
1

Gyáli ÚjságÚj 2013. augusztus

Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2013. augusztus

Gyáli ÚjságÚj

rendbontások a 
városközpontban

rekordgyanús
tojás egy gyáli
baromfiudvarban

„horgásztábor  
2013” a fundy tónál

mi újság a
polgárőreinkkel?

Meghívó

Gyál Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom  Önt és családját, barátait, 

az augusztus 20-án, kedden 11 órakor, 
a Templom téren kezdődő 

Szent István napi városi ünnepségre!

Ünnepi beszédet mond: 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő,

Gyál város alpolgármestere.

Az ünnepi műsor közreműködői: 
Kisfalusi Lehel színművész és a 

Gyál Városi Fúvószenekar.

Pápai Mihály
polgármester
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Beszámoló a júliusi 
képviselő-testületi 
ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013. július 17-én rendkívüli ülést tartott, amelyen a 
következő fontosabb döntések születtek:
- módosították a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális és gyeremekvédelmi, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormány-
zati rendeletet (erről lásd „Tájékoztató – beiskolázá-
si segély” című külön írásunkat);
- különböző döntések meghozatalára volt szükség a 
hulladékgazdálkodási pályázattal kapcsolatban;
- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlá-
tolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 
5%-os résztulajdonosa a társaság végelszámolás-
sal történő megszüntetése érdekében hozott külön-
böző döntéseket. Így a Társaság által a CIB bank felé 
fennálló és dokumentummal igazolt 1.471 927 Ft fo-
rint értékben vissza nem térítendő tulajdonosi támo-
gatást biztosított a Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit 
Kft. számára a 2013. évi költségvetés általános tarta-
léka terhére, valamint felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére és a felszámo-
lással kapcsolatos dokumentumok aláírására;
- a képviselő-testület dr. Molnár Andor, a Városi 
Egészségügyi Központ igazgatójának közalkalmazotti 
jogviszonyát és magasabb vezetői megbízatását sa-
ját kérésére 2013. június 30-ai hatállyal, közös meg-
egyezéssel megszüntette, és felkérte a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a szeptemberi testületi ülésre készítsék 
elő a Városi Egészségügy Központ vezetői pályázatá-
nak kiírását. Emellett július 1-től az új vezető kineve-
zéséig megbízási szerződést kötöttek dr. Molnár An-
dorral az intézmény zavartalan működése érdekében;
- módosították a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodását;
- a képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy 
a volt Dózsa major területén lévő cégek a telephe-
lyük meghatározásakor a pontos címük (Bánki Donát 
utca vagy Bánki Donát köz) megadása mellett, a Bán-
ki Donát Iparterület elnevezést is használhassák, illet-
ve feltüntethessék.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti 
soros ülését 2013. szeptember 12-én tartja az új Vá-
rosháza tanácstermében. A képviselő-testületi előter-
jesztések, illetve döntések a www.gyal.hu honlapon 
olvashatók.
   Polgármesteri Hivatal

Gyálon a szokásos éves tüdőszűrés 2013. július 
30-tól augusztus 26-ig lesz a Rákóczi utcai isko-
lában (Gyál, Rákóczi utca 44-46.), melynek bejára-
ta 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 év-
ben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a 
szűrővizsgálatra.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ 
elrendelte a kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzé-
sét 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 mind-
annyiunk érdeke megelőzni. Ezen felül a vizsgálat-
tal más légzőszervi megbetegedések is felismer-
hetők (COPD, asthma, emphysema, daganatok), a 
korai felismeréssel pedig sokszor megakadályoz-
ható a súlyosabb betegség kialakulása.
A szűrés gyors és fájdalommentes. 18 éves kor fe-
lett mindenkit várunk. A 18 év alattiaknál csak a 
XIX. kerületi gondozóban végzik el a szűrést. 

Városi Egészségügyi Központ 

Tüdőszűrés Gyálon

Tájékoztató a 
beiskolázási segélyről
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a 2013. évben az Önkormányzat 
8.000 forint beiskolázási segélyt nyújt természetbe-
ni juttatásként az arra jogosultak részére.
A jogosultsági feltételekről a Polgármesteri Hivatal-
ban, illetve a 29/540-950-es és a 29/540-951-es te-
lefonszámokon érdeklődhetnek.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Gyáli Polgármes-
teri Hivatal igazgatási szünet miatt augusztus 12. 
és 16. között zárva tart. 
Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalban nem 
lesz ügyfélfogadás, a halasztást nem tűrő anya-
könyvi ügyekben ügyfélfogadási napokon az 
ügyeletet ellátó munkatársunk elérhetőségéről 
a portaszolgálat ad felvilágosítást, valamint eze-
ken a napokon telefonos ügyelet áll az Önök 
rendelkezésére.
A portaszolgálat telefonszáma: 29/540-930
Megértésüket köszönjük!
   Polgármesteri Hivatal

Ismét eltelt egy év. Ismét elérkezett az augusz-
tus, a nyár utolsó hónapja. Nekünk, gyáliaknak 
azonban az augusztusról nem csak a forróság, 
és a közelgő iskolakezdés jut eszünkbe, hanem 
az utcabál és a fogathajtó fesztivál is. Engedje 
meg, hogy Önt is sok szeretettel meghívjam az 
augusztus 23-24-én tartandó Városi Születés-
napi Utcabál és IX. Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
eseményeire. 

A kétnapos fogathajtó fesztivál idén is pénte-
ken este, az egyedülálló látványosságot nyúj-
tó éjszakai hajtással kezdődik, majd szomba-
ton egész nap várjuk a lovassport szerelmeseit 
a sportpályára. Emellett szombat délutántól he-
lyi zenekarok lépnek fel a piactéren, az utcabá-
lon, majd az este fő attrakciója a Neoton Família 
koncertje lesz. Az estét nagyszabású tűzijáték 
zárja. A rendezvény mindkét napon, mindkét 
helyszínen INGYENES!

Vegyen részt Ön is a rendezvényeken, ünnepel-
jük együtt otthonunkat, Gyált!

Pápai Mihály
polgármester

Kedves Gyáliak!
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Pályázati felhívás
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulá-
si Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII: törvény 20/A §-a alapján pályá-
zatot hirdet a „Kertváros” Szociális és Családvé-
delmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) in-
tézményvezetői állás betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:

A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 
alapító okiratában, SzMSz-ében, és az ellátások 
Szakmai Programjában foglalt tevékenységi kör-
be tartozó feladatok, tevékenységek társulási szin-
ten való tervezése, szervezése, vezetése, irányítása 
és ellenőrzése. (Az intézmény által ellátott alaptevé-
kenységek: szociális étkeztetés, házi segítségnyúj-
tás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családse-
gítés, gyermekjóléti szolgáltatás.) 

Pályázati feltételek:

- az 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet 3. sz. mellékleté-
nek 3. pontjában, vagy a 15/1998. (IV.30) NM rende-
let 2. sz. mellékletének I./1. pontjában meghatározott 
valamely felsőfokú szakirányú képzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfo-
kú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, 
a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén vég-
zett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- B kategóriás jogosítvány, 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent: 

- saját gépkocsi,
- helyismeret a társulásban résztvevő településeken 
(Gyál, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa),
- szociális szakvizsga megléte.

A pályázatnak tartalmazni kell:

- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó progra-
mot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 

- végzettséget, képzettséget, igazoló okiratok hitele-
sített másolatát,
- a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását a 
Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
rendelkezései az irányadók.

A megbízás ideje:  
2013. október 16-tól - 2018. október 15-ig.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2013. szeptember 30.

A Közigállás publikálási időpontja: 
2013. július 29. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A pályázatokat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által összehívott bizottság vélemé-
nyezi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelően.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot „Szociális és Családvédelmi Köz-
pont vezetői állás pályázat” jeligével zárt boríték-
ban (1 eredeti példányban papíron hitelesített ok-
iratokkal ellátva, 1 példányban CD lemezen Word 
formátumban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hi-
vatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. fsz. 13.) Információ kérhető a 06-29-544-141-es 
telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal

A Városközpont nem legelő!
Amikor az új városközpontban lévő parkba kikerültek a 
tiltótáblák azokról a „tevékenységekről”, amelyek nem 
kívánatosak az új parkban, sokan értetlenül álltak az 
előtt, hogy miért is volt erre szükség? Miért kell a park 
összképét rontani olyan kiírásokkal, amelyek egyéb-
ként is maguktól értetődőek? Az index.hu nevű interne-
tes portál még egy írást is szentelt a dolognak, melyben 
kifejtette: „egy jó nagy, piktogramos tábla arról tájékoz-
tatja a nagyközönséget, hogy égnek álló hajú, dagadt 
nőknek és kutyáknak tilos a kakálás, Alekosznak pe-
dig pisálnia nem szabad a parkban. Cserébe mindezt 
a kultúrban éjjel-nappal megtehetik.” 
Az Index tudósítója a maga sajátos, már-már nyers stí-
lusában próbálta kifigurázni a táblákat, azonban az idő 
minket, ötletgazdákat igazolt. Néhány héttel ezelőtt 
ugyanis egy „úriember” ellenállhatatlan késztetést érzett 

arra, hogy a lovát az új városháza előtti parkban legel-
tesse. Amikor a hivatali épületben szolgálatot teljesítő őr 
kérdőre vonta, akkor pedig egyszerűen csak azt vála-
szolta, hogy nem tiltja tábla, hogy itt legeltesse a lovát.
Ehhez csak annyit fűznénk hozzá, hogy óriási szeren-
cse, hogy a táblán látható egy nagydolgát végző sze-
mély, és így emberünk ehhez a tevékenységhez nem 
kapott kedvet a parkban. Amennyiben a fentihez ha-
sonló, nem odaillő tevékenységet tapasztalnak a vá-
rosközpontban, kérjük, hogy haladéktalanul értesítsék 
a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet a 
06-29/340-333-as, éjjel-nappal hívható telefonszámon.
Gyönyörű az új városháza, szép a város új központja. 
Továbbra is óvjuk, védjük együtt, hogy a gyáliak még 
hosszú évtizedekig élvezhessék. 
    Polgármesteri Hivatal

Illetéktelenek a tetőteraszon
Mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly au-
gusztusban egy gyáli fiatal úgy gondolta, hogy felmá-
szik az épülő Polgármesteri Hivatal tetejére, onnan 
pedig az építkezést elősegíteni hivatott toronydaru 
gémjére. A fiatalember nem járt sikerrel, leesett az 
épület tetejéről, és huzamosabb ideig kórházi ápo-
lásra szorult.
Azóta elkészült az új hivatal. Új jelenségként ütöt-
te fel a fejét, hogy – lehetséges, hogy a toronyda-
rut korábban meghódítani kívánó fiatalember példá-
ján felbuzdulva – éjszakánként fiatalok behatolnak 

az épületbe, felmennek a tetőre, hogy onnan gyö-
nyörködhessenek a gyáli panorámában. Amikor a hi-
vatalban éjszakai szolgálatot teljesítő őr számon kéri 
őket, vele tiszteletlenül, már-már durván beszélnek.
Nyomatékosan felhívjuk rá a figyelmet, hogy azon 
túl, hogy a tetőteraszra sötétben felmenni baleset-
veszélyes, a Polgármesteri Hivatal épülete magán-
terület. Abba a nyitvatartási időn kívül engedély nél-
kül behatolni magánlaksértés, tehát bűncselekmény.

Polgármesteri Hivatal
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Rekordgyanús tojás egy gyáli

baromfiudvarban
Lehetséges, hogy világrekord született egy gyáli ba-
romfiudvarban? Egyik olvasónk azzal keresett meg 
minket, hogy július 17-én egy szokatlanul apró to-
jást talált a tyúkudvarban. A tojás magassága 21,09 
mm, szélessége pedig 18,4 mm, súlya 3,6 g. 
Internetes források között kutatva elég nehéz hite-
les adatokat találni a legkisebb tyúktojásról, a Gu-
inness rekordok internetes oldalán például csak 
„A világ legkisebb madártojása” kategória szere-
pel, így nehéz eldönteni, hogy valóban világrekord 
született-e. Az viszont egészen biztos, hogy szenzá-
ciónak számít ez a tojás.

Egyéb internetes források szerint a 2012-es Guinness 
rekordot egy angliai gazda tyúkja  állította fel, magas-
sága 25 mm volt, szélessége pedig 20 mm. 
Azóta találkoztak már ennél kisebb tyúktojással, még-
pedig tavaly nyáron a Baranya megyei Lippón, de a 
mindössze 21 mm hosszú és 19 mm széles tojásról nem 
derül ki, hogy végül hitelesítették-e világrekordként. 

Azt azonban megígérhetjük, hogy ha a gyáli tojást hi-
vatalosan felveszik a Guinness rekordok közé, beszá-
molunk róla lapunkban.

A baromfiudvarban egyébként nem ez az első ritkaság-
számba menő esemény, 2010-ben találtak már itt egy 
olyan tojást, melynek külön volt a fehérje és a sárgája.

A gyáli tojás 21,09 mm hosszú, 
18,4 mm széles, súlya 3,6 g. 

A Gyáli Kertbarát Kör minden érdeklődőt szere-
tettel meghív 2013. szeptember 13-16-ig tartandó 

„terménykiállítására”.
Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel, 

gyümölccsel és különleges virággal.
A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pályá-

zatra 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.

ÉRETTSÉGI 
FELNŐTTEKNEK

Még lehet jelentkezni az államilag  
finanszírozott levelező képzésünkre!

2013/2014 tanév
Érdeklődni lehet: munkanapokon (péntek kivételével) 

8 -15 óra között személyesen, vagy telefonon 
06-29-340-112, illetve az iskola e-mail-címén.

A képzési idő osztálybeszámítással lerövidíthető 
a diák kérésére! (pl.: 3 éves szakmunkásképzőt vég-

zettek kérhetik felvételüket rövidített képzésre). 
A tanítás kedd – csütörtök 14.30 órától 

kb. 19:00 óráig tart. 
A képzés folyamán egy idegen nyelvet tanul, 

amiből kötelező érettségi vizsgát tennie.  
Oktatás és beiratkozás helyszíne:

 Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola
2360 Gyál, Erdősor utca 65.

 „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor

a Kovács István Pál Dalkör szervezésében
2013. szeptember 14-én, 

szombaton 15 órakor
a Közházban

Fellépnek a dalkör énekesei és
KREMSNER JÓZSEF vendég énekes
Zene: LÁTÓ IMRE és cigányzenekara

FALUSI FERENC cimbalmozik
Felhívás idős házaspároknak!

Kérjük, jelentkezzenek az idén 
JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK, 

akik idén ünneplik 50., 60., (vagy ennél több) 
házassági évfordulójukat.  

Számukra ünnepséget szervezünk 
októberben, az idősek világnapján.

Kérjük a családtagok segítségét is, 
vegyék fel a szervezővel a kapcsolatot

adatok egyeztetése céljából szeptember 20-ig. 
 

Tel.: 29-263-261 Kiss Jánosné 
Nyugdíjasok Egyesülete

„Horgásztábor 2013”  a FUNDY-tónál

Júliusban egy héten keresztül ingyenes horgásztábort 
szervezett a Gyáli Horgász Egyesület.
A tábornak a Fundy-tó adott helyet a mintegy 1,5 ha 
területén.
Az egyesület által három éve indított program célja, 
hogy a városunkban élő gyerekekkel megismertesse a 
horgászat örömeit, bemutatva ezen keresztül a vízi élő-
világot, annak szeretetére és megóvására nevelve ifjú 
horgászainkat. Ebben a törekvésben az egyesület tag-
jai, valamint több szülő is egyre lelkesebb partnerek, hi-
szen ők látják a leginkább mennyire fontos dolog, hogy 
a gyerekeknek értelmes, a természet értékeit becsülő 
kikapcsolódási alternatívákat lehessen nyújtani. 
Az önzetlen lehetőségnek köszönhetően az érdeklődés 
idén is nagy volt, közel 60 résztvevő gyermeket regiszt-
ráltak, így a létszám szülőkkel, nagyszülőkkel, testvé-
rekkel, segítőkkel együtt jóval meghaladta a 100 főt. 
A gyermekek a vízparton nagyon sok mindent megta-
nulhattak a horgászatról, az egyesületi tagok és se-
gítőik nagy türelemmel mutatták meg számtalanszor 
a különböző csomózási technikákat, a horgászbot fel-
szerelését, a csali horogra tételét, a bedobást és még 
rengeteg dolgot, amit csak a gyakorlatban tud igazán 
elsajátítani a kis horgász. 
A fákon fennakadt damilok-szerelékek levétele, az ösz-
szeakadások kibogozása is jelentős munkával járt, hi-
szen ezek folyamatosak voltak, főként az első napokban.
Csütörtökön egy nagyszerű szellemi vetélkedő volt a 
közösségi házban, ahol a gyermekek 10 csoportban 
adhattak számot játékos formában az addig tanultak-
ról, valamint egy legendás magyar filmből a Tüskevár-
ból látott részletek megfigyeléséről. A vetélkedő leveze-
tését és a sok gyerek figyelmének folyamatos lekötését 
egy nagyszerű pedagógus végezte. A vetélkedő végén 
mindenki kapott valamilyen „horgászós”  ajándékot amit 
már a másnapi versenyen használhattak is.

A pénteki verseny nagy izgalommal indult, hiszen ki let-
tek sorsolva a horgászati helyek a versenyre. A sok-
sok gyakorlatban elsajátított tudásnak köszönhetően 
önállóan kezdték a nagy ho-ho-ho-horgászok a ver-
senyt hatalmas lelkesedéssel. A szervezők a gyere-
kek sikerességét és élményeik gazdagítását figyelem-
be véve a hét elején végezték a telepítést is.
Nagyszerű eredmények születtek a versenyen és óri-
ási élményekkel gazdagodtak gyermekeink halfogás-
tól függetlenül.
A verseny eredményhirdetése után minden résztvevő 
gyermek emléklapot és ajándékcsomagot kapott a he-
lyi horgászbolt adományaként. Öröm volt nézni a csillo-
gó szemű gyerekeket. Majd minden résztvevő a tábor 
lezárásaként egy segítő kezű szakács által készített 
paprikás krumplival kaphatott új erőre, a gyermekek  
mesélhették egymásnak és a szülőknek élményeiket. 
Reméljük, hogy a gyermekhorgászaink sok szép napot 
töltenek még el a vízparton.

Ezúton szeretném megköszönni minden résztvevő 
gyermek és szüleik nevében a tábor által nyújtott él-
ményeket, a példaértékű önzetlenséget.
Köszönet: 
- a Gyáli Horgász Egyesületnek, 
- a FUNDY-tó vezetésének, 
- a tábor lebonyolítását segítőknek,
- Soós Itvánnak,
- Szilvási Károlynak,
- az Arany János Közösségi Ház és Városi könyvtárnak,
- Gyál Város Polgármesteri Hivatalának, Pápai Mihály 
polgármester úrnak,
- a „Zsuzsi” Horgászboltnak.

Dancs Erika



2013. augusztus

8

Gyáli ÚjságÚj

A II. világháború gyáli áldozataira emlé-
keztünk május 8-án, a Milleniumi parkban.  
Az ünnepséget a Gyál Kertváros Polgári 
Kör szervezte, a műsorvezető Fa Zsuzsan-
na önkormányzati képviselő volt. Az ün-
nepség végén a megjelentek egy szál vi-

rággal rótták le kegyeletüket a gyáli áldozatok tiszteletére.

Lapunk több részletben közölte Nagy József Elek ma-
gyar szakos tanár az ünnepségen elhangzott beszé-
dét, melynek most befejező részéhez érkeztünk. 

Tisztelt emlékezők! 
     
A Gyálon élt emberek szenvedéstörténete elválasztha-
tatlanul összefonódik az egész nemzetével.
A magyar nemzet tragédiája, hogy a II. világháború is-
mételten országának megcsonkítását eredményezte: 
a trianoni határok visszaállítása és súlyos békediktá-
tum elemek nehezedtek ismét meggyötört népünkre…
Nem győzelmi ének száll ezen a napon, hanem az em-
lékezés csöndje honol a lelkekben.
Emlékezzünk tehát ezen a napon halottainkra, a halál-
ba taszított nemzettársainkra, hősi halottakra, mártír-
halált halt életeket menteni akarókra…
Mindazokra, akikről nem emlékezhettek meg évtizede-
ken keresztül.
Mindazokra, akiknek halála után nem adatott meg a 
végtisztesség.

Emlékezzünk!
Emlékezünk a 2. magyar hadsereg Don-kanyarnál el-
esett katonáira és munkaszolgálatos áldozataira.
Emlékezünk az elhurcolt zsidó származású honfitársa-
inkra, 437.000 ember, akiket faji alapon ítéltek halálra, 
szakítottak ki a magyar nemzetből.
Emlékezünk Budapest ostrománál elesett civilekre és 
katonákra.
Emlékezünk a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, bácskai 
vérengzések áldozataira.
Emlékezünk a meggyalázott asszonyok ezreire, akik 
közül sokan öngyilkosságba menekültek…
Ezen a napon halottainkra emlékezünk, és a szenvedő 
túlélőkre is, akik 1945-ben kereszttel a lelkükben elin-
dultak egy új tavasz felé. Békét reméltek, életet, mun-
kát, szabadságot. És helyette megtapasztalták az 50-
es évek sztálinista hatalmának rémségeit: szabadság 
helyett elnyomást, többpártrendszer helyett pártálla-
mot, demokrácia helyett totalitarizmust.
Emlékezzünk meg azokról, akiket 1945 után tíz-
ezer szám szállítottak marhavagonokban a gulágra, 
malenkij robotra a Szovjetunióba. Közülük 25.000 

soha nem térhetett vissza: a Donyec, Volga vidékén 
nyugszanak jeltelen sírokban.
Emlékezzünk a mai napon a véres és hidegháborúk 
áldozataira! Konduljanak meg lelkünkben a harangok!
 
Tisztelt gyászoló emlékezők! Tanuljunk meg végre 
keserű és kényszerű hallgatás évtizedei után, a fé-
lelem és a felejtés után közösen, együtt emlékezni, 
mert mindaddig, amíg nem értjük és érezzük át szüle-
ink, nagyszüleink világát, addig lélekben szegények és 
csonkák maradunk.

Történelmének látása, megértése nélkül vakként tapo-
gatózik a nemzet a jelenben és szemei nem látják meg 
a jövendőt.
Emlékezzünk, és múltunk traumáit oldja békévé a kö-
zös emlékezés!
És valljuk együtt, itt és ma elődeink sírja fölött, és az 
év minden egyes napján, hogy mi nem a gyűlölet és a 
pusztulás, hanem az életre és szeretetre elhívottság 
nemzete vagyunk.
                  
Szilágyi Domokos sorainak üzenetével zárom: 
„Az élet, az oly annyiszor reménytelenül szeretett: egy-
másrautaltság, s az egymásrautaltságunk legmaga-
sabb fokon szervezett formája a szeretet.”
                   
A jeltelen sírok fölé emeljük e szavakat:
  
„Éjjel  zuhogó titkát engeszteli 
a Nap
Ki messze fényekig ellát 
az a boldogabb.

Az a boldogabb s fájóbb,
már nem áltatja semmi…
Unokák szeme tükrén
jó lesz elpihenni!” 

Nagy József Elek
a Bartók Béla Általános Iskola tanára

A II. világháború áldozataira emlékeztünk (3. rész)
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07.11. Este kilenc órakor jelezték 
központunk felé, hogy a Piroska- 
Tavasz utca kereszteződésében,
egy erősen ittas nő, nem bír ki-
mászni az árokból. A két kiskorú,3 
és 6 éves gyerekei pedig értetle-
nül nézik, hogy vajon mi történ-
hetett. Szolgálatunk, a gyereke-
ket és az anyát hazaszállította. 

07.18. Az orvosi ügyelet kért se-
gítséget, mert a Wesselényi és 
Vecsési út kereszteződésében 
egy férfi baseball ütővel fenyege-
tőzik, hadonászik. Szolgálatunk, 
nyomatékosan figyelmeztette 
az egyént az emberi együttélés 
szabályaira.

07.22. Reggel kilenc órakor sú-
lyos közlekedési baleset történt 
Gyál-Némediszőlőben a nagy 
kanyar után. Egy súlyos és egy 
könnyebben sérült személyt a 
mentők kórházba szállítottak.

07.25. Ismét fatolvajokat fogott 
szolgálatunk a Leadó utca kör-
nyékén egy lovaskocsin jelentős 
mennyiségű vágott akácfával. 
Járőreink a mezőőrséggel közö-
sen az eljárást megindították a 
tolvajokkal szemben.

07.25. Égett az erdő széle a Kis-
faludy és Babits M. utca keresz-
teződésében, mintegy kétszáz 
négyzetméteren. A közelben la-
kók hathatós segítségével tűz-
oltóinknak sikerült rövid idő alatt 
megfékezni a tüzet. Köszönet 
érte!

Hajdu Attila

24-órás ügyeleti köz-
pontunk telefonszáma: 

06-29-340-333

A FEGY 
naplójából

Mi újság a polgárőreinkkel?

- Áprilisban a Ma-
gyar Grillszövet-
ség által szer-
vezett szakmai 
főzőversenyen a FEGY ifi tagoza-
ta különdíjat kapott. 

Májusban Verőcén az IPA és a 
Szabadtűzi Lovagrend által szer-
vezett Pünkösd Királyának Szaká-
csa Főző- és Cukrásza Sütemény-
sütő Versenyen második helyezést 
és egy különdíjat nyertek. 
Kapcsolódó rendezvényként ugyan-
ekkor egy horgászverseny is zajlott, 
melyen fegyeseink egy első és egy 

második helyezést 
értek el.

Június 29-én a 
Maglódi Városna-
pokra már a tavalyi 
főzőverseny nyer-
teseiként mentek. 
Nagy sikert ara-
tott a káposztás-
csülkös bab, a ká-
posztás lángos, a 
fácánleves és az 
ifjúsági tagozat 

scsevapcsicsája is. 
A mieink, a Rom-
fa Mihály, Szebe-
ni Zsolt, Jakucs Já-
nos alkotta csapat 
és segítőik népes 
tábora megvéd-
ték az előző évben 
szerzett első helyet, 
két első, egy máso-
dik és egy külön-
díjat is elhoztak a 
versenyről.

Július 27-én szintén Verőcén, a II. 
Kárpát-medencei Történelmi Ha-
dikonyha Szemle és Főzelékfőző 
Versenyen pedig egy második hely 
és egy különdíj nyertesei lettek.

Talán ez a teljesítmény is szere-
pet játszott abban, hogy Lovasi 
József, a Szabadtűzi Lovagrend 
rendvédelmi főkapitánya felkéré-
sére július 14-én, a Vajdaságban, 
Felsőhegyen, a Bort, búzát, bé-
kességet! aratónapon is a gyáli 
fegyes csapat képviselte a lovag-
rendet. A zömében Szerbiából ér-
kezett 60 csapat feladata aratóéte-
lek készítése volt.  Mintegy 80 féle 
étel készült, a gyáli ötfős csapat 
(Romfa Mihályt és Szebeni Zsol-
tot ide már a feleségek is elkísér-
ték), krumplilángossal tálalta a ka-
szás babgulyást. Ételük annyira 
megnyerte a zsűri tetszését, hogy 
a gyáliaknak ítélte oda az abszolút 
első helyet!

- Az elmúlt fél évben nem tétlenke-
dett egyesületünk, megküzdöttünk 
tűzzel, vízzel egyaránt.
A megye árvízi védelmi tervének 
megfelelően, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Mű-
szaki Irányítási Operatív törzse, a 
Kormány által kihirdetett veszély-
helyzet elrendelése miatt, egyesü-
letünk önkéntes tűzoltói és tűzoltó 
szakfeladatot ellátó tagjai számára 
június 8-án riasztást adott, és a ri-
asztásnak megfelelően csapatunk 
gépjárműfecskendővel, az azon ta-
lálható málházattal, valamint azt 
kiegészítve, egy darab zagyszi-
vattyúval és egy áramfejlesztővel 
Kismarosra vonult. 
Erőteljes és megfeszített munka 
folyt a gátakon, ahol katonák, civi-
lek, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök, 
polgármesterek is együtt dolgoztak. 
Ez a megfeszített munka tagtársa-
inktól sem idegen, hiszen 2006-ban 
szintén Kismaroson, részt vettünk 
az árvízi védekezésben, majd 2009-
ben Edelény térségében tevékeny-
kedtünk. Már 2006-ban kialakult egy 
jó kapcsolat Kismaros város veze-
tésével, valamint ami ilyenkor elen-
gedhetetlenül fontos, a raj megfelelő 
helyismerettel is rendelkezett.

A kora hajnali órákban, mint az ön-
állóan bevethető, gyorsreagálású ön-
álló feladat ellátására képes, „köny-
nyű” egységet, az addigi műveleti 
területről, azonnali paranccsal Nagy-
marosra vezényelték. Nagymaroson, 
az akkor már kialakult árvízi helyze-
tet próbáltuk orvosolni.  Nagymaros-
ról visszatérve, a pihenőidejét töltő 
egységünknél, külön látogatást tett, 
Dobson Tibor tü. dandártábornok úr, 
a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke.
Ezt követően, folyamatosan részt 
vettünk a kismarosi  Duna szakaszon 
az árvízi védekezésben, minden nap 
váltásban  4 fővel, egészen  június 
11-éig, az esti órákig, amikor a veze-
tési törzs az árhullám levonulása mi-

att, engedélyezte bevonulásunkat.
Jó érzés volt tevékenyen részt ven-
ni a nemzeti  összefogásban és 
hadd emeljem ki, hogy az esemé-
nyek után Kismaros polgármestere 
levélben köszönte meg egyesüle-
tünk áldozatos munkáját. Az árvízi 
védekezésben részt vett Szatmári 
László, Balogh Balázs, Szabó Ist-
ván, Mészáros József, Hajdu Sán-
dor és jómagam, Kalmár Róbert.

-Ha jól tudom nem csak a víz 
ellen, a tűzzel is  ádáz harcot 
vívtatok. 

- Igen. Július 12-én a délelőtti órák-
ban az Ócsa melletti erdőben csap-
tak fel a lángok. Egy kivágott fe-
nyőerdő vágási hulladéka kapott 
lángra, a tűz kb. 2 hektáron pusztí-
tott, lakott területet nem veszélyez-
tetett. Az oltásban pest megyei és 
fővárosi tűzoltók vettek részt, a mi-
eink 11 órától este 9 óráig a hely-
színen voltak. Ócsa polgármeste-
rének köszönhetően a pihenő rajok 
rántotthúst és védőitalt kaptak.

-Azt már megszokhattuk, hogy a 
bajban a gyáli polgárőrökre min-
dig számíthatunk, de azt talán ke-
vesebben tudják, hogy a lelkes 
csapat közösségi élete is igen 
gazdag. Többen közülük kiváló-
an főznek, nem kevesebbel büsz-
kélkedhetnek, mint a Szabadtűzi 
Lovagrend tagságával.
Az elmúlt időszakban számos 
versenyen taroltak a gyáli pol-
gárőr szakácsok. Merre jártatok 
és milyen eredményekkel térte-
tek haza?

2013. augusztus

Az elmúlt időszakban keveset hallottunk a 
Gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó egyesületről, 
ezért megkerestük az egyesület elnökét,  
Kalmár Róbertet és megkértük, foglalja ösz-
sze az elmúlt fél év fontosabb eseményeit.
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2360 Gyál, Erdősor u. 65. 
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Érettségi utáni tandíjmentes 
szakképzések nappali és esti 

tagozaton

KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző 

(OKJ : 54 344 01) 
Vállalkozási és bérügyintéző

(OKJ: 54 344 02)
Pénzügyi termékértékesítő 

(OKJ:54 343 01)

ÜGyvitel
Irodai asszisztens (OKJ: 54 346 01)

loGiSZtiKA
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)

KereSKeDelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)

Szakképzéseink tandíjmentesek a 23-
ik életévét be nem töltött, első szakkép-
zésre  jelentkező érettségizett számára, 
költségtérítésesek a korábban érettségi-

zett felnőttek számára.   
Érdeklődni: június 30-ig minden hétköz-
nap, a szünidő alatt szerdánként 8:00–

15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számo-
kon vagy az eniko.dobai49@gmail.com  

címen.

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

A munkaerőpiac és a gyakorlat által kiállított bizonyítvány a Gyáli Eötvös József 
Közgazdasági Szakközépiskola felsőfokú szakképzésén végzett fiatalokról

A Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban 2013. május 13 – június 10. között a 19 végzős fia-
tal közül mindenki sikeresen tette le a Szolnoki Főiskola 
által akkreditált felsőfokú szakképzés, éspedig az egyik 
legnehezebb, NGM által koordinált két éves ADÓIGAZ-
GATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ (OKJ: 55 344 01 0010 55 
01) szakképzés záró szakvizsgáját. A vizsgán elért 
összteljesítmény 76,68% volt, miközben három vizsgá-
zónk jeles (5) minősítést ért el ezen a rangos megmé-
rettetésen. Közülük ketten már az első interjú után elhe-
lyezkedési lehetőséget, négyen komoly állásajánlatot 
kaptak, ketten pedig az egyetemi felvételin biztos be-
futók. Ugyancsak négyen, Kurinszky Ildikó német nyelv 
szakos tanárnő kolléganőmmel, egy hónapos németor-
szági szakmai gyakorlaton vesznek részt.   
Osztályfőnökükként is azt mondhatom, hogy egy remek 
csapat hagyta el a szakképzést folyamatosan végző is-
kola padjait, akik közül többjükre is akármelyik egye-
tem, főiskola büszke lehet, ha hallgatójának tekintheti 
Őket, de a számukra lehetőséget adó munkahelyek is 
igazi „emberi erőforráshoz” jutnak általuk. Féltő gonddal 
engedjük útra ezeket a fiatalokat, azzal a reménnyel, 
hogy környezetük felismeri azt az értéket, amelyet szi-
gorú gondolkodásra, óvatos ítélkezésre és pontos kö-
vetkeztetésre ösztönző tanítással adtunk át nekik.

Kedves volt diákjaink, jó volt veletek dolgozni, és remé-
lem, nem feleditek a sokat hallott, de bevált ösztönzést: 
„A lemondás gyakorlásán keresztül kell edzeni az önura-
lomra, a szabadság megszerzésére és a lustaság felet-
ti győzelemre.” 
Ez ebben az évben nektek sikerült! Csak így tovább a to-
vábbiakban is. Várjuk visszajelzéseitek!

Dobai Enikő
szakmai igazgatóhelyettes
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KÁRPITOS javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speci-
ális heverők, franciaágyak ké-
szítése. Kainz Ferenc aranyko-
szorús KÁRPITOS mester. Gyál, 
Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! 
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-
ten belüli és kívüli szennyvíz, 
csapadékelvezetőrendszer tisz-
títása. Házakban, lakásokban, 
éttermekben, gyárakban, intéz-
ményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST 
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN 
beszédhibás, óvodás- vagy isko-
láskorú gyermekeknek. Ha gyer-
meke olvasás vagy írás nehézsé-
gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) 
és segítségre van szüksége, hív-
ja a 06-20/522-4478-as számot. 
A vizsgálat ingyenes.

MATEMATIKA Álatlános és kö-
zépiskolások korrepetálását, 
érettségire, pótvizsgára törté-
nő felkészítését - több évtize-
des gyakorlattal, referenciákkal 
- otthonában vállalom. Telefon: 
06-30/952-3720

PARKETTÁS vállal, mindenféle 
padló és parketta lerakást, csi-
szolást, lakkozást, javítást. Kör-
nyezetbarát (szagtalan) lakkal, 
porszívós gépekkel. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-70- 505-1177

GYóGYPEDAGóGUSNő vál-
lalja speciális esetek ellátá-
sát. Egyénre szabott differenci-
ált fejlesztést óvodás, általános 
iskolás korosztály számára. Is-
kolai előkészítés, mozgásterá-
pia, részképességek fejleszté-
se. Hívjon: 30/990-9866
 
Ivóvíztisztító és PVC padló 
szaküzlet. Ady Endre utca 97., 
371-886, angyalviz.hu

KERTI TAVI halak, vízinövé-
nyek, haltápok, tókezelő szerek 
és technikák széles választéka 
várja! DÍSZSÜGEREK, akváriu-
mok és felszereléseik, fagyasz-
tott 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, hosz-
szabb élettartam), villany-
szerelés, háztartási gépek 
javítása, hidrofor javítás és in-
gyenes állapotfelmérés. Telefon: 
06-30/417-2317.

PSZICHOLóGUS Gyálon és 
Kispesten, Határ úti megállótól 
5 percre: nevelési kérdések/el-
akadások, szorongásos zava-
rok, beilleszkedési nehézségek, 
óvodai/iskolai kudarcok, csa-
ládon belüli konfliktusok. Tel.: 
20-997-35-01

Gyermekfelügyeletet vállal fej-
lesztő-gyógypedagógus ker-
tes családi házban, 2 éves 
kortól. Játék, kézműves és 
egyéb foglalkozások. Félnapra, 
egésznapra! Ellátással, meg-
beszélés szerint! Érdeklődni: 
06-30/9909-866.

Duguláselhárítás, közpon-
ti porszívó szerelése, víz, 
gáz, fűtés rendszerek terve-
zése és kivitelezése. Telefon: 
06-30/9340-937.

Mosógépek, hűtőgépek javítá-
sa garanciával, szombaton is. 
Whirpool, Samsung, LG, stb. 
Gallai szervíz Telefon: 
30/307-9794, 30/461-6019.

Eladót keresünk, végzettség-
gel, gyakorlattal, gyáli üzlet-
be, heti 27 órás munkára. 
06-20/378-5752

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Ked-
vező árakkal, rövid határidő-
vel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megva-
lósítását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

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

VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GÁZ BIZTONSÁG-
TECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLA-
TA (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácadás! Tele-
fon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! Nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
DuNA HOuSE 30/832-1051

ANGOL MAGÁNóRÁK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Se-
gítünk az angol nyelvtanban is. 
Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709

65 éves dohányzó, bottal, 
elektromos kerekesszékkel 
járó nyugdíjas élettársat ke-
res, aki hozzá is költözne. Érd.: 
70/509-8590

KORREpETÁLÁS, felzárkóz-
tatás általános iskolásoknak – 
írás, helyesírás, olvasás, szö-
vegértés, részképességek 
fejlesztése. 9. - 10. osztályosok-
nak – magyar nyelv, matemati-
ka, fizika, kémia. Érdeklődjön! 
E-mail: oktato2001@t-email.hu

HIRDETÉSÉVEL 
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA

Hirdetéssel 
kapcsolatos 
információk: 
06-29/541-641

www.gyalikozhaz.hu/ujsag



Augusztus 23., péntek 20.30 órától   sportpálya
egyes, kettes és pónifogatok villanyfényes akadályhajtása

Augusztus 24., szombat 15.30 órától    piactér
helyi zenekarok fellépése:
The Broken Strings, Madsen Modell, FolkFunk Superstars

20.00 órától Neoton Família koncert

Városi utcabál 
és

iX. gyáli fogathajtó fesztiVál

A rendezvény ingyenes! 
A programokat nagyszabású tűzijáték zárja!
Jó szórakozást kívánnak a szervezők!

Népművészeti kirakodóvásár, szekértolás és más érdekes programok!

Augusztus 24., szombat 9 órától   sportpálya
meghívásos C kategóriás egyes és kettes fogathajtó verseny; 
kombinált akadályhajtás kettes és négyesfogatoknak; hírességek versenye
Hírességek a pályán!
Világ- és Európa-bajnok sportolók, politikusok, közéleti személyiségek, 
művészek meghívásos versenye!


