt azon a napon, itt Gyálon…
Megsárgult fényképekből, töredezett emlékképekből
megpróbáljuk mi, emlékezők felidézni e napot, és azokat a szörnyű pokoljáró éveket, melyekben ez, az egykor kis falu, mely a XX. század első évtizedeiben lendülettel, élni akarással gyarapodott, elsodort faluvá
vált, melyen végigtapostak a történelem legkegyetlenebb nagyhatalmainak lánctalpasai…
Átgázolt rajtuk a történelem: halált, szenvedést, begyógyítatlan sebeket hagyva.
„Minden élőre ezer halál jut –
könnyezik a kő is.
A borzalom napjaiba belefárad
Az idő is…”
Véget ért a II. világháború május 9-én: fél százmillió
a halálos áldozatok száma, több százmillió a sebesülteké, és számtalan a lelkükben életük végéig keresztet hordozó túlélőké. De lehet-e számokkal kifejezni a
szörnyűséget, a fájdalmat, a szenvedést? Bizonyos,
hogy nem!
A Biblia szavai: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszejti.”

A háború pedig – megtapasztalhatták szüleink, nagyszüleink azokban az években – az a
pokoli malom, mely a
testekkel együtt a lelkeket is szétmorzsolta,
évszázadok acél hitét:
a humanizmusét. A békébe, szeretetbe vetett
hitet.
Az emberséget…
Tisztelt gyáli emlékezők!
A magyarság történelmének legsúlyosabb csapásait szenvedi el ezekben az években: 500.000 civil, és
370.000 a katonai áldozatok száma.
A háborúba szorított Magyarország elkerülhetetlen,
kényszerítő körülmények áldozatává vált.
A Kárpát-medencében nincsen olyan magyar lakta település, mely ne fizetett volna súlyos véráldozattal
ezekben az években.
A mai napon a kis és nagyobb közösségekben emlékezők azonban nem puszta számokról beszélnek, hanem egykor létező, családokból kiszakított és örökre hiányzó apákról, édesanyákról, gyermekekről és
testvérekről.
Tisztelt emlékezők!
A hely, ahol állunk, a gyálszőlői temetőkert. A föld a talpunk alatt tömegsírokat takar.
Településünk, a háború előestéjén közel 4000 lelket
számláló faluközösség otthona, a háború legkegyetlenebb hónapjaiban gigantikus, egymásnak feszülő katonai nagyhatalmak hadszínterévé vált.
Próbáljuk meg felidézni az egykor itt élt emberek pokoljárásának krónikáját:
- 1941 második felétől egyre több katonai behívó ragadta el családjaiktól a hadköteles férfiakat.
- A következő években pedig egyre több értesítés érkezett az anyáknak, feleségeknek, gyermekeknek a hazájukért elesett hősi halottakról.
- A korábban jobb életben bízó, élni akaró munkásemberek otthonaira a gyász, a félelem bénító súlya
nehezedett: 2. magyar hadsereg, Don-kanyar, áttört harcvonal, visszavonulás, fagyhalál, katonák és
munkaszolgálatosok tízezreinek halála pár hét leforgása alatt.
(folytatjuk)
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Ünnepelt az Ady

Kertbarátok hírmondója

A

Az

Ady Endre Általános Iskola családi napja városunk egyik legnagyobb rendezvényének számít. Az idei, május 25-én tartott rendezvény különlegességét az adta, hogy az Ady ebben a tanévben ünnepli
fennállásának 40. évfordulóját. Az eseményről lapunk
következő számában részletesen is beszámolunk.

Gyermeknap a
sportpályán

J

únius 1-jén gazdag program várta a sportpályára kilátogató családokat a városi gyermeknapon. Az Új
Gyáli Újág júliusi számában képes tudósítást adunk a
rendezvényről.

HANGSZÍNHELY I.
FESZIVÁL
51 zenekar lépett fel, s több mint 70 alkotó, köztük
10 Munkácsy-díjas képzőművész mutatta be alkotásait június 7-9. között az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár országos szinten is nagy érdeklődést kiváltó művészeti eseményén. A fesztiválon történtekről az újság következő számában tájékozatjuk
tisztelt olvasóinkat.

természet nagyon szűkmarkúan adta nekünk a
tavaszt, ezért rövid idő alatt kellett sok kerti munkát elvégezni. Az éledő természetet, a gyümölcsfák
nyíló virágait, a szőlő pattanó rügyeit az aggódó gazda
szemével néztük nap mint nap.
Április 12-én a tiszakürti arborétumba kirándultunk.
Sok ritkaságot láttunk, és Gyócsi tanár úr remek túravezetőnk volt.
A hónap közepétől az Ady Endre Általános Iskola három negyedik osztályos tanulója részére szerveztünk a
klubtagok által felajánlott kertekben természetismereti
órát. Megismerhették a látott kert felépítését, fákról és
évelő növényekről, valamint a tavaszi magvetés előtti talaj előkészítés fontosságáról beszéltünk. Pár mondattal nem lehet leírni, hogy mind a három délelőttön
milyen lelkesek voltak a gyerekek, mindenki csinálni
szeretett volna valamit. Szívet melengető volt a hozzáállásuk, csak reménykedni tudunk, hogy pár év múlva
„kertbarátokká” válhatnak.
A rendszeres szakmai előadásunkon Varga Péterné a
gyümölcsfák oltásáról, gondozásáról és növényvédelméről beszélt.
A Corvinus Egyetemen valóban a tavasz legszínesebb
kertészeti kiállítását láthattuk. Színpompás egynyári és
cserepes növényekkel, cserjékkel.
Május 2-án a hagyományos anyák napi ünnepségünkön
a Tulipán utcai óvodások szerepeltek. Ezen a napon volt
az eredményhirdetése a „Föld Napja” alkalmából meghirdetett rajzpályázatnak is. Nagyon sok pályamű érkezett, mind színes, ötletes alkotás. A szakmai zsűri
15 alkotást díjazott. A szeptemberi „Terménykiállításon”
minden alkotást láthat majd a nagyközönség.

Rajzpályázatunk díjazott alkotásai:
Ady Endre Általános Iskola:
Andrejka Anna7.o.		
Czinege Réka4.o.		
Bartók Béla Általános Iskola:
Bódi Balázs
4.o.		
Sőtér Márk
8.o.		
Garai Zsófia
6.o.		
Langer Bianka 1.o.		
Pap Jessica
4.o.

Balla Zsófia
7.o.
Kocsis Réka T. 8.o.
Döme Barbara
Szabó Adrien
Korbély Andrea
Pap Anett

8.o.
4.o.
4.o.
5.o.

Különdíjat kaptak a gyáli közösségi ház rajzszakköréből:
Balogh Anikó 5.o.		
Baráth Emília 2.o.
Szponzoraink voltak: Gyáli Ipartestület, Lengyel Attila
és Dér Ferenc fagyizója Gyál, Szász udvar, és Sz+M
’97 Nyomtatványbolt Gyál, Vecsési út, köszönjük.
Május első napjaiban a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által biztosított évelő növényekkel és egyéb anyagokkal a Szent István téri virágültetés és rendezés befejeződött.
Június 27-én 14 órakor minden érdeklődőt szeretettel
várunk a közösségi házba, következő havi előadásunkra. Továbbá várjuk a lakossági felhívásunkra jelentkezőket a „legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet”
pályázatunkra.
E-mail címünk: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-70/234-6714, 06-70/344-1935, 06-29/345-401
Gyáli Kertbarát Kör

Pályázati felhívás!

Édenkert Magyarország, építsük együtt!
áli Kertb
a

A

t
rá

Gyáli Kertbarát Kör új, 2013.
évi programjában meghirdette a lakosság részére a legszebb
konyhakert, díszkert és utcarészlet versenyét.
A program céljai:
- ösztönözni a lakosokat, hogy kertjükben maguk termeljék meg a család
szükségletét, ezáltal biztosított a zöldségek, gyümölcsök egészséges eredete,
- rendezett, gyommentes kertek és vegyszeres kezelés esetén permetezési napló vezetése,
- többféle zöldség, vagy gyümölcs termesztése, növénytársítások, komposztálás.
Gy

K ör

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy könyvtárunk leltár miatt 2013. július 1-től augusztus 31-ig zárva tart.
Nyitás: 2013. szeptember 3., kedd.
Zárva tartás alatt a kikölcsönzött könyveket visszavesszük, de új könyvet nem adunk ki.
Megértésüket köszönjük!
Városi Könyvtár
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Díszkertek esetében a harmonikus, színes, látványos,
de értünk megépített kerteket szeretnénk megismerni.
Az utcarészleteknél egy-egy szakasszal lehet pályázni, és az a 10-12 házból álló szakasz rendezettsége,
tisztasága lenne a meghatározó. Itt az összefogás nagyon fontos.
Jelentezés 2013. június hónapban.
Bővebb felvilágosítás a megadott címeken:
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-70/344-1935 , 06-29/245-401.
Minden hónap utolsó csütörtökén a közösségi házban
14 órai kezdettel mindenkit szeretettel várunk taggyűlésünkön /június 27./
Gyáli Kertbarát Kör
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EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

A FEGY naplójából
05. 07. Baleset történt a délelőtti órákban a VecsésiSzéchenyi utca kereszteződésében. Két személygépkocsi ütközött össze. Az egyik gépjárműbe egy személy
beszorult. Tűzoltóink a sérült autókat áramtalanították
majd segédkeztek a fővárosi egységeknek a sérült személy mentésében.

20 éve aktívan a magyarországi
hulladékgazdálkodásban
20 éves az .A.S.A. hazánkban. A két évtized alatt
a cég élen járt a korszerű technológiák meghonosításában. Emellett évről évre képes volt fejlesztésekre, beruházásokra, növekedésre, melyekkel
jelentősen hozzájárult a magyarországi hulladékgazdálkodás fejlődéséhez, az EU-elvárásoknak
való megfelelés megközelítéséhez. Mindeközben
rugalmasan alkalmazkodott a piaci változásokhoz, és ezt a jövőben is folytatni kívánja.

Új utakon
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 csoportbontásban tanulhatjátok,
melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll
rendelkezésre.

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

16

05. 24. Az orvosi ügyelet kért segítséget a rendelőbe,
mert R. Gusztáv túl erős lett az elfogyasztott alkoholtól, akit fia csillapítani szeretett volna. Ez nem tetszett
a bódult egyénnek ezért egy késsel kézen szúrta a saját fiát. A rendőrség az intézkedést átvette. A sérültet a
mentők elszállították.
05. 27. Egy szintén alkoholtól bódult személyhez riasztották járőreinket, kora délután a Bacsó B. utcába.
A férfi egy talicskával érkezett a közeli büfébe, ott sikerült neki erősen ittas állapotba hoznia magát. Miután úgy érezte, hogy nem tud megállni a saját lábán,
belefeküdt az általa csak „mentőkabinnak” nevezett talicskába. Járőreink biztonságos helyre tolták a megfáradt személyt. Az orvosi ügyelet a későbbiekben ellátta a beteget.
05. 28. A rendőrséggel közös körözési akcióban vettek részt polgárőreink a kora reggeli órákban. Az akció
eredménye, egy rablással gyanúsított román állampolgárságú férfi elfogása.

Az utóbbi időben a hulladékgazdálkodási szolgáltatás Európa számos országában új irányt vett. A hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítása egyre inkább a
hasznosítás irányába tolódik, és ezzel párhuzamosan
a hulladékos szolgáltatás összekapcsolódik más települési szolgáltatásokkal, így alkotva komplex szolgáltatáscsomagot, amelyet a városok lakóinak nyújtanak
a közszolgáltató vállalatok.
Az új trendhez kívánt alkalmazkodni az .A.S.A. csoport
is akkor, amikor stratégiai céljai között megfogalmazta,
hogy a hulladékokra mint lehetséges nyersanyag- és

energiaforrásokra tekint, ezzel a figyelem középpontjába a hasznosítást állítja, és amikor a hulladékgazdálkodási szolgáltatások felől a komplex települési szolgáltatások felé kívánt elmozdulni cégcsoport szinten. Ezért
aztán a vállalatcsoport Európa-szerte számos városban
már komplex szolgáltatást nyújt, amibe beletartozik a
hulladékos szolgáltatások mellett az úttisztítás, zöldfelület-fenntartás, parkgondozás, temetői szolgáltatások,
parkolóüzemeltetés és még számos egyéb feladat is.
Magyarországon a trend fordítva látszik működni: az új
hulladéktörvény nyomán a lakossági közszolgáltatási
piac bezárul a magánvállalkozások előtt, ezeket a feladatokat önkormányzati cégek veszik át. Így a magyar
.A.S.A. életében is kisebb hangsúllyal szerepel majd
a lakossági szolgáltatás, ezután a cég az ipari, kereskedelmi szektorban nyújtott szolgáltatásaira fókuszál.
20 év után most lezárulni látszik egy fejezet az .A.S.A.
életében, mielőtt elindul egy újabb. Ami azonban biztosan nem változik az az, hogy az .A.S.A. szilárd célja,
hogy a változások előidézte kihívásoknak megfeleljen, megőrizze a hazai munkahelyeket, és a környezetvédelem és a korszerű technológiák iránti elkötelezettségét, ahol mindig is az élen járt hazánkban.

A Gyáli Kertbarát Kör minden érdeklődőt szeretettel meghív 2013. szeptember 13-16-ig tartandó
„terménykiállítására”.
Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel és különleges virággal.
A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pályázatra szintén várjuk a lakótársak jelentkezését.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-70-344-1935, 06-29-345-401, 06-70-234-6714
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 14
órától a Közösségi Házban.

Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szolgálatunk, riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások számától) perceken belül a helyszínre érkezik
és intézkedik. A részletekről az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333
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Apróhirdetés
Apróhirdetés
Apróhirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester. Gyál,
Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN
beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia)
és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as számot.
A vizsgálat ingyenes.
MATEMATIKA Álatlános és középiskolások korrepetálását,
érettségire, pótvizsgára történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal
- otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952-3720
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.
PARKETTÁS vállal, mindenféle
padló és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Környezetbarát (szagtalan) lakkal,
porszívós gépekkel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70- 505-1177
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181
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KERTI TAVI halak, vízinövények, haltápok, tókezelő szerek
és technikák széles választéka
várja! DÍSZSÜGEREK, akváriumok és felszereléseik, fagyasztott és lemezes haleledelek.
Szakértő tanácsadás, akár már
a kezdetektől! Gyál, Kőrösi út
178. (Petőfi - Kőrösi sarok)
Tel.: 06-70-505-11-77
www.sugerfan.hu
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek
javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
PSZICHOLÓGUS Gyálon és
Kispesten, Határ úti megállótól
5 percre: nevelési kérdések/elakadások, szorongásos zavarok, beilleszkedési nehézségek,
óvodai/iskolai kudarcok, családon belüli konfliktusok. Tel.:
20-997-35-01
MINDENNEMŰ
KŐMŰVESMUNKÁK Dryvit, burkolás, takarítás, ácsmunka, vízszerelés, aszfaltozás, villanyszerelés,
kőműves javítás, gipszkartonozás, festés-mázolás, tapétázás, nagynyomású tető- és
burkolatmosás. Bogdán Gyula
30/369-7283
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
Duna House 30/832-1051

Dr. Makkos Ingatlan Centrum
Eladás, kiadás, hitel, költözés,
felújítás? Szeretné ingatlanát fizetős oldalakon látni, ingyen?
Mi 12 oldalon hirdetünk!
Válassza a legjobbat. Hétvégén
is! Telefon: 06-70/949-1452
E: tothkatalin@ingatlandoktor.com

Angol magánórák (60 perc)
anyanyelvűekkel,
rendkívül
kedvező áron, itt Gyálon. Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk
az angol nyelvtanban is. Kezdőket is fogadunk. Érdeklődni:
06-30/938-9709

Pótvizsgára felkészítést, korrepetálást általános iskolásoknak,
iskolaelőkészítést óvodásoknak
vállal pedagógusnő nagy gyakorlattal. 06-30/685-7048

Gyáli óvoda napi négy órás munkára szakképzett dajkát keres.
Érdeklődni: 06-70/339-56-07.

VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
PILISEN eladó összkomfortos családi ház, garázzsal +
5100 m2 kerttel. Ár: 9,5M forint.
Tel.:06-30/648-1797

Gyógypedagógusnő vállalja speciális esetek ellátását. Egyénre szabott differenciált fejlesztést óvodás, általános
iskolás korosztály számára. Iskolai előkészítés, mozgásterápia, részképességek fejlesztése. Hívjon: 30/990-9866
Korrepetálás, felzárkóztatás általános iskolásoknak –
írás, helyesírás, olvasás, szövegértés,
részképességek
fejlesztése. 9. - 10. osztályosoknak – magyar nyelv, matematika, fizika, kémia. Érdeklődjön!
E-mail: oktato2001@t-email.hu

Jancsi és Juliska Óvoda
Továbbra is szeretettel várjuk óvodánkba a gyerekeket
2,5 éves kortól.

Családias környezet, kis létszámú csoport,
egyénre szabott differenciált fejlesztés,
komplex foglalkozások, úszás, néptánc,
füvesített udvar, fa játékok, medence, trambulin.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 29/340-625
www.jaju.hu; www.facebook.com/esjuliska.jancsi
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Június 29. 19.00
A Gyáli Musical Stúdió
növendékeinek évzáró koncertje
Részletek hangzanak el az ABBA, a
FAME és egyéb musicalekből.
Belépő: 600 forint.

Július 6. 19.00
Bakacsi Béla
előadóművész estje
Belépő: 800 forint.

Július 13. 17.30
„...Azt a ragyogóját!”
nótadélután
Belépő: 600 forint.

Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy havonta
értesülj aktuális programjainkról:
Kövess minket a Facebookon is!
www.facebook.com/gyalikozhaz
www.gyalikozhaz.hu

