
ÚjságGyáli
Új

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2007. január

Gyáliakat tüntettek ki a 
megyei ünnepségen

A megyenapi ünnepségen Arany 
János Pedagógiai Díjat vett át Jó-
nás Bertalanné, az Ady Endre Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese, 
Pest Megye Katasztrófavédelméért 
Díjjal ismerték el a Gyáli FEGY Pol-
gárőrség tevékenységét.

3. oldal

Tisztelt Gyáli Polgárok,
Tisztelt Olvasók!

Városunkat fejleszteni, életünket jobbá tenni csak kö-
zösen vagyunk képesek. Pontosan tudom, hogy önkor-
mányzati vezető, képviselő vagy akár egy önkormányzat 
egésze csak akkor végezhet eredményes munkát, ha fo-
lyamatos kapcsolatot tart a választókkal, igényli, figye-
lembe veszi ötleteiket, javaslataikat. Önkormányzat és 
lakosság, intézmények és civil szervezetek, vállalkozók 
és alkalmazottak, értékes tapasztalatokkal rendelkező idősebbek és ötletek-
kel, dinamizmussal teli fiatalok, egyszóval mindannyiunk összefogásával, 
egymással párbeszédben érhetünk el eredményeket.

Önnek, Tisztelt Gyáli Lakos, joga van arra, hogy pontos és hiteles forrás-
ból értesüljön az önkormányzat döntéseiről, elképzeléseiről, minden olyan 
történésről, eseményről, ami városunkat érinti. Nekünk, választott veze-
tőknek meg kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt. A tájékoztatásnak, pár-
beszédnek számos formája működik településünkön. Ezek közül az egyik 
legfontosabb az önkormányzat lapja.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a lapot, mint az önkormányzat és a pol-
gárok közötti párbeszéd fontos színterét még hatékonyabbá tegyük. Magunk-
hoz vontuk az újság kiadását, s új néven új orgánumot jelentetünk meg. Az 
újsággal kapcsolatos feladatok koordinálásával Pánczél Károly alpolgármes-
ter urat bíztam meg. A lap készítésére közbeszerzési pályázaton választottuk 
ki a szakembereket. A most útjára induló Új Gyáli Újságot, az önkormányzat 
ingyenes közéleti és információs kiadványát havonta eljuttatjuk Önhöz. 

Polgármesterként és a lap felelős kiadójaként is nagy figyelmet fordítok 
arra, hogy pontos, hiteles közléseket adjon, s hasznos, érdekes informáci-
ókkal is szolgáljon.

Városunk egyik legnagyobb értéke éppen sokszínűségében van. Remé-
nyeim szerint ez a sokszínűség a lapban is megjelenik. Célunk, hogy az Új 
Gyáli Újság az információáramlás és a párbeszéd színterévé váljon. Kérem, 
fogadja szeretettel, s ossza meg a lap készítőivel véleményét, ötleteit, téma-
javaslatait!                                         

  Gyimesi István
polgármester, felelős kiadó

Mit várnak 2007-től a 
képviselő-testület tagjai?

Az évkezdés, januári tervezés idő-
szakában 2007-tel kapcsolatos 
terveik, várakozásaik megfogalma-
zására kértük a városi képviselő-
testületi tagokat.

8-9. oldal

Akadálymentesítették 
az okmányirodát

12. oldal



Nyugdíjasokat köszöntöttek

Városunk önkormányzata december 14-én bensőséges ünnepségen látta vendégül 
a polgármesteri hivatal már nyugdíjba vonult dolgozóit. A résztvevőket az önkor-
mányzat vezetői köszöntötték, majd ajándékkal kedveskedtek a meghívottaknak. 
A rendezvényen egymást sok-sok éve nem látott egykori munkatársak elevenítet-

ték fel a közös munka emlékeit, s persze előkerültek az unokák fényképei is.

Mire szerződünk?
Új kiadvánnyal, Gyál Város Önkor-

mányzatának lapjával kopogtatunk Ön-
nél. A képviselő-testület döntése szerint 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban 
a Médiaszolgálat Kommunikációs Kft. 
nyerte el az Új Gyáli Újság készítésének 
jogát. 

A munkára nagy örömmel, s némi szo-
rongással vállalkozunk. Örömmel, hiszen 
újságíró számára aligha van szebb feladat, 
mint közvetlen környezetét, lakóhelyét, az 
ott élőket szolgálni. Ugyanakkor szoron-
gunk kissé, mert független krónikásnak 
lenni abban a közegben, amelynek maga 
is része az ember, nem egyszerű feladat. 
Mi, a lapot készítők egyébként sem hi-
szünk a független újságírásban. Újságírói 
tevékenységünket is áthatja mindaz, amit 
a világról, az országról, vagy akár váro-
sunkról gondolunk. Befolyásolnak megélt 
tapasztalataink, sikereink és kudarcaink. 
Mélyen hiszünk viszont a tisztességes és 
pártatlan újságírásban. Amit a legfon-
tosabbnak, magunkra nézve kötelezőnek 
tartunk az az, hogy szakmánk írott és 
íratlan szabályait betartva, pártatlanul 
tájékoztatunk. Egy önkormányzati lap-
nak - meggyőződésünk szerint - ez a fel-
adata. 

Hírt adni és hasznos információkkal 
szolgálni. Erre szerződünk. 

Véleményünket természetesen nem 
hallgatjuk el, de nem akarunk meggyőzni, 
„csak” megmutatni, információkat adni, 
tükröt tartani. Egyszerűen kíváncsiak va-
gyunk. Kíváncsiak mindenre, ami Gyálon 
történik, mindenre, ami városunkat érin-
ti. Az újság készítését szolgálatnak, az új-
ságot magát szolgáltatásnak tekintjük.

Ezeket az oldalakat magunk élővé tenni 
nem leszünk képesek. Partneri együttmű-
ködésre hívjuk a város minden polgárát, 
a civil szervezeteket, az intézményeket, a 
kultúra, a gazdaság, a politika szereplőit. 
Számítunk megtisztelő javaslataikra, öt-
leteikre, véleményükre.

Pártoló odafigyelését remélve helyezem 
most az Új Gyáli Újság első számát az 
asztalára, Tisztelt Olvasó.        Gazdik István
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Intézmények, civil 
szervezetek információit várjuk
Az Új Gyáli Újság fontos feladatának tartja, hogy a városban működő intéz-
mények, civil szervezetek, kezdeményezések életéről, tevékenységéről, prog-
ramjairól rendszeresen tájékoztatást adjon. 

Lapunk örömmel fogadja és jelenteti meg ezeket az információkat, kész-
séggel tudósít intézményi és civil rendezvényekről. A hozzánk eljuttatott 
közléseknek nemcsak az Új Gyáli Újság hasábjain biztosítunk nyilvánossá-
got, hanem az interneten is, a Médiaszolgálat Kommunikációs Kft. Pest me-
gyei hír- és szolgáltató portálján, a www.vezermegye.hu weboldalon.

Médiaszolgálat Kommunikációs Kft.
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Jónás Bertalanné és a fegyesek is kitüntetést kaptak

Ünnepség a Pesti Vármegyeházán 
December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta 
megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormány-
zata. Megyei díjakat, kitüntetéseket is átadtak 
a rendezvényen. Díszpolgári címet Dr. Losonci 
Miklós és Dr. Zelen Béla kapott. Arany János Pe-
dagógiai Díjat vett át Jónás Bertalanné, az Ady 
Endre Általános Iskola igazgatóhelyettese, Pest 
Megye Katasztrófavédelméért Díjjal ismerték el 
a Gyáli FEGY Polgárőrség tevékenységét.

A mai Pest megye jogelődje, 
Pest-Pilis-Solt vármegye 1659. 
december 4-én jött létre. Pest 
Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése az évfordulót még 
1999-ben nyilvánította megye-
nappá. Az ország legnagyobb 
lélekszámú megyéje minden 

évben ünnepséggel emlékezik 
az évfordulóra. 

Szűcs Lajos, Pest Megye 
Közgyűlésének elnöke ünnepi 
beszédében utalt a megye tör-
ténelmi múltjára, emlékezett 
történelmünk Pest megyei kö-
tődésű nagyságaira, majd ismét 
hitet tett az önálló Pest megyei 
régió kialakítása mellett. 

A rendezvény címek, díjak 
átadásával folytatódott.

A megyegyűlés elnöke Pest 
megye legmagasabb szintű ki-
tüntetését, a díszpolgári címet 
adta át Dr. Losonci Miklósnak, 

Pest megyében végzett, évti-
zedeken átívelő kiemelkedő 
tevékenységéért, a megye okta-
tásában, művészeti életében be-
töltött, tanári, ismeretterjesztői 
szerepéért, széleskörű, kiemel-
kedő publikációs tevékenysége 
elismeréseként és Dr. Zelen 

Bélának, Pest megye egészség-
ügyében, a Magyar Vöröske-
reszt megyei szervezetében, a 
hagyományok őrzésében vég-
zett munkája, rendíthetetlen 
kitartása, életpályája elismeré-
seként.

A megyei szakmai elismeré-
sek közül kettő is városunkba, 
Gyálra került.

Wentzel Ferenc, Pest Megye 
Közgyűlésének alelnöke és 
Gazdikné Kasa Csilla, Pest Me-
gye Közgyűlése Oktatási, Mű-
velődési és Műemlékvédelmi 
Bizottságának elnöke Arany 

János Pedagógiai Díjat adott át 
Jónás Bertalannénak, az Ady 
Endre Általános Iskola igazga-
tóhelyettesének, gazdag, pél-
daértékű, több évtizedes, kez-
deményező oktatási-nevelési 
munkája, valamint a szociáli-
san rászoruló gyermekek gon-
dozásában, segítésében elért 
eredményei elismeréseként.

Wentzel Ferenc, Pest Megye 
Közgyűlésének alelnöke és 
Szandhofer János, Pest Megye 

Kati néni több évtizedes, példaértékű tevékenységét ismerték el

Fegyeseink térségi szinten is kiemelkedő munkát végeznek

A Gyálra került díjak

Arany János Pedagógiai Díj adományozható azoknak a 
személyeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, 
iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 
területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módsze-
rek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató 
magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Pest Megye Katasztrófavédelméért Díj adományozha-
tó azoknak a tűzoltóknak és tűzbiztonság érdekében tevékeny-
kedő személyeknek, közösségeknek, akik a tüzek oltása, a tűz 
megelőzése terén hatékony szervező vagy propagandamunkát 
fejtettek ki, illetve ilyen irányú konkrét tevékenységben közre-
működtek, továbbá azoknak a polgári védelemmel hivatássze-
rűen foglalkozó szakembereknek, civil személyeknek, polgári 
védelmi szervezeteknek, akik a polgári védelmi feladatok vég-
rehajtása terén hatékony szervező, végrehajtó és propaganda-
munkát fejtettek ki.

Közgyűlése Önkormányzati és 
Területfejlesztési Bizottságá-
nak elnöke a bűnmegelőzés és 
járőrszolgálati tevékenységük 
mellett a katasztrófavédelem 
terén kifejtett kistérségi szin-
ten is ellátott lelkiismeretes, 
odaadó, szakszerű munkájuk 
elismeréséül Pest Megye Ka-
tasztrófavédelméért Díjat adott 
át a gyáli FEGY Polgárőrség-
nek. A díjat Kurucz Árpád a 
szervezet elnöke vette át. 

�007. január
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Városi matematikaversenyt is rendeztek

Rákóczi napok a Rákócziban

A legtöbb érmet gyűjtötték

Élre úsztak az adysok
Decemberben 22 iskola 146 tanulójának részvételével rendezték meg a már hagyo-
mánnyá vált mikulásnapi úszóversenyt a MALÉV uszodában. Minden évben az uszo-
dában tanuló 800-850 gyerek közül választják ki az oktatók a legügyesebbeket, legte-
hetségesebbeket, akik a versenyen indulhatnak.

A gyáli Ady Endre Általános Iskolát 52 ta-
nuló képviselte a megmérettetésen. Az iskolák 
közötti versenyen –több testnevelés tagozatos 
iskolát is megelőzve- az adys diákok a legtöbb 
érmet és pontot gyűjtötték, így 122 ponttal az 
1. helyen végeztek és elhozták a vándorkupát. 
A korcsoportos versenyeken is sok érmet és 
pontszerző 4-5-6. helyet gyűjtöttek össze a 
tanulók. 

Köszönet a szülőknek, hogy évek óta vál-
lalják a tanulók úszásoktatásának finanszíro-
zását, s köszönet azért is, hogy gyermeküket 
elkísérték a versenyre, képviselték az Adyt és 
városunkat!

Juhász Katalin
testnevelő

A legkiemelkedőbb Adys eredmények:

Molnár Kinga minden úszásnemben 
az első helyen végzett

Dörfler Kira
Illés Kristóf
Madácsi Roland
Szabó Noémi
Vona Róbert
Mogyoróssi Betti
Czeitler Dorottya
Nagy-György Kristóf

gyors

10.
3.
7.
6.
2.
4.
5.
9.

hát

7.
5.
3.
3.
4.
8.
5.
3.

mell

3.
18.
8.
7.
7.
2.

12.
14.

összetett 
helyezés

6.
4.
5.
5.
3.
4.
6.
6.

Horváth Zita
Szabó Zsolt
Bundy Viktória
Bacskai Claudia
Tumpech Nikolett
Bundy Tamás
Molnár Kinga

gyors

1.
9.
3.
6.
9.
3.
1.

hát

2.
3.
9.
5.
3.
3.
1.

mell

4.
11.
8.
6.
5.
4.
1.

összetett 
helyezés

2.
5.
6.
6.
5.
3.
1.

Alsó tagozat Felső tagozat

Immáron 12 éve annak, hogy iskolánk névadójának, II. Rákóczi Fe-
rencnek névnapját egyhetes ünnepségsorozat keretében tartjuk meg 
a Rákóczi iskolában. Hagyományainkhoz híven igyekszünk gazdag, 
színes programmal emlékezetessé tenni minden évben az évfordulót.

Rajz- és képzőművészeti kiállítás, mesevetél-
kedő, színházlátogatás, jégszínházi előadás, 
történelmi vetélkedő, terematlétika, mate-
matika verseny, Christmas-party szerepel a 
választható programok palettáján. Az első 
kiemelkedő esemény a városi matematika-
verseny, amely rangjához méltóan mindjárt 
az első napon került megrendezésre. 

Nagyon örültünk, hogy idén is, mint ed-
dig mindig városunk összes általános isko-
lája elküldte hozzánk diákjait a megméret-
tetésre. 

Elismerésként álljon itt a győztes tanulók 
és iskolájuk neve:

A matematika verseny eredménye:
2. évfolyam: 
I. Kristóf Kamilla Ady E.Ált.Isk.
II. Szabó Noémi Ady E. Ált.Isk. 
II. Szénási Dóra Ady E. Ált.Isk. 
3.évfolyam: 
I. Kövér István Ady E.Ált.Isk. 
II. Herczeg Klaudia Eötvös J. Ált. Isk.  
III. Papp Dávid István Eötvös J. Ált. Isk.  
IV. Kiss Otília Ady E. Ált.Isk. 
V.-VI. Tokics Fortuna Eötvös J.Ált.Isk.
            Szabó Péter Kossuth L. Ált. Isk. 
4. évfolyam:
I.   Bróda Richárd             Ady E. Ált. Isk.   
II.  Banga Eszter        Rákóczi Ált.Isk.    
III. Kovács Friderika       Ady E. Ált. Isk.    
IV. Róth Sándor              Kossuth l. Ált. Isk. 
V.  Bugja Tímea            Ady E. Ált. Isk.       
5. évfolyam: 
I.   Kiss Gertrúd            Ady E. Ált. Isk. 
II.  Hrnyczka Stephanie        Rákóczi F. Ált.Isk. 
III. Sándor Norbert                Kossuth L.Ált.Isk. 
IV. Szénási Eszter                 Ady E. Ált.Isk. 
V.  Ferenczi Kristóf               Bartók B. Ált.Isk. 
6. évfolyam:
I.     Révész Kitti            Ady E.Ált.Isk. 
II.   Gál Bence                Eötvös J.Ált.Isk. 
III.  Garai Zoltán            Bartók B.Ált.Isk.     
IV.  Knilter Mária          Ady E. Ált. Isk. 
V.    Nemes Brigitta       Rákóczi F. Ált.Isk. 
7. évfolyam: 
I.     Vitéz Péter               Rákóczi F.Ált.Isk. 
II.    Kis Máté                Ady E.Ált.Isk. 
III.   Németh Tünde        Bartók B.Ált.Isk. 

IV.   Bódi Péter               Bartók B. Ált. Isk. 
V.    Mezei Enid              Rákóczi F. Ált. Isk. 
8. évfolyam: 
I. Mihály Zsolt                Ady E.Ált.Isk. 
II. Füzesi János                Rákóczi F. Ált.Isk.
III. Gőcze Gergely           Bartók B. Ált. Isk.

IV. Kiss Stefánia             Ady E. Ált. Isk. 
V. D. Lőrincz Dávid        Eötvös J. Ált. Isk. 

A résztvételt köszönjük, a szép eredményekhez 
pedig gratulálunk! 

December 8-án volt a Rákóczi hét záróprog-
ramja, a CHRISTMAS-PARTY. Ezekre a na-
pokra „ünnepi díszbe öltöztettük” az esemény 
helyszínét, a tornatermünket és az egész iskolát. 
Versekkel, jelenetekkel, harangjátékkal, vetélke-
dőkkel emlékeztünk meg Karácsonyról, termé-
szetesen mindezt angol nyelven!

Így nemcsak magyarul, hanem angolul is kíván-
tunk mindenkinek Békés Karácsonyt, Boldog Új 
Évet! Merry Christmas  Happy New Year!

Micsik Antalné
igazgatóhelyettes
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Falak és lélek
A zeneiskola karácsonyi koncertjéről

A falak ereje nem a kőben, hanem a védők 
lelkében vagyon. Valami ilyesmit mond Dobó 
István várkapitány gyermekkorom egyik ked-
venc olvasmányában, az Egri csillagokban. Ez 
a városra is igaz. Mélyen hiszek abban, hogy 
egy város erejét, életképességét - bármennyire 
fontosak is - nemcsak a falak: az infrastruk-
túra fejlettsége, az utak, a közművek állapota, 
stb. adják. Anyagi környezetünkkel egyenér-
tékűen fontos a lélek, a hit, a közösségi élet, a 
civil szféra, a helyi társadalom léte, működése 
is. No meg a kultúra, a művészetek jelenléte. 
Az, hogy milyen helyet foglalnak el a városla-
kók életében.

December 17-én, a Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár színháztermében adtak karácsonyi 
koncertet a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai 
és növendékei.

A Tóth István vezette intézmény felemelő él-
ménnyel ajándékozott meg minket. Volt persze 
néhány félrecsúszott hang, de nem ez a lényeg. 
Ami számít, ami fontos: városunk művészeti 
iskolája színvonalas produkciók sorát vonul-
tatta fel. Arra, hogy a kvalitásos produkciók, 
előadók közül a legtehetségesebbeket kiemelje, 
csak nálamnál jóval avatottabb ítész vállalkoz-
hatna. Nem állom meg ugyan, hogy a nekem 
legjobban tetsző fuvolistákat, a fúvószenekar 
érett, profi előadását és a dobosok fergeteges 
produkcióját külön ne említsem, de mondom 
ismét: számomra a koncert egésze adott él-
ményt, az adventi időszak elmélkedő várako-
zásához nagyon is illeszkedőt. 

A színházteremben tisztán látszott, hogy 
Gyálon nem(csak) a falak egyre erősebbek, ha-
nem a lélek is. Az a város, ahol a tanárok és 
gyerekek közös munkájából ilyen minőség szü-
letik, erős!

Rácsodálkozással teli tisztelettel gratulálok 
a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárainak és nö-
vendékeinek. Köszönöm a karácsonyi koncert 
adta élményt, s szívből kívánom, hogy sokáig 
építsék, erősítsék tovább városunkat!

-gi-

Felnőttek és gyerekek munkáját ismeri el a város

Átadták a Közművelődési Díjakat
A művelődés, kultúra területén kimagasló, eredmé-
nyes munkát végző felnőttek és a közösségi életben, 
tanórán kívüli kulturális tevékenységben élen járó 
gyermekek teljesítményét minden évben Közművelő-
dési Díjjal ismeri el városunk önkormányzata. A dí-
jakat a hagyományoknak megfelelően decemberben, a 
karácsonyi iskolai ünnepségeken vették át a kitünte-
tettek. 

A felnőtt elismerést 2006-ban Gajdosné Dervenkár Matild, az Ady Endre 
Általános Iskola szabadidő-szervezője kapta, aki 1981-től dolgozik Gyál 
város intézményeiben. Kezdetben a Liliom Óvodában nevelte a város ap-
róságait, majd  a Városi Könyvtárban 17 éven át aktívan tevékenykedett. 
Ebben az időben nemcsak a kultúra egyik hordozóját, a könyveket szeret-
tette meg a látogatókkal, hanem lelkiismeretes munkájával nagymérték-
ben hozzájárult a város kulturális életéhez, a rendezvények színvonalas 
megrendezéséhez. 

Jelenleg az Ady Endre Általános Iskola szabadidő-szervezője. Sokrétű 
munkáját itt is nagy lelkesedéssel, pontosan végzi. Szívesen intézi a ki-
rándulásokat, múzeumi órákat, a színházlátogatásokat, ötleteivel színesíti 
rendezvényeinket. Kedves, vidám egyéniségével jó hangulatot varázsol az 
iskola falai közé.

Tilda néni segítségével készül az adventi koszorú az Ady  
életmód szakkörében

A díjazott gyermekek, fiatalok:
Ady Endre Általános Iskola: Podina Ivett 7/a., Őszi Henrietta Rózsa 7/b., 
Bartók Béla Általános Iskola: Orosz Kinga 8/a., Erdősi Alexandra Kinga és
Baranya Krisztina 6/a.
Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola:
Volentér Tímea 8., Peczár Tímea 8., Fülöp György 12/a., Heincz László 12/a.
Kossuth Lajos Általános Iskola: Nagy Veronika 8/d., Csőszi Alexandra 8/d.,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Vitéz Péter 7/a., Füzesi János 8/a.
Dobó K. utcai tagozat: Lencse Margit 8., Muzsik Márton 8.
Kodály Zoltán Zeneiskola: Horváth Marcell 5. zongora szakos, Kovács Kla-
udia 2. klarinét szakos
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Csatornázási munkák 
a Szent István utcában

A Szent István utcában a szenny-
vízcsatorna–hálózat teljes cse-
réjét végzik a szakemberek. A 
beruházás nagyobb része elké-
szült, a kamerás bevizsgálás és 
geodéziai munkák vannak még 
hátra.

A cserére a közmű elöregedé-
se miatt volt szükség, az utóbbi 
években egyre több probléma, 
meghibásodás jelentkezett.   

A beruházás 80 millió fo-
rintba kerül. A kivitelező 2007 
márciusában fogja átadni az új 
csatornát. Ezek után 60 milliós 
beruházással kap új burkolatot 
a Szent István utca, ami a tervek 
szerint a nyár közepére készül 
el. 

A kivitelező a lakók türelmét 
és megértését kéri a munka be-
fejezéséig.

Civil mozgalmak is segítik  abűnmegelőzést

SZEM-mel figyeljünk egymásra!
A Szomszédok Egymásért Mozgalom a 
FEGY Polgárőrség támogatásával 2002-
ben alakult meg városunkban. Az elneve-
zés egy olyan társadalmi bűnmegelőzési 
programot takar, amelynek a lakóközös-
ségben előforduló bűncselekmények meg-
előzése, korlátozása, a biztonságosabb 
életkörülmények kialakítása a célja.

A polgárok biztonságának megteremtését, védelmét nem várhatjuk 
kizárólag a rendőrségtől. Sokat tehetnek és tesznek is a civil kezdeménye-
zések, például a polgárőrség. A polgárőrök önzetlenül, a környezetük biz-
tonságának javítása érdekében teljesítenek szolgálatot, de ennek is meg-
vannak a határai (erre fordítható szabadidő, anyagi lehetőségek, stb.). 

A lakóhely, lakókörnyezet, amelynek mi is tagjai vagyunk, fontos 
szerepet játszik életünkben. Egymást segítve, egymásra és egymás 
javaira odafigyelve sok bűncselekményt előzhetünk meg. 

Ehhez kínál keretet a SZEM mozgalom. A kezdeményezésnek az a 
lényege, hogy az egymás szomszédságában élők az átlagosnál jobban 
figyelnek egymásra, egymás értékeire, lakókörnyezetükre. A SZEM 
tagjai egyszerűen csak kapcsolatot tartanak lakókörnyezetükkel, és 
ha rendellenességet észlelnek, értesítik a polgárőrséget, rendőrséget. 

A helyi polgárőrség 24 órás ügyeleti szolgálatot működtet, ahol a disz-
pécserek bármilyen helyzetben azonnal, szakszerűen intézkedni tudnak.

Gyál minden választókerületében van SZEM megbízott, akivel 
fel lehet venni a kapcsolatot. A polgárőrség ügyeletének elérhető-
ségein is készséggel adunk részletesebb információkat a mozga-
lomról. A Szomszédok Egymásért Mozgalom örömmel fogadja a 
lakókörnyezetükért felelősséget érző gyáli polgárokat.

Mészáros József 
SZEM vezető

A FEGY Polgárőrség ügyeleti
központjának elérhetőségei:

2360 Gyál, Pesti út 74.
Telefon/fax: 06-29/340-333

Ismét patak lehet a kanálisból
Már csak az idősebb gyáliak emlékezhetnek arra az idő-
szakra, amikor a város szélén elhaladó patak valóban 
patak volt, bővizű, halakkal teli vízfolyás.

A Monor térségében eredő, s a Ráckevei-Soroksá-
ri Duna-ágba torkolló csatorna állapota igen rossz, a 
hivatalos dokumentumok négy nagy ipari szennyező 
forrást említenek. Ez annyit jelent, hogy települések és 
ipari üzemek szennyvizét engedik a mederbe! Élővízből 
szennyvizet szállító kanálissá vált a patak, de most van 
némi esély az eredeti állapotok visszaállítására. Decem-
ber elején Gyimesi István kezdeményezésére városunk-

ban tekintették át a helyzetet és a lehetséges megoldáso-
kat az érintett önkormányzati vezetők, szakemberek.

Cél, hogy a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizáci-
ójához kapcsolódva uniós pályázati lehetőségekkel élve, 
összefogva szerezzenek pénzt a települések, kistérségek. 
De mire is? Innen már több elképzelés is szóba jöhet a 
meder kibetonozásától a patak élővízfolyássá tételéig, élő-
világának visszaállításáig. Gyál polgármestere az utóbbi 
megoldást támogatja. Az egyeztetés, tervezés, pályázati 
eljárás persze több évet is igénybe vehet, ám a folyamat 
végére kanálisból ismét patakká válhat a Gyáli patak.

ÚjságGyáli
Új
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Egészségügy: reform vagy megszorítások? 

Levélben kért segítséget a kórházigazgató
A reform szó a magyar nyelvben nem gyökeres vál-
tozással járó, a haladást segítő átalakulást jelent. 
Olyan utat, amit végigjárva valami újat, a réginél 
jobbat lehet elérni. 

Az egészségügy jelenlegi helyzetével, színvona-
lával elégedett embereket nem könnyű találni. Át-
alakításra, reformokra van szükség. Abban viszont, 
hogy a kormány által az egészségügy reformjának 
nevezett intézkedéscsomag valóban jobban műkö-
dő, magasabb színvonalú szolgáltatást eredményez-
e, már erősen megoszlanak a vélemények. Tény, 
hogy ezeket az intézkedéseket most inkább megszo-
rításokként, visszafejlődésként éljük meg. A gyógy-
szerárak emelkedésével, a vizitdíj bevezetésével, 
kórházi ágyszámok csökkenésével s más, számunk-
ra kedvezőtlen intézkedésekkel szembesülünk.

Mint bizonyára sokak előtt ismeretes, az egész-
ségügyi miniszter a reform részeként súlyponti 
kórházakat jelölt ki. Az ÁNTSZ beutalási rendje 
szerint a városunkban élők fekvőbeteg-
ellátásáért felelős Jahn Ferenc Dél-Pesti 
Kórház is szerepel a súlyponti kórhá-
zak listáján. A kórház vezetői levél-
ben fordultak Gyimesi Istvánhoz, 
Gyál polgármesteréhez. A levél 
lényege, hogy a kórház a ter-
vezett ágyszámcsökkentés 
és egyéb megszorítások 
miatt – ha a miniszté-

rium jelenlegi elképzelései valósulnak meg – nem 
látja biztosítottnak, hogy képes lesz megfelelni ellá-
tási kötelezettségének. Ahogy más egészségügyi in-
tézmények esetében is, a kórház és a minisztérium 
ezekben a napokban, hetekben tárgyal, egyezkedik. 
A kórházvezetők az érdekérvényesítésben kérték 
városunk segítségét.

Városunk polgármestere az Új Gyáli Újság kér-
désére válaszolva elmondta: a gyáli önkormányzat 
nem a kórházak és az egészségügyi kormányzat kö-
zötti csatározásban érdekelt, hanem az itt élők szín-
vonalas egészségügyi ellátásának biztosításában. 
Ezért vették fel a kapcsolatot a Szent Rókus Kórház-
zal és a Szent István Kórházzal is.

Legyen bármi is az egészségügyi reformnak nevezett 
intézkedéscsomag eredménye, következménye, a gyáli 
polgárok színvonalas egészségügyi ellátásának biztosí-
tásáért mindent megtesz az önkormányzat – szögezte 
le Gyimesi István, Gyál város polgármestere.

Ágyszámleépítés: Talált! Süllyed?
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Dr. Orbán Péter 
önkormányzati képviselő 
Reményeim szerint a 2007-es esztendő az építkezés 
és a társadalmi együttműködés éve lesz. A közép-
magyarországi régió tagjaként a gyáli kistérség 
központjaként városunknak kiemelt lehetőségei 
lesznek az idei évben.Ahhoz azonban, hogy a meg-
nyíló esélyeket mindannyiunk, az itt élők és dolgo-

zók javára használhassuk fel együttműködésre van szükség. Együttmű-
ködésre a város vezetése és annak lakosai; a vállalkozók, a civil szféra és 
az egyének között. Gyál városa mi vagyunk, az itt élők. Rajtunk áll, hogy 
milyen települést, közösséget építünk!

Mit várnak 2007-től a képviselő-testület tagjai?
Az évkezdés, januári tervezés időszakában 2007-
tel kapcsolatos terveik, várakozásaik megfogal-
mazására kértük a városi képviselő-testületi ta-
gokat.

Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő, 3. sz. vk.
Kívánhatnék egyszerűen, boldog és sikerekben 
gazdag új esztendőt minden kedves gyáli polgár-
nak, ha nem venném figyelembe az ország jelenlegi 
helyzetét. Nehéz évet tudhatunk magunk mögött 
és minden azt mutatja, hogy nehéz évek állnak 

előttünk. Az ország mély gazdasági és morális válságban van. 
Megszorító csomag, gázáremelés, vizitdíj, dobozdíj, tandíj, emelkedő 

adók és utazási költségek sokak számára elviselhetetlen terheket fognak 
jelenteni. Gyál Önkormányzatának is fokozott figyelmet kell fordítania a 
szociálisan rászorultakra és sajnos egyre inkább a terhek jelentős részét 
viselő középosztályra is. Mindez nem könnyű feladat, hiszen a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásán túl szeretnék fejlesztési és beruházási 
céljainkból is egyre többet megvalósítani. 

A 2007-es esztendőtől azt várom, hogy az anyagi nehézségek ellenére, 
legalább közállapotunk tisztasága és felemelkedése elkezdődik. 

Ezen gondolat jegyében kívánok, jó egészséget és boldogulást a kedves 
gyáliaknak!

Pápai Mihály
alpolgármester, önkormányzati képviselő,  
4. sz. vk.
2007-ben nagyon sok munkával ugyan, de újra 
lendületes pályára állítjuk Gyált, ebben számítunk 
a képviselő-testület minden tagjára, a bizottsági 
munkában is, de számítunk városunk minden 
polgárára. A város érdekeinek hatékonyabb kép-

viseletét várom a vezetőktől, legyen szó önkormányzati vagy intézményi 
vezetőkről. 2007 reményeim szerint az alappontok lerakásának éve lesz. 
Olyan alappontokat kell leraknunk a kultúrában, a város megjelenésében, 
arculatában, amelyek az itt élők jó közérzetét, Gyálhoz való kötődését erő-
sítik. Külön is fontos a zöldfelületek, terek rendezettebbé tétele.

Az kívánom minden Gyálon élő polgárnak, hogy érezze jól magát a tele-
pülésen, találja meg számítását, váltsa valóra céljait, elképzeléseit!

Gyimesi István
Polgármester
Már tisztán látszik, hogy az ország gazdasági hely-
zete, ezen belül az önkormányzatok lehetőségei 
igen rosszak lesznek ebben az évben. Nem gondol-
hatjuk, hogy ezek a folyamatok Gyált érintetlenül 
hagyják. Mindent megteszünk azért, hogy a ked-
vezőtlen folyamatok, megszorítások hatásait mér-

sékeljük, kiküszöböljük a rendelkezésre álló források ésszerű átcsoportosí-
tásával. Célunk, hogy 2007 se legyen rosszabb évünk, mint 2006 volt. Az is 
természetes, hogy 2007-ben azokat a forrásokat, amiket nem kapunk meg, 
amiket elvonnak tőlünk, mi sem tudjuk továbbadni az intézményeinknek. 
Mindenképpen arra törekszünk, hogy ne legyen létszámleépítés. Ezek a 
város üzemeltetésével kapcsolatos kérdések. Ami a fejlesztéseket illeti, 
eltökéltek vagyunk abban, hogy folytatódjon az a fejlesztési ütem, ami a 
várost a jelenlegi színvonalra emelte. Járdákat fogunk építeni, felújítjuk, 
bővítjük az Ady iskolát, megépül a Gyált Vecséssel összekötő út, megvaló-
sul a Szent István utca burkolása, hogy csak néhányat említsek. 

Meggyőződésem szerint az ország nehéz helyzetében Gyálon az embe-
ri kapcsolatok, az adott szó becsülete, az összefogás, egymás tiszteletben 
tartása talaján találhatjuk meg boldogulásunkat. Ennek jegyében kívánok 
városunk minden polgárának, boldog, békés, szeretetben, gyarapodásban 
teli új évet!

Badics Ferenc 
önkormányzati képviselő 
Szeretném, ha fejlődés és gyarapodás len-
ne a magánéletben és a városunk életében  
egyaránt. Lehet, hogy álmodozó vagyok, de a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére csak pozitív hozzáállás-
sal szabad nekivágni az új esztendőnek.

Botlik István 
önkormányzati képviselő, 7. sz. vk.
Szívem szerint azt várom ettől az évtől (is), hogy 
álljanak rendelkezésre azok a költségvetési for-
rások, amiből minél több, a város számára fontos 
és hasznos elképzelést meg tudunk valósítani. Az 
eszem persze azt súgja, hogy erre most vajmi kevés 
esély van, ma nem ilyen idők járnak, de mint tud-

juk: „a remény hal meg utoljára”. Az kívánom mindannyiunknak, hogy a 
nehéz helyzet ellenére is elérjük céljainkat!

Czotter Ferenc
önkormányzati képviselő, 1. sz. vk.
A kormányzati elvonások miatt a város polgárai és 
az önkormányzat számára is rendkívül nehéz év 
következik. A mi csapatunk - úgy érzem - ennek 
ellenére nemcsak az önkormányzati intézmények 
működőképességének megőrzésére lesz képes, ha-
nem előretekintő fejlesztések és programok elin-
dítására is. A város 10. születésnapjára „Szeretem 

Gyált” elnevezéssel környezetvédelmi program megvalósítását kezdemé-
nyezem. Békés, boldog új évet kívánok minden gyáli polgárnak!
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Gazdikné Kasa Csilla
önkormányzati képviselő, 2. sz. vk.
Választókörzetem fejlesztése, az ott élő emberek 
életkörülményeinek javítása mellett azon fogok 
dolgozni 2007-ben, hogy a város nevelési-okta-
tási és kulturális intézményeiben zajló munka 
színvonala a kormányzati megszorítások ellené-
re is erősödjön. 

Azt várom 2007-től, hogy összefogással, felelős, átlátható gazdálkodás-
sal úrrá legyünk a nehézségeken. Ehhez kívánok mindannyiunknak 
erőt, elszántságot, a megvalósításban sikereket, a magánéletben pedig 
boldogságot!

Fa Zsuzsanna
önkormányzati képviselő, 10. sz. vk.
Békés, boldog, egészségben gazdag, hitben erős új 
évet kívánok! Tudom, hogy az emberek érzelmeik-
ben szubjektívek, de szeretném hinni, hogy végkö-
vetkeztetéseikben objektívek. Kívánom még min-
denkinek, hogy az értelem kontrollja uralkodjék az 
érzelmeik felett, mert az elkövetkező esztendőkben 

mindezekre nagy szükségünk lesz!

Illés László
önkormányzati képviselő 
Az új év beköszönte új lehetőségéket kínál váro-
sunk számára. A képviselő-testület tagjaként aktív, 
tevékeny munkával ahhoz kívánok hozzájárulni, 
hogy Gyál minél inkább kihasználhassa lehetősé-
geit. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy városunk fejlő-
désébe az itt dolgozó iparosokat, vállalkozókat is be 

tudjuk kapcsolni. Az Ipartestület tagjaként ezt kívánom elősegíteni. Sok 
sikert kívánok minden gyáli lakosnak 2007-re!

Cseszkó Tibor
önkormányzati képviselő, 9. sz. vk.
Azt várom ettől az évtől, hogy az önkormányza-
tokat sújtó kormányzati intézkedések, elvonások 
ellenére fejleszteni tudjuk városunkat, szebbé, kul-
turáltabbá tudjuk tenni környezetünket a lakosság 
és az önkormányzat összefogásával. Boldog, sikeres 
új évet kívánok!

Kovács Antal
önkormányzati képviselő 
Bízom benne, hogy a 2007-es évet mind az ország, 
mind városunk tekintetében a nyugodt, békés köz-
élet fogja jellemezni. Hiszem, hogy csak kellő tár-
sadalmi konszenzus kialakítása, megőrzése mellett 
van lehetőségünk arra, hogy településünk tovább 
épüljön. Képviselőként ennek a célnak az elérését 

kívánom szolgálni. Békés új esztendőt mindenkinek!

Csizmadia Benedekné
önkormányzati képviselő 
Reményeim szerint a 2007-es esztendő városunk, 
Gyál további töretlen fejlődését hozza. Ennek ér-
dekében kiemelten fontosnak tartom, hogy a város 
döntéshozói és a civil szervezetek képviselői között 
érdemi párbeszéd alakuljon ki. Közös felelőssé-
günk, hogy miután ennek feltételeit megteremtet-

tük, a város érdekeit szem előtt tartva eredményes munkát végezzünk. 
Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden gyáli lakosnak!

Végh Tibor
országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő 
Eddig csak beszéltünk a változásokról. Remélem, 
hogy 2007-ben kevesebb lesz a beszéd és a riogatás 
és több a valódi változás. Olyan változások melyek 
hosszabb távon megkönnyítik életünket és lehetősé-
get adnak gyermekeinknek. Ma egy szelet kenyérrel 
kevesebb magunknak, holnap egy egész kenyérrel 

több gyermekeinknek.  Nekem ez a legfontosabb. Mindenkinek kívánok sok 
sikert az új esztendőben, legyen biztonságosabb és békésebb az életünk!

Véghné Bágya Ildikó
önkormányzati képviselő 
Bízom abban, hogy az emberek 2007-ben -  és egyre 
inkább -  felismerik a valódi emberi értékeket, a se-
gítőkészséget, az odafordulást és a hitet.  Hitet ab-
ban, hogy nem a politikai csaták a legfontosabbak.  
Nem az számít, hogy mit gondolunk a világról, ha-
nem az, hogy mit teszünk azért, hogy mindannyi-

unk érdekében jobbá tegyük azt. Ehhez kívánok mindenkinek  békességet, 
boldogságot  és jó egészséget!

Vinnai Tibor
önkormányzati képviselő, 8. sz. vk.
Azt várom 2007-től, hogy a Gyurcsány-kormány 
befejezi „reformjait”, mert ha sokáig tart még, ezt 
is elk…..ják. Szívesen venném, ha a miniszterelnök 
végre igazat beszélne. Reményeim szerint Gyálon 
az önkormányzatokat sújtó nehézségek ellenére is 
tudunk fejleszteni. Abban is bízom, hogy városunk 

a kistérségi központi szerepkörből is profitálni fog. Boldog új esztendőt, 
egészséget és kitartást kívánok 2007-re!

Zabánné Nagy Gyöngyi
önkormányzati képviselő, 5. sz. vk.
Azt várom 2007-től, hogy Gyálon képesek leszünk az 
egészségügyet ellehetetlenítő kormányzati intézke-
déseket ellensúlyozni. Felelős gazdálkodással fejlesz-
teni tudjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek az itt 
élő polgárok, családok életét könnyebbé teszik. Min-
den gyáli lakosnak sikeres, boldog új évet kívánok!

Erős József
önkormányzati képviselő, 6. sz. vk. 
Mindenkinek jó egészséget, a városnak pedig to-
vábbi látványos fejlődést kívánok. Bízom benne, 
hogy tevékenységünk 2007-ben is a lakók megelé-
gedését szolgálja majd!
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Programok, Rendezvények

Január 10. szerda 17 óra
Garai galérián

100 Kép a Közösségi Ház
2006. Év Programjaiból

Megtekinthető: Február 9-ig 

Január 17. szerda 9 és 10.30
Miamanó Színház – Rút Kiskacsa

Január 17. szerda 13 óra
Író-Olvasó Találkozó Varró Dániellel

Január 17. szerda 17-20 óráig
Babakészítő tanfolyam indul!

Január 19. péntek 16 óra
Magyar Kultúra Napja Alkalmából:
Régészeti munkálatokat bemutató 

poszter kiállítás

Január 23. kedd 17 óra
Magyar Kultúra Napja Alkalmából:
„Szomszédolás” Felsőpakonyon

Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés 
képzőművészeinek közös kiállítása

Kiállítás megtekinthető: Február 15-ig

Előzetes

Február 6. kedd 17 óra
Amatőr Alkotók Goblein és  

Kézimunka Kiállítása
Kiállítás megtekinthető: Február 23-ig

Február 9. péntek 16 óra
„Azt a ragyogóját!”- Nótadélután

Február 13. kedd 9.30 és 10.15 óra
Magyar táncház kicsiknek

Február 13. kedd 18 óra
Palásti Renáta kiállításának  

megnyitója
Megtekinthető: március 2-ig

Február 16. péntek 18 óra
„Szomszédolás” Vecsésen

Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés  
képzőművészeinek közös kiállítása

Megtekinthető: 
2007. február 25-ig.

Február 17 szombat 10 óra
Kodály Zoltán halálának 40. évfordu-

lója alkalmából 
Kistérségi Gyermek-és Ifjusági 

Találkozó keretében Népdal Verseny 
Óvodások, Kisikolások részére

Díjakat átadja:
Pánczél Károly  

Gyál város alpolgármestere
Rendezők: Bartók Béla Általános 

Iskola és a Közösségi Ház

Február26. hétfő 10 óra
Kommunizmus Áldozatainak  

Emléknapja Alkalmából
Rendezők: Eötvös József Általános 

Iskola és Közgazdasági Szakközépis-
kola és a Közösségi Ház

Február 27. kedd 18 óra
„Szomszédolás” Gyálon

Felsőpakony, Gyál, Üllő és Vecsés  
képzőművészeinek közös kiállítása

Megtekinthető: Március 11-ig.

Legújabb Tanfolyamaink

Dudás Tibor (Dudi) Tánciskolája 
Gyálon

(Szombat esti láz II. helyezettje, 
Zséda partnere)

Oktató: Trixy
II. kurzus 

Tanfolyam indul:
2007. január 7-én (csütörtök 15h)
Időpont: Csütörtökönként 15.00-

16.00
Részvételi díj: 3200 Ft /hó 

Kubai Salsa tánctanfolyam 
Táncórák: Hétfő 19-20 óra

                  Szerda 18-19 óra
Részvételi díj:

8000 Ft /hó / fő
5000 Ft /hó /pár
800 Ft /alkalom

Capueria tanfolyam
Tánc alapú brazil harcművészet

Tanfolyam indul:
2007. január 8-án (hétfő 16h)

Foglalkozások:
Hétfő 16- 17 óra
Szerda 17-18 óra

Részvételi díj:
4500 Ft /hó

1000 Ft /alkalom

Babakészítő tanfolyam
Tanfolyam indul: 2007. január 17-én 

(szerda 17h)
Foglalkozások: szerda 17-20 óra
                         péntek 17-20 óra

Részvételi díj: 5000 Ft /alka

Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 

Moziműsor

Január 4. Csütörtök 18 óra
Kígyók a fedélzeten

amerikai akció thriller

Január 11. Csütörtök
10, 14 és 18 óra
Nagyon vadon

Amerikai animációs film

Január 18. Csütörtök 18 óra
Bor, mámor, Provance   

amerikai romantikus vígjáték

Január 25. Csütörtök 18 óra
Tégla

amerikai gengszterfilm

ÚjságGyáli
Új
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Grafikák a Garai galériában
December 12-én Badics Ferenc ön-
kormányzati képviselő nyitotta meg 
Makai Ferenc kiállítását a Közösségi 
Ház Garai galériájában. 

A 21 éves alkotó gyermekkora óta 
foglalkozik rajzolással. Az elmúlt 
évek téli tárlatain már láthattuk né-
hány munkáját. A Garai galériában 
megrendezett kiállítás az első önálló 
bemutatkozása.  

A rajzolást nem tanulta, ám tehet-
sége kiemelkedő, stílusa egyedi. Főként mítikus lények ábrá-
zolása és nonfiguratív rajzok foglalkoztatják. Kizárólag kézi 
grafikákat készít akár megrendelésre is.

Gyálon élő képzőművészek seregszemléje
Tizenhatodik alkalommal rendezték meg decem-
berben a Gyálon élő képzőművészek seregszemlé-
jét, a Gyáli Téli Tárlatot. A Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtárban tartott megnyitó házigazdája 
Szigeti Márta, a Gyáli Képzőművész Kör vezetője 
volt, köszöntőt mondott a rendezvényen Gyimesi 
István, Gyál város polgármestere és Pápai Mihály 
alpolgármester, aki a tárlat életre hívásának egyik 
kezdeményezője, ötletgazdájaként emlékezett az 
elmúlt másfél évtizedre. Az alkotókat és a kiállí-
tott műveket Decsi Kiss János újságíró méltatta. 

Városunk önkormányzata Makai Ferenc, Lő-
rincz Irén és Simon Béla alkotásait díjazta, szpon-
zorok által felajánlott elismerésben Beláz Márk, 
Ingácz Oszkár, Bali Dávid, Gálos Sándor, Pilter 
Angéla, Vállaji Gábor és Kovács Ádám részesült.    

�007. január
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Kistérségi feladatokat is ellát az okmányiroda

Akadálymentesítették az épületet 
Decemberben adták át az akadálymentesített okmányirodát a hoz-
zá kapcsolódó, mozgáskorlátozottaknak szánt lifttel. A kistérségi 
feladatokat is ellátó intézmény akadálymentesítése az Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Fogyaté-
kosok Esélye Közalapítvány támogatásával valósult meg.  Az átadón 
köszöntőt mondott Gyimesi István, Gyál város polgármestere és  
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester.

Folyamatosan fejlődik Gyál intézmény-
hálózata. Helyben vehetjük igénybe a leg-
több szolgáltatást, nem kell más településre 
utaznunk ügyes-bajos dolgaink miatt. A 
következő lépés az intézmények komforto-
sabbá tétele, az ügyintézés körülményeinek 
javítása. Az okmányiroda átalakításával 
fogyatékkal élő embertársaink élete vált 
könnyebbé.  A mozgáskorlátozottak lifttel 
kerülhetik ki a lépcsőzés nehézségeit. Az 
egész létesítmény akadálymentesítése is 
megtörtént, a liften kívül a parkolót, a mos-
dót és az esővédő bejárót alakították át.  

A beruházás hatmillió forintba került, 
amiből két és fél millió forintot a Fogyaté-
kosok Esélye Közalapítvány biztosított pá-
lyázati úton.Liften juthatnak az épületbe a mozgáskorlátozottak

Megkezdődött az Ady iskola felújítása 

Átalakítás alatt nyitva!

Városunk önkormányzata 2004-
ben nyújtott be címzett állami tá-
mogatási pályázatot az Ady Endre 
Általános Iskola bővítésére és teljes 
felújítására. A beruházás 553 millió 
forintos összköltségéből 470 milli-

ót nyertünk a pályázaton, a fenn-
maradó 83 milliót pedig a város 
biztosítja saját költségvetéséből.

A tervezési és engedélyeztetési 
eljárások lefolytatása után no-
vemberben elindult az építkezés. 
A régi, használaton kívüli kazán-
házat és a kéményt már lebontot-
ták a munkások, 50 köbméteres 
esővízgyűjtő ciszternát építettek, 
s megtörtént az esővizet elvezető 
csatorna lerakása is. 

Az intézmény az átalakítás 
alatt is zavartalanul működik, a 

gyerekek biz-
tonságát, testi 
épségét a mun-
kálatok színte-
rét körülvevő 
kerítés és zárt 
kapuk vigyáz-
zák. A diákok 
fegyelmezetten veszik tudomásul, 
hogy nem szabad az építési terület-
re lépniük.

Az iskolában minden második 
szombaton is tanítanak, így előbb, 
május 20-án fejezik be a tanévet. A 
munka nagyját, a meglévő épület 
teljes felújítását és a bővítés szer-
kezetkészre építését május 20. és 
augusztus 26. között végzik el a 
szakemberek.

Az Ady a megye egyik legmo-
dernebb iskolája lesz, kicserélik a 

Reggel az Ady iskola előtt. Nagy a forgalom. Au-
tók sora érkezik, gyerekek iskolatáskával, háti-
zsákkal mindenütt. Mondhatnánk, ez természe-
tes, hiszen fél óra múlva becsöngetnek. A látvány 
mégis szokatlan. Szombat van ugyanis. Itt szom-
baton is tanítanak?

nyílászárókat, új fűtési, világítási, 
víz- és csatornarendszert építe-
nek, burkolatokat cserélnek, teljes 
második emelet készül négy új 
tanteremmel, egyéb helyiségekkel, 
s tetőt is kap az iskola. Felújítják, 
átépítik az utcafrontot, az udvart, 
parkolókat, térburkolatot alakí-
tanak ki. Az akadálymentesített 
létesítményt lifttel, modern tűzvé-
delmi rendszerrel látják el. A felújí-
tás, bővítés befejezése 2008. április 
30-ra várható.

XXI. századi intézmény lesz

Az építkezés alatt is zavartalanul működik

ÚjságGyáli
Új
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A FEGY 
naplójából
Mintegy 180 esemény szerepel a gyáli 
polgárőrök decemberi naplójában. Bár 
a bejegyzések jelentős részét adják a 
riasztórendszer meghibásodása vagy a 
tulajdonos figyelmetlensége miatti té-
ves riasztások, számos valós, éles hely-
zetben is segítséget adtak a fegyesek.

Több esetben kellett az utcán fekvő, 
magatehetetlen részegek biztonságba 
helyezéséről gondoskodniuk, az orvo-
si ügyeletnek segítséget adniuk, falo-
pást akadályoztak meg, rendbontások 
megszüntetése, megakadályozása, be-
törések és balesetek helyszínén ellátott 
feladatok szerepelnek még a naplóban. 

Mint Kurucz Árpád, a FEGY elnöke 
lapunknak elmondta, az ünnepi idő-
szakban sem volt lényegesen több ese-
mény, mint az év más időszakában.

Kecske okozott súlyos balesetet
December 31-én vasárnap éjszaka sze-
mélyi sérüléses baleset történt a Nagy-
kőrösi út folytatásában, a zöldséges 
árudánál. A balesetben ketten (egyi-
kük egy terhes kismama) sérültek meg 
súlyosan. A balesetet egy közeli tanyá-
ról szabadon elkóborló kecske okozta, 
ezt ütötte el az autó.

Száguldozott a körözött
December 28-án az egyik polgárőr 
a Nagykőrösi úton rendszám nélkül 
száguldozó fehér mikrobuszra lett fi-
gyelmes. A FEGY-központ értesítette a 
rendőrjárőrt, akik igazoltatták az autó 
utasait. Egyikükről kiderült, hogy kö-
rözés alatt ál, ezért előállították.

Táblát loptak
December 22-én este két fiatalt fülel-
tek le a polgárőrök, akik egy eltulajdo-
nított közlekedési táblát vittek.

Elszelelt a vétkes
December 13-án 17.30-kor a Toldi–
Kun B. utca kereszteződésében egy 
motorkerékpár és egy személygépkocsi 
ütközött. A vétkes kismotoros elhagy-
ta a helyszínt, a balesetben egy 11 éves 
kislány sérült meg.

Új parancsnokhelyettes kezdte meg munkáját a rendőrőrsön

Csendesen teltek az ünnepek
Viszonylag csendesen teltek az ünnepek, az elmúlt évekhez hason-
lóan kevés esemény történt – mondta el lapunknak Stupek István 
rendőr alezredes, a Gyáli Rendőrőrs parancsnoka.

Hiába a rendőri jelenlét, a gyáli polgárőrök 
tevékenysége, ha mi magunk figyelmetle-
nek vagyunk, nem vigyázunk értékeinkre, 
könnyen bűncselekmény elszenvedőivé vál-
hatunk. Egyre több például a besurranásos 
lopás városunkban, az ünnepek alatt is két 
ilyen esetről érkezett bejelentés. Az egyik 
esetben a tulajdonos arra ébredt, hogy va-
laki a szobából rohan ki, felkapva a feleség 
táskáját. Mire a házigazda felfogta mi tör-
tént, a tettes elmenekült. 

A zárt kertkapu és a kutya sem tartja visz-
sza az elkövetőket attól, hogy a nyitott la-
kásajtón át bejussanak az épületbe, s onnan 
értékeket tulajdonítsanak el. 

Vigyázzunk értékeinkre, tartsuk zárva a 
lakásajtót, még abban az esetben is, ha ott-
hon vagyunk – hívta fel a figyelmet Stupek 
alezredes.

Mint az őrsparancsnok lapunk kérdé-
sére elmondta, ami a felderítési eredmé-
nyességet illeti, a gyáli rendőröknek nincs 
szégyenkezni valójuk. 2007 fő feladata a 
bűnmegelőzés erősítése lesz. Ebben fontos 
szerepe van a FEGY-nek és a Szomszédok 
Egymásért Mozgalomnak. 

A Gyáli Rendőrőrs háza tájáról származó 
hír az is, hogy Kecskés Zsolt rendőr száza-
dos, eddigi őrsparancsnok-helyettes január 
1-jétől a Dabadi Rendőrkapitányságon foly-
tatja munkáját. Január 1-jétől Danó Zoltán 
rendőr századost bízták meg az őrsparan-
csok-helyettesi feladatok ellátásával. Danó 
százados több mint tízéves rendőri tapasz-
talattal rendelkezik, ebből mintegy öt évet 
Gyálon szolgált, itteni munkájával is bizo-
nyította rátermettségét.

Konténereket gyújtogattak
Mintegy 30 konténert 
gyújtottak fel, tettek tönk-
re városunkban a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek 
kialakítása óta. Ezek pót-
lása közel hárommillió fo-
rint pluszkiadást jelentett 
az önkormányzatnak. A 
tetteseket elfogták, az ügy 
bírósági szakaszban van. 

A szelektív gyűjtéssel 
kapcsolatban persze nem 
csak a vandálok okoznak 
problémát. Úgy tűnik, 
mi magunk sem mindig 
használjuk ezt a lehe-
tőséget rendeltetésének 
megfelelően. Ha a kiürült 
műanyag palackokat ösz-

szetapossuk, a magunk helyzetét is megkönnyítjük, hiszen kisebb helyen fér el a hulladék, 
könnyebb szállítani, másrészt több fér el belőle a konténerben. A papírhulladékkal is köny-
nyebb bánni, ha összehajtva tároljuk, szállítjuk, s helyezzük el a szelektív gyűjtőben.

Ha valaki a hulladékgyűjtő konténerek rongálását észleli, a polgármesteri hivatal ügye-
letén, a 340-101-es telefonszámon, vagy a polgárőrség 340-333-as telefonszámán tehet be-
jelentést. 

Használjuk rendeltetésének megfelelően!

�007. január
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Sütisütő verseny a közösségi házban

Minden résztvevő nyert

A magyar ünnepi asztalról nem hiányozhatnak a 
sütemények. A családok többségében nagymamák-
tól örökölt receptek alapján készülnek az ünnepi 
finomságok. A Közösségi Házban december 19-én 
rendezett verseny résztvevői a nyilvánosságnak is 
megmutatták tudományukat.

Az érdeklődők egytől egyig végig kóstolhatták a 
süteményeket és akár a recepteket is megtudhatták 
a versenyzőktől. 

A zsűri három tagja – Gyimesi István Gyál város 
polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester és Gazdikné Kasa Csilla ön-
kormányzati képviselő, az Oktatási és Kulturális 
Bizottság elnöke – az ízhatást, a látványt és kreati-
vitást pontozták. 

Munkában a zsűri

Ünnepi finomságokkal neveztek a résztvevők

Versíró pályázat
Versíró pályázatot írt ki a Közösségi Ház és a Városi Könyvtár 
„Karácsonyi vers jeligére”. Két kategóriában bírálták el a műveket, 
10-17 éves korig és 18 év felett. A verseket Farkas Éva művésznő 
olvasta fel. A zsűritagok Dr. Lutter Imre a Magyar Versírók Egye-
sületének kreatív alelnöke, valamint Perei Mihály a Cukorbetegek 
Egyesületének vezetője voltak.

A nyertesek az oklevél mellé könyvutalványt kaptak ajándékba.  
A nyertesek: 
I. Kiss Noémi: A hideg karácsony (Ady Endre Ált. Isk. 5.b osztályos 
tanulója), II. Kun Viktória: Kis fenyő (Ady Endre Ált. Isk. 5.c osztá-
lyos tanulója), III. Kiss Beatrix: A hóember
(Vecsés, Halmi Telepi Ált. Isk. 8.a osztályos tanulója)
 I. Karácsonyi Lászlóné: Csillagos, II. Varga Lajos Imre: Ballada a 
karácsonyi fenyőről, III. Böjte György: Karácsony hajnalán

Sporteredmények a Dobóból

Kitettek magukért!
Kitettek magukért, szép sikereket értek el a 2006-
os megyei sportversenyeken a Dobó Katica utcai 
tagozatra járó, sajátos nevelést igénylő tanítvá-
nyaink. 

2006. október 5-én Gödöllőn 
rendezték meg a Pest Megyei At-
létikai Bajnokságot, ahol Jakab 
Tamás 7. osztályos tanulónk 400 
méteres futásban és távolugrás-
ban is aranyérmes lett. Muzsik 
Márton 8. osztályos tanulónk 
súlylökésben első, kislabda do-
básban második helyezést ért el. 

Sztojka Mercedesz 5. osztá-
lyos tanulónk 1500 méteres sík-
futásban, Nagy Piroska 7. osz-
tályos tanulónk súlylökésben 
ezüstérmet szerzett. November 
17-én került sor szintén Gödöl-
lőn a Pest Megyei Kosárlabda 
Bajnokságra, ahol hat csapat ve-
télkedett: Gödöllő, Vác, Abony, 
Fót, Szentendre és Gyál tanu-
lói mérkőztek meg egymással, 
és tanítványaink kupával és 
aranyéremmel tértek haza. 

November 24-én az Eötvös 
József Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskolában 
megrendezett Városi Tamba 
Versenyre is beneveztek tanuló-
ink, és idén második alkalom-
mal sikerült elhozniuk a Tamba 
Kupát. Babinyecz Alexandra 5. 

osztályos tanulónk első, Rostás 
Norbert 7. osztályos tanulónk 
második, Rostás István 8. osztá-
lyos tanulónk harmadik helye-
zett lett. 

Minden évben Abony a házi-
gazdája a Pest Megyei Asztalite-
nisz Bajnokságnak.

Idén december 2-án vettek 
részt 8. osztályos tanulóink a 
versenyen. Lencse Margit ezüst-
érmet, Rostás István bronzér-
met szerzett, Muzsik Márton 
negyedik helyezést ért el. 

Büszkék vagyunk az elért 
eredményekre, a gyerekek ki-
tűnőre vizsgáztak küzdeni aka-
rásból. Köszönet illeti felkészítő 
tanáraikat: Bartha Péternét, Pál 
Ildikót, Moderné Budavári Csil-
lát és Balla Andrást.

Az elért eredmények tükrében 
nyugodtan mondhatjuk a mi is-
kolánkba járó sajátos nevelési 
igényű gyermekeinkkel együtt, 
hogy sikerült nekünk is győzni. 

Szép volt fiúk, lányok! Gratu-
lálunk. 

Urbánné Vajda Katalin
munkaközösség-vezető


