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Felújítják a gőzösünket!
A Gyál-felső vasútállomás átadási ünnepségére érkezett mozdonyt, ami a Kruss névre hallgat, áprilisban
kezdték el felújítani. Az állagmegóvó munkát hétvégenként végzik a Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület tagjai. Első lépésként egy nagynyomású mosóval letakarították a mozdonyról az algát,
a mohát, a port és a koszt. A régi festék egy jelentős
része is távozott. Sajnos az állapota elég siralmas, de
innen szép győzni!
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Előtűnt a piros festék a kerekeken és a rudazaton, a
védház bal oldalán pedig az 1943. március 17-től az
1966 decemberéig viselt „10”-es pályaszám is.
Az egyesület anyagi hozzájárulást nem fogad el, csupán a festékeket és a felújításhoz szánt eszközöket
kell megvásárolnunk. Tagjai hobbiból végzik el a munkát, melyet előre is köszönünk városunk nevében.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Gyermek
horgászverseny!
Figyelem pecások!
Az idei évben mintegy kétezer kg halat telepítettek a
Peremvárosi Horgásztóba. Az elkövetkező hónapokban további hatezer kg mennyiségű halat telepítenek,
jelentősen megnövelve ezzel a halállományt.
A Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark tavaly került
a város tulajdonába, mely a jövőben fejlesztésre szorul. A célok között szerepel, hogy a tavat kerékpárral
is biztonságosan meg lehessen közelíteni a városon
keresztül.

Meghívó
A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
évi CLXXIX. törvény 97§-a alapján
2016. május 25-én (szerda) 11.00 órakor
közmeghallgatást tart.

A gyáli horgász egyesület szeretettel vár
minden 6 – 14 éves gyermeket
2016. május 21-én tartandó horgászversenyére!
Helyszíne: Gyál, Fundy I. tó
Program:
07:15 – 07:30 sorsolás
07:30 – 07:45 helyfoglalás
07:45 – 08:00 etetés
08:00 – 12:00 verseny
12:00 – 12.30 mérlegelés
12:30 – 13:00 eredményhirdetés
Versenyszabályok:
Minden versenyző egy tetszőleges bottal,
egy horoggal horgászhat, de készenlétben több
bot is tartható. Az etetőanyag bekeverésénél és
a szákolásnál szülő illetve segítő közreműködése
engedélyezett, más segítség nem. Az országos
horgászrend szerint védett halakat nem értékeljük, szákolásuk után azonnal, kíméletes horogszabadítást követően, vissza kell helyezni.
Értékelés:
A kifogott halak tömege alapján,
az első három helyezett díjazása.

Helye: Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Kamaraterme (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Napirend:
1. Beszámoló a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról és jövőre vonatkozó terveiről,
2. Közérdekű kérdések és bejelentések.
Jakab József
elnök
Terjesztéssel kapcsolatos információ, panaszbejelentés:
Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.
06-29/340-134

A terjesztő csak a postaládával illetve a szóróanyagok elhelyezésére alkalmas egyéb eszközzel ellátott ingatlanok esetében vállal felelősséget a
terjesztésért!
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Nevezés:
Nevezési díj: 1.000 Ft.
Nevezni 2016. május 20, 18:00-ig a Zsuzsi horgászboltban, Gyál, Kőrösi út 150. lehet.
Felvilágosítás: Szilvási Károly az egyesület ifjúsági és versenyfelelősénél a 06-70/333-6244
kérhető.
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Éves közgyűlés a Gyáli Ipartestületben
A Gyáli Ipartestület közgyűlést tartott 2016. április 20án. A közgyűlésen Karikás Pál elnök köszöntötte a
megjelent tagságot, valamint a meghívott vendégeket:
Pápai Mihályt városunk polgármesterét, Gyimesi Istvánt nyugalmazott polgármestert, városunk díszpolgárát. Karikás Pál a közgyűlésen az ipartestület 2015.
évi gazdasági és szervezeti működéséről, és 2016. év
terveiről tartott beszámolót.
Ismertette, hogy ősszel elindult a fiatal vállalkozók
közösségi összejövetele, az októberi alakuló ülést követően minden hó utolsó hétfőjén találkoznak. Az érdeklődés folyamatos, a médiákban is megjelennek,
igényeknek, kéréseknek megfelelően tartanak tájékoztatókat. A közösség eddigi tevékenységét Csizmadia Ádám ismertette.
Az ipartestület változatlanul szívügyének tekinti a
szakmunkásképzést, minden lehetőséget megragadva, hogy ne vesszen kárba az a szakmai tudás, melyeket a kiváló mesterek összegyűjtöttek, és szeretnék továbbadni. Karikás Pál kiemelte a PMKIK-val
kötött együttműködési megállapodást, mely értelmében közvetítik a szolgáltatásaikat, valamint részt vesznek a gyáli járás területén szakképzést elősegítő pályaorientációs tevékenységben.
Örömét fejezte ki, hogy a 2016-17-es tanévtől a
Gyáli Eötvös József Szakképző intézményben duális
szakképzés indul minden olyan szakmában, melyben
az indításhoz szükséges létszám megvan. Jelen állás szerint a bolti eladó, valamint az asztalos szakmát
tudják elindítani. Gyakorlati képzésről az ipartestület
gondoskodik olyan formában, hogy megkötik a tanulószerződéseket, a szakmai oktatóknak, mestereknek,
vállalkozásoknak a képzésről kell gondoskodniuk.

A beszámolókat követően átadták a
kitüntetéseket:
25 éves kisipari-vállalkozói munkájuknak
elismeréseként:
- Badics Ferenc
- Balogh István
- Botlik Zoltán
- Kazi János
- Kovács Antalné
- Orosz András
- Papp Gyula
- Szabó Ferenc
- Szántó György
30 éves kisipari-vállalkozói munkájuknak
elismeréseként:
- Botlik István
20 éves Ipartestületi tagság elismeréseként
oklevelet kaptak:
- Kis István
- Kovács Antalné
Az IPOSZ megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából emléklapot és emlékérmet kaptak az ipartestület elnökségének tagjai:
- Badics Ferenc
- Czotter Ferenc
- Illés László
- Pribék Ferenc
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Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatom Önt, hogy a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) változása miatt módosulnak a szünidei étkeztetés szabályai. A korábbi
nyári étkeztetés mellett a hátrányos- és halmozottan
hátrányos gyermekek részére már az őszi, téli és tavaszi iskolai szünetek idejére eső munkanapokon is
biztosított az étkeztetés (déli meleg főétkezés / Gyvt.
21.C. § (1) bek. alapján). Fontos tudnivaló, hogy az
étkeztetésre az óvodás korúnál fiatalabb és a középiskolás gyermekek is jogosultak. A beadott
kérelmek, illetve a hátrányos- és halmozottan
hátrányos helyzetű határozatok alapján az igényjogosultságokat a jegyző állapítja meg.
Az új rendszer szerint a szülőknek nyilatkozniuk kell,
hogy igénybe kívánják-e venni az ellátást. Jelenleg a nyári szünet idejére, illetve a nyári szüneten belül bizonyos napokra kérhető az ellátás. A
28/2015. (V.28.) EMMI rendelet szerint a nyári szünet 2016. június 16-től 2016. augusztus 31-ig tart. A
328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet rendelkezései értelmében, ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe,
akkor a szülőnek/gondviselőnek a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál be kell jelentenie a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését, és azt, hogy a gyermek mikor veszi újra
igénybe az ellátást.
FIGYELEM!!!
Felhívom szíves figyelmét, arra, hogy a leadott
igény módosítására a nyári szünet időtartama
alatt nincs lehetőség! Ez a gyakorlatban praktikusan azt jelenti, hogyha az előzetesen leadott kérelemmel ellentétben két egymást
követő napon nem veszi igénybe az étkeztetést, nem jelenti a távolmaradás okát, a
szülő, törvényes képviselő nem viszi el az
ételt, akkor azt úgy tekintjük, hogy a hátralévő időszakra lemondott az ingyenes étkezés lehetőségéről.
A szünidei gyermekétkeztetéshez az ételt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja (cím: Gyál, Dobó Katica utca
51.), elvitel formájában. Az ellátás esetleges lemondására személyesen az átvétel helyén vagy az
alábbi telefonszámon van lehetőség: 06-29-340-134.
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A meleg ételt a nyilatkozatban megjelölt napokon 12
órától 13 óra 30 percig lehet elvinni, amelyhez tiszta,
ép 4 részes ételhordót Önöknek kell biztosítani.
Az ellátás igénylése formanyomtatvány kitöltésével, aláírásával és leadásával történik (gyermekenként külön-külön formanyomtatványt kell kitölteni).
A nyomtatvány letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen kérhető a polgármesteri hivatalban.
A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben (H
12:30-15:45, SZ 12:30-17:45, P 8:00-12:00) 2016. június 1-jéig kell visszajuttatni a Gyáli Polgármesteri Hivatal földszint 16. szobájába.
Pápai Mihály
polgármester

Pályázati felhívás!
Édenkert Magyarország, építsük együtt!
A Gyáli Kertbarát Kör új, 2016. évi programjában meghirdette a lakosság részére a legszebb
konyhakert, díszkert és utcarészlet versenyét.
A program céljai:
- ösztönözni a lakosokat, hogy a 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.
- 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.
Jelentkezés: 2016. június hónapban.
Bővebb felvilágosítás: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 70/509-6722, 70/344-1935.

Versünnep
Mennyivel szegényebb lenne a világ versek nélkül!
Valószínűleg ennek felismerése vezetett ahhoz, hogy
a költészet napját ünneppé tegyük.
A szép vers balzsam a lelkünknek: a szavak zenéje, melynek dallama, ritmusa van. Emellett a versbéli
szavak gondolatokat, érzelmeket hordoznak s közvetítenek egyik embertől a másikig – Tóth Árpád szavaival
– „ lélektől lélekig „. A vers felüdíti szívünket, lelkünket
akár olvassuk, akár előadjuk, akár hallgatjuk.
Miért is szép egy vers? Mert szól valamiről – tartalma megérinthet. Egyidejűleg valamilyen érzelmi hatást gyakorol az emberre, hangulatot sugároz, legtöbbször nem csak az észig ér, de a szívig hat.
1964 óta április 11. – József Attila születésnapja – a
költészet ünnepe.
A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub évek
óta szinte már hagyományként szervezi a költészet
napi megemlékezést. Az idén sem történt ez másként!
Április 11-én a közösségi házban összegyűltek a
verskedvelő emberek, azok, akik felolvasni, előadni is
szeretik a költeményeket – de szép számmal volt közönség – ők időt szántak a napjukból arra, hogy meghallgassák azt a sok szép gondolatot, amit az elhangzottak közvetítettek.
A verselők, felolvasók közt hallhattuk a gyáli civil
szervezetek tagjait, első polgármesterünket, Gyimesi
Istvánt, a közösségi ház igazgatóját, Gazdik Istvánt,
Dr. Sándor Tamást az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának titkárságvezetőjét, egy adys
diákot, Kiss Bálintot, aki kedvenc versét mondta el, s
még egy kis óvodást, Rachel Vivient is megtapsolhattunk hosszú verses meséje előadása után.
Emelte a műsor színvonalát Farkas Évi színművész,
aki avatott mestere a versmondásnak.
Szerepelt a Gyál Városi Népdalkör két tagja József
Attila verseinek citerával kísért előadásával, és a Őszidő Nyugdíjas Klub tagjainak előadásában egy Tiszáról szóló népdalt hallhattunk.
Színesítette a műsort és nagy sikert aratott Dóka Attila az általa megzenésített versekkel.
Érdekes színfoltot jelentett a Farkas Évi által létrehozott és vezetett Irodalmi Szalon tagjainak részvétele, akik saját verseikből adtak ízelítőt. Élmény volt Törőcsik Márti gyönyörű hangján hallani Tinódi históriás
énekét. Vidám perceket szerzett számunkra Fazekas
Mihály Lúdas Matyijából készült rajzfilm részletének
bejátszása is.
A szünetben irodalmi totót tölthettek ki a résztvevők,
melyhez segítséget adott a választott évfordulós költőket bemutató reprezentatív kiállítás.
Reméljük, a közösségi ház és a két iskola környékén
kihelyezett versek olvasása is kellemes perceket szerzett a város lakóinak.

Fotó: Juhász Melinda

Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Pergő, jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt a
versünnep résztvevőjeként, amelynek megszervezéséért köszönet a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak, elsősorban Kovácsné Arankának,
Dókáné Magdinak, Prémné Verának, akik oroszlánrészt vállaltak a műsor tartalmi összeállításában,
lebonyolításában.
Befejező momentumként először a TOTÓ győztesei, majd minden résztvevő választhatott egy-egy
ajándékkönyvet.
Április 17-én folytatódott a versünnep minden korosztály számára „A költészet nap másnapján” mottójával. Farkas Évi, aki elkötelezett híve és mozgatója
a gyáli kulturális életnek, maratoni versmondó és felolvasó délutánt tartott. A legkisebbekhez szóló versek után részletek következtek a János vitézből, majd
jöttek a szerelemről és a „lélektől lélekig” ható költemények dalokkal fűszerezve. Az estébe hajló időben „tizennyolc éven felüli” témákról is hallhattunk költői megfogalmazásokat a művésznőtől. A műsor után
remek hangulatban beszélgettek a legkitartóbbak „fehér asztal” mellett a költészetről és az élet dolgairól.
Ezen a délutánon is egy szép élménnyel gazdagodva, feltöltődve térhettünk haza, s várhatjuk, hogy hagyománnyá váljanak városunkban ezek a lélekemelő
rendezvények.
Nem mindenkinek adatik meg, hogy verset tudjon
írni, költővé válhasson, hiszen ahhoz a tehetség ajándékára van szükség. Igazak azonban egyik évfordulós
költőnk, Babits Mihály sorai:
„ Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.”
Nagy Sándorné
a Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub tagja
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Gyermeknap
Gyálon

Különleges gasztronómiai esemény a Közházban

Kicsiben nehezebb?
Immáron második alkalommal szervezte meg a Szabadtűzi Lovagrend valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Gyáli Tavaszváró
Lábas-party elnevezésű páratlan gasztronómiai rendezvénynek számító főző- és süteménykészítő versenyt. Az április 2-án tartott esemény különlegességét az adta, hogy a résztvevők 20 cm átmérőjű, 7,5 cm
magas 2,0 literes, fedővel ellátott lábasban, hordozható camping gázfőző, mint hőforrás használatával készítették el az ételeket.
A közösségi házban szervezett főzőversenyen a kiváló szakács és szakoktató emlékére a Weinbrenner
Gábor emlékkupáért is megmérkőznek a csapatok.
A zsűriben a Szabadtűzi Lovagrend zsűrijogú lovagjai, nemzetközi hírű mesterszakácsok foglaltak helyet.
Noha a versenyzők csak két adag ételt készítettek, a
közönség sem maradt éhen, ellátásukról a Szabadtűzi Lovagrend lovagjai gondoskodtak. A színpadon fellép többek között a Gyál Városi Fúvószenekar.
Az otthon készített sütemények kategóriájában a
Lila Akác Nyugdíjasklub, a helyben készült ételek kategóriájában pedig az Alig csapat szerezte meg a kiemelt első helyet, emellett számos arany, ezüst és
bronz minősítés is született.
Az összesített versenyt, s ezzel a vándorkupát az
Alig csapat nerte meg, 2. helyen a Jegenyei family –
Bogi és a papa, 3. helyen pedig a Dobos C. József
vendéglátóipari iskola II. sz. csapata végzett.
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19h rocktenors
koncert

táncbemutatók, gyerekműsorok,
arcfestés, hennafestés, pólófestés, ugrálóvár, körhinta,
marcipán és fűfej készítés, vidám történeti játékok,
traktorozás

PROGRAMAJÁNLÓ

A

„...AZT A
RAGYOGÓJÁT!”

Gyáli
Musical
Stúdió

szórakoztató dalműsor
2016. május 14-én,
szombaton 17.30-kor
a gyáli közösségi házban
Fellépnek:
a Kovács István Pál Dalkör
énekesei.
Vendégünk:
Zsuzsa Mihály
színművész énekes
Kísér:
Pálkerti Zsuzsanna.
Konferál és hangulatot teremt: Horváth László
Jegyek ea. előtt válthatók a
közházban (700.-/300.-Ft)
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Mábjaut, 10 órától

SHADOWS

bemutatta...

ROCK

Immár 5 éve adunk elő darabokból részleteket, dalokat és
teljes darabokat.

MÁJUS 21.

szombaton 19 órától
a gyáli Közházban

koncert

JÚNIUS 4-én
ismét fellépünk egy

szombat 19.00
gyáli közösségi
ház

Jönnek régebben szereplők is!

Belépő:
1.000 Ft.

Jegyár elővételben 1.200, a
helyszínen 1.5000 Ft.

Musical Esttel.
Gyertek el!
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Gyáli olimpikonja van Magyarországnak!
Bácsi Péter olimpiai kvótát szerzett a kötöttfogásúak
75 kilogrammos súlycsoportjában az ulánbátori birkózó kvalifikációs versenyen.
Az FTC világ- és Európa-bajnoka a selejtezőből indulva, többek között az olimpiai második, vb- és
Eb-első örmény Arszen Dzsulfalakjant legyőzve jutott el az elődöntőig, ahol 6-0-ra verte a román Ilie
Cojocarit, ami döntőbe kerülést, és egyben riói indulási jogot jelentett.
Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Adysok Erdélyben, Ady Endre nyomában
Bár már ötödik alkalommal utazott a Gyáli Ady Endre Általános Iskola a Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében, az idei út
mégis több szempontból különleges volt számunkra.
Az EMMI és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
pályázatán idén 2.167.000 Ft támogatást nyert pályázatunk, így a hetedik évfolyam 63 tanulója 7 kísérő nevelővel Romániába utazhatott 2016. április 5-9. között.
Különleges volt az út, mert most először terveztük öt
naposra. Az eddigi három nap tematikáját megtartva
most is a fő célkitűzésünk volt iskolánk névadójának
nyomait felkutatni, meglátogatni azokat a helyszíneket, amelyek Adyhoz köthetők. Ellátogattunk Érmindszentre a költő szülőházához, ahol emlékfát ültettünk,
jártunk Nagykárolyban és Zilahon iskoláinál, ellátogattunk Csucsára, ahol első közös otthona volt Csinszkával, illetve Nagyváradra, ahol újságíróként kiteljesedett. Emellett szerettünk volna többet megmutatni
diákjainknak Erdély természeti és épített örökségéből. Így került be a programba a világörökség részét
képező Torockó, a fölé magasodó Székelykővel, a
Torockószentgyörgy melletti várrom, a Tordai Sóbánya, Tordaszentlászló és a Tordai-hasadék. Természetesen most is megjártuk kincses Kolozsvárt. Most
fordult elő először, hogy az ottani helyi sajtó Nagykárolyban beszámolt látogatásunkról.
Az
út
során
felkerestünk
olyan
iskolát
Szilágylompérton, amely Ady nevét viseli. Gyerekek
mutatták meg falujukat, templomukat, barátságos focimeccset játszottunk nagykárolyi diákokkal, és voltak
közös programjaink a kolozsvári Báthory Líceum tanulóival is. Megtapasztaltuk, hogy milyen körülmények
között őrzik magyarságukat, és milyen fontos számukra az anyaországgal való kapcsolatok kialakítása
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és ápolása. Átadtuk nekik az iskolánk közössége által küldött ajándékokat, elsősorban könyveket. Meleg
szeretettel fogadtak bennünket mindenütt, és a közösségi oldalaknak köszönhetően tarthatók az ott született új barátságok.
Különleges volt azért is utunk, mert különleges idegenvezető vezette a csoportot: Bálinth Zoltán, az Árkosi Tájmúzeum tulajdonosa és vezetője. Ő honismereti vezetőnek vallja magát, aki annak szenteli életét,
hogy a székelység múltját felidéző tárgyak szülőfalujában maradjanak, ott mutathassa be a jövő generációjának. Hiteles képet mutatott a székely emberről öltözetével, beszédével és habitusával is, megízlelhettük
vele a székely humort.
Az értékelő órán azt kértük a hetedikesektől, írják
le, mire emlékeznek legszívesebben az útról. Sokan a
Tordai-hasadék megmászását, a sóbányát említették,
sokan a táncházat, vagy a szilágylompérti gyerekekkel való találkozást emelték ki, és voltak, akik a „Székely bácsit” zárták a szívükbe.
Abban mindannyian egyetértettünk, hogy olyan gyönyörűséges és felemelő élményben volt részünk, amit
mindenkinek látni kellene!
Köszönet minden adys kollégának a lebonyolításban való részvételért, segítségért, a kiránduló diákoknak az érdeklődő figyelmét, a szülőknek a támogatást,
hogy elengedték erre az útra gyermekeiket, minden
adományozónak, aki hozzájárult utunk sikeréhez!
Közben megérkezett a következő évi pályázatunk
eredménye is: a jövő tanévben is utazhatnak az adysok Erdélybe! Rajta, hetedikesek, készüljetek, legyetek érdemesek az utazásra!
Diószegi Zoltánné
projektvezető

Győztek az adysok a frizbi diákolimpián
A Gyáli Ady Endre Általános Iskola 14 tanulója 2016.
április 22-én részt vett az Ultimate Frizbi Országos
Döntőjén, amely Budapesten, a Könyves Kálmán
körúti Sporttelepen került megrendezésre.
Mindkét csapatunk remekül szerepelt! Összesen
26 koedukált csapat vett részt a diákolimpiai versenyen, egyik csapatunk 10. helyezést ért el, másik csapatunk taktikus játékának köszönhetően az
1. helyet szerezte meg.
Sikerünk nagyban köszönhető Furka Róbertnek,
aki szakértelmével, gyakorlatával remekül edzette a
csapatokat Didics Dénes testnevelővel együtt.

Tűzoltónap a Gyáli Liliom Óvodában
Április 6-án, óvodánkba látogatott a „Szomjoltóság”
csapata, és egy igazán izgalmas és hasznos tűzoltó
napot tartottak nekünk.
A gyermekek az alábbi programokon vettek részt:
Tűzvédelmi előadás keretében a csoportszobákban fontos tudnivalókról kaptak tájékoztatást a gyerekek tűz esetén, a Szomjoltóság pedagógusaitól,
a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Játékos-, énekes feladatok útján tanulhatták meg pl. a
füst alatt kúszást, meggyulladt ruha esetén hempergőzést, stb.
A tűzoltóautó bemutatón a tűzoltóautó és a felszerelések megismerésére is sor került. A gyerekek kis tűzoltókká váltak ezen a délelőttön, amikor felvehették magukra a tűzoltó sisakot és kabátot, és így ülhettek be
a tűzoltóautóba.

A tűzoltási gyakorlat során az óvodánk udvarán egy
valódi tűzoltási bemutatóra várták a csoportokat, ahol
a gyermekek láthatták, hogyan kell igazi tüzet oltani,
kézi tűzoltó készülékkel.
Juhászné Turi Kinga
intézményvezető helyettes
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A FEGY naplójából
04.16. A kora esti órákban érkezett jelzés a Bocskai utcából, hogy egy kis ház ég. Az elsőként kiérkező járőrszolgálatunk megállapította, hogy a ház mögött, az udvaron gyújtotta meg valaki az összehordott
szemetet, de az olyan nagy lángra kapott, hogy elérte a ház tetőszerkezetét. A helyszínre vonuló tűzoltóink a lángokat megfékezték, sikerült elkerülni az épület leégését.
04.17. Éjfél után nem sokkal érkezett bejelentés arról, hogy a Kőrösi út és a Bercsényi utca sarkán valaki őrjöng. Kiérkező járőreink egy erősen ittas hölgyet találtak a helyszínen, aki hangosan üvöltözött
és a kerítéseket rugdalta. Megfékezték, majd rendőrségi adatfelvétel után lakhelyére hazakísérték a
rendbontót.
04.17. A Katasztrófavédelem riasztotta a délutáni
órákban tűzoltóinkat a Fecske utcába, ahol az erős
szél miatt egy fa vezedékre dőlt. A kiérkező tagtársak
a káresetet felszámolták.

Író vagy? Költő vagy?

Vagy „csak” szereted az irodalmat?
Akkor szeretettel várunk az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
olvasótermébe az
Irodalmi Szalon következő találkozóira:
május 19-én 18 órától és
június 2-án 18 órától.
Ha vannak új írásaid, hozd el őket!
Kellemes estét ígérünk,
melynek fényét te is emeled, ha eljössz.
Várunk szeretettel:
Farkas Évi színművész és a könyvtárosok
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04.22. Bejelentést kaptunk a kora esti órákban, hogy
a Kisfaludy utcai vasúti átjárónál valaki a sínek között
várja a vonatot. A kiérkező járőreink egy kissé zavart
egyént találtak a helyszínen, aki elmondása szerint
családi problémái miatt indult sétálni. A rendőrhatóság helyszínre érkezéséig járőreink vigyáztak rá,
hogy az illető ne keveredhessen a vonat elé.

A FEGY éjjel-nappal hívható
telefonszáma:

29/340-333

Jóga Gyálon!
Gyere és próbáld ki!

INGYENES BEMUTATÓ ÓRA

az Arany János Közösségi Házban, május 31-én.

Jelentkezz:
Klári 06 70 242 27 35
Andi 06 30 812 14 41

Birkózó Sportosztály indul a 2016/2017-es tanévben
Kedves sportolni vágyó és sportolást szerető ﬁúk és lányok!
Az ESMTK Birkózó Szakosztálya és a Gyulai István Általános Iskola birkózó sportosztályt indít a 2016/2017-es
tanévben. A leendő sportosztályosoknak nem kell közvetlenül Pesterzsébeten lakniuk, a sportosztály fővárosi
beiskolázású lesz.
Jelentkezni 2016. június 15-ig lehet, ennek feltétele,
hogy a gyerekeknek részt kell venniük birkózó edzéseken.
Birkózótermünk címe:
Kruj Iván Sportcsarnok, 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
Részletes tájékoztatást Kliment László (06-70/618-1486)
és Balogh Ferenc (06-20/926-3998) edzőktől kaphatnak.
11

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.
Tel./fax: 06-29/544-340, 544-341.
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán 06-30/996-2633
RENDELÉSI IDŐ

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

+

• Védőoltások, chipezés
• Belgyógyászati, sebészeti
és szülészeti ellátás

• Műtétek, labor, ultrahang
• Házi betegellátás
• Állatpatika, homeopátia

MESTEREK BOLTJA
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
GYÁL, HUNYADI ÚT 5.
TELEFON: 29/345-500

MOSDÓK, WC-K,
SZERELVÉNYEK,
RÉZCSÖVEK,
IDOMOK,
SZELEPEK
24 ÉVE A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Víz-, gáz-, központifűtés-,
klímaszerelés, tervezés,
teljes körű kivitelezés.

Telefon: Papp Gyula 20/9451-071,
Ifj. Papp Gyula 20/331-4930.
12

13

apró

Apróhirdetés
hirdetés
MUNKATÁRSAKAT
KERESEK egy új típusú MLM munkára. (Keress pénzt abból, amit így
is-úgy is elköltesz barátaiddal!)
Telefon: 06-20/538-2992. Amíg
megtanulja segítek.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával, szombaton
is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Tel.: 30/3079794, 30/461-6019.
Lizzy Perity GYÓGYMASSZŐR
svéd-, talp-, hát-, kötőszövet
masszázs, lágy-csontkovácsolás, teljes testmasszázs. Holistic
Pulsing – lélekmasszázs (pánikbetegség, depresszió oldása/gyógyítása). Tel.: 06-20/404-4241.
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,
06-29/340-878.
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklődni lehet a 06-20-2445315-ös telefonszámon.
VÍZ- GÁZ FŰTÉSSZERELÉS
ÉS KÉMÉNYBÉLELÉS, fűtési rendszer beszabályozása.
GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI
FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) FÉG készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon:
20/933-9844.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47.
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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.
Sérült, törött, hitellel terhelt gépjárművek (személygépkocsi,
motor) felvásárlása készpénzben, azonnal. Tel.: 06-70/8859039 Csongrádi István.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb
élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Autóhitel ügyintézés, biztosításkötés, személyi hitelek, pas�szív BAR listásoknak is a legrugalmasabban. Csongrádi István
06-70/885-9039.
Olasz és orosz privát nyelvórák
Gyálon, diplomás nyelvtanártól.
Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak, pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.:
06-70/933-8181.
Gyáli műanyaggyártó üzem betanított dolgozókat keres 3 műszakos munkarendbe. Jelentkezés: nagy.nikolett@warema.hu
illetve 06-29/540-060.
Eladót felveszünk legalább 5
éves szakmai és számítógép
kezelői gyakorlattal, gyáli műszaki jellegű szaküzletbe, leinformálhatót. Tel.: 20/378-5752.
Gyálon 180 négyszögöles, új
parcellázású építési telek hatmillió forintért eladó. Összközműves, gáz és csatorna a telken
belül, víz, villany az utcán. 06-1/
283-3050 vagy 06-30/391-5068.

apró

Apróhirdetés
hirdetés

INTANSIVE Pedikűr, gyógypedikűr szeretettel várja vendégeit!
Cím: 2360 Gyál, Széchenyi utca
84. Intansive szépségszalon.
Bejelentkezés: 06-29/742-763.
Mária családi napközi felvételt
hirdet 1-3 éves korú gyermekek
számára. Gondozás 25.000 Ft/
hó. Telefon: 06-30/828-3874.

Érettségire felkészítés és korrepetálás Gyálon matematikából, történelemből, magyarból.
20/527-7701.
Gyáli takarítói állásra kollégákat keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezni a 06-30/5568587-es telefonszámon, vagy a
gyal.logistic@gmail.com email
címen lehet.

A Pestszentimrei

Hirdetésével
a kultúrát
támogatja!

Antikvárium

(1188 Bp. Nemes u. 3.)
könyvet vásárol minden
mennyiségben.
Nagyobb tétel
esetén díjtalan
kiszállással és szállítással, gyors
lebonyolítással.
Tel:30-546-2232
Web: olvasni.hu, E-mail:
olvasni@olvasni.hu

Hirdetésfelvétel:
06-29/541-644
vagy
személyesen
a közösségi
házban.

A NAPRA FORGÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
KERTÉSZETI MUNKATÁRS, CÍMKÉZŐ, CSOMAGOLÓ,
ÉS RAKTÁRI RENDTARTÓ MUNKATÁRSAKAT KERES
GYÁLI ÉS SZIGETSZENTMIKLÓSI PARTNERCÉGEIHEZ!
Feladatok:
•
kertészeti munkák
•
áru-összekészítés
•
címkézés, csomagolás
•
anyagmozgatás
•
raktári rendtartás (kizárólag megváltozott munkaképességűek számára)
Munkavégzés körülményei:
•
napi 8 órás munkarend – délelőtti műszak
•
hosszú távú munkalehetőség
•
betanított munkák
•
munkába szállítás Gyál központból
Elvárások:
•
megbízhatóság, rugalmasság
•
pontos, precíz munkavégzés
•
ﬁzikai állóképesség
•
teljesítményorientált hozzáállás
Munka helyszínei:
•
Gyál, Szigetszentmiklós
Az összes felsorolt pozícióba várjuk megváltozott
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is!
Érdeklődjön, jelentkezzen a 06-20/366-3993-as,
vagy a 06-23/520-683-as telefonszámon, munkaidőben 8 -16 óra között. Jelentkezését leadhatja
a megpályázott munkakör megnevezésével az
oneletrajz@napra-forgo.hu email címre is.
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IV. Gyáli Utcazenei
						 Fesztivál
Május 15.

a városközpontban

17.00

Herczku

Ági
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é
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Térzenét ad
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úvószen
F
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s
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V
Gyál

19.00

a Bo
orke ban Ma
star
rkovi
konc
ertje c

A Boban Markovic orkestar koncertje után:

utcazenei mulatság hajnalig
4 helyszín - 4 étterem - 4 zenei stílus

