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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Elúszott az uszoda
A minisztérium illetékese májusban
arról tájékoztatta a város önkormányzatát, hogy noha a tanuszoda
építésére benyújtott pályázatunk
sikeres, mégsem támogatják.
2. oldal

Hatvan évvel ezelőtt
nevezték ki Gyálra

Nagyon vártam ezt a napot! - kezdi
Gyál egykori jegyzője, majd életéről, gyáli élményeiről mesél. Összefogottan, színesen, a sokat megélt
ember bölcsességével, derűjével.
3. oldal

Ismerjük meg a város
szobrait!

Gróf Széchenyi István élete és
munkássága volt a Közösségi Ház
és Városi Könyvtár szobortörténeti
vetélkedője első fordulójának témája.
7. oldal

Városunk legidősebb polgárát köszöntötték

Özv. Fentor Sándorné április
12-én ünnepelte 102. születésnapját. Gyál legidősebb
lakójának Gyimesi István, a
város polgármestere adta át az
önkormányzat jókívánságait.
Szerkesztőségünk nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük Marika nénit. (Képünkön

az ünnepelt, dédunokájával és
polgármesterünkkel.)

Két ember
Valahogy úgy esett, hogy az Új Gyáli Újság most megjelenő számában idős embereké lett
a főszerep. Köszöntjük a 102 éves Marika nénit, s beszámolunk János bácsi, a hatvan évvel
ezelőtt Gyálra kinevezett jegyző látogatásáról is.
Itt van ez a két idős ember. Sok-sok évtized öröme és bánata, rengeteg munka, küzdelem,
háborúk, politikai viharok, sikerek és csapások a hátukon. De mégis egyenesen állnak.
Bölcsen, derűsen szemlélik a világot, tevékeny életet élnek.
Gyakran azt hisszük, semmi sem lehet fontosabb annál, ami éppen velünk történik. S
megroggyanunk, összeomlunk, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elterveztük.
Nekik vajon hányszor kellett csapást elszenvedniük, hányszor álltak fel, hányszor kezdték újra?
A társadalom mai minőségének leírására a szociológusok, pszichológusok gyakran
használják az anómia fogalmát. Anómia alatt értékvesztett állapotot értenek, olyan időszakot, amikor a régi érték megszűnik érték lenni, s új, stabil értékeket pedig még nem talál
magának az adott társadalom, közösség. Valóban ezt éljük. A család, a tisztesség, az adott
szó vagy az idősek megbecsülése ma nem azt jelenti, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
Furcsa, kavargó, átmeneti ez a világ. Ezért is van nagy szükségünk az idősek tapasztalatára, bölcsességére. Hát kérdezzük meg őket és figyeljünk rájuk nagyon! Fontos dolgokat
mondanak, példát adnak, értékeket mutatnak fel.
Marika néni, János bácsi! Maradjanak még sokáig és segítsenek nekünk!
Gazdik István
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Alsóban jobbak az eredmények

Hirdetmény

Lapunk áprilisi számában foglalkoztunk a gyáli általános iskolások felső tagozatosainak országos kompetenciamérésben
nyújtott teljesítményével. Azóta a 4. évfolyamosok eredménye
is megérkezett.

ELEMZÉSI SZINT

olvasáskészség (%)

íráskészség (%)

matematikai készség (%)

ORSZÁGOS ÁTLAG

58,5

56

82,625

GYÁLI ÁTLAG

62,5

52

81,25

1. Ady Endre Ált. Isk.

68,5

54

86,25

59

57,5

74

2. Kossuth Lajos Ált. Isk.
3. Bartók Béla Ált. Isk.

62,5

51

82,875

4. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

62

49,5

80,75

5. Eötvös J. Ált. Isk. és Közg. Szk.

55

47,5

78,625
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Országos átlag

Gyál Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke 2007. május 2. napjától havonta egy alkalommal fogadóórát
tart.
A fogadóóra időpontja: minden hónap
első szerdája, du. 15.00 – 16.00 óra.
A fogadóóra helye: Közösségi Ház
és Városi Könyvtár földszinti aulája
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
		
Szalai Sándor
		
a CKÖKT elnöke
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Az alsós eredmények lényegesen jobbak
a felsősökénél. A meglehetősen bonyolult mérés eredményeit összevontuk, s a
három fő terület, az olvasási készség, az
íráskészség és a matematikai készség köré
csoportosítottuk.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Új

Gyáli Újság

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Gyál Város Önkormányzata
Felelős Kiadó: Gyimesi István polgármester
A polgármester személyes megbízottja:
Pánczél Károly alpolgármester
Szerkeszti: Médiaszolgálat Kommunikációs Kft.



Hosszú ideje törekvése a város önkormányzatának egy tanuszoda építése. Több elképzelés, terv is született a
tárgyban, de a megvalósításra eddig sok
esélyünk nem volt. Legutóbb az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán reméltünk forrást találni az uszodaépítéshez. A tanuszoda és
tornaterem projekt keretén belül pályázott a város. Úgy tűnt, végre sínen van
az ügy, jó a pályázatunk, jön az állami
támogatás, s megépítjük az uszodát. De
nem így történt. A minisztérium illetékese májusban arról tájékoztatta a város
önkormányzatát, hogy noha a pályázatot
elfogadták, a kiosztható pénz elfogyott,
sikeres ugyan a pályázat, mégsem támogatják. Várólistára kerültünk.
Gyimesi István, városunk polgármestere lapunk kérdésére elmondta, hogy az
önkormányzat semmiképpen sem mond
le a terv megvalósításáról. A beharangozott pályázati támogatásból nem lett
semmi, ezért új lehetőségeket keresünk,
hogy a tanuszoda megépülhessen.

Impresszum

Szerkesztőségvezető: Gazdik István
Munkatársak: Bagdi Krisztina, Garas Krisztina, Pápai Zsolt
Hirdetésfelvétel: Nagy Katalin (06-70 776 3391)
A szerkesztőség címe: 2360 Gyál, Déryné u. 1-3.
Telefon/fax: 06-29 344-460
E-mail: ujgyaliujsag@mediaszolgalat.hu

Hatvan évvel ezelőtt nevezték ki Gyálra

Nagyon vártam
ezt a napot!
Abban, hogy valaki idős korában felkeresi régi munkahelyét, főleg ha jó szívvel emlékezik az ott eltöltött időre – mondhatnánk – semmi rendkívüli sincs.
Azon az áprilisi napon mégis valami különleges alkalomnak lehettem tanúja. Településünk egykori
jegyzője látogatott a polgármesteri hivatalba. Az Újhartyánban élő Hümpfner Jánost több mint hatvan
évvel ezelőtt (!) nevezték ki az akkor még Alsónémedihez tartozó Gyálra!

Gyimesi István polgármesterrel irodájában beszélgetünk. Mi
másról is lehetne szó, mint az időről, történelemről, emberek és
városok sorsáról. Szóba kerül, hogy inkább a földszinten kellett
volna fogadni a vendéget, a bácsi nagyon idős, tapintatlanság és
talán veszélyes is, ha lépcsőznie kell. Aztán felszól a porta: akit
várunk itt van, most kísérik fel. Fiatalokat megszégyenítően friss
úr érkezik. Ámulunk. A katonás, életerős, jó kedélyű férfi kilencven éves!
Nagyon vártam ezt a napot! - kezdi Gyál egykori jegyzője, majd
életéről, gyáli élményeiről mesél. Összefogottan, színesen, a sokat
megélt ember bölcsességével, derűjével.
Hümpfner János 1940-ben kapta meg okleveles jegyzői képesítését, Alsónémedi volt az első munkahelye, így lett a gyáli
kirendeltség vezetője. Gyál ugyanis akkor még nem volt önálló
település, Alsónémedihez tartozott. Az első megbízatás nem volt
hosszú, még 1940 decemberében behívót kapott, nyolc év frontszolgálat és oroszországi hadifogság következett. A fogságban
ötnyelvű szótárt készített, zenekart szervezett. Hegedűjét maga
készítette. Zenekarát kiváló zenészek, köztük a Bécsi Kamaraszínház igazgatója alkották. 1947-ben került haza, munkára jelentkezett, s ismét Gyálon, az akkor már önálló községben találta
magát, jegyzőként.
Hümpfner Jánosnak a két gyáli jegyzői időszak alatt személyesen is nagy szerepe, sok munkája volt több olyan dologban, ami
ma már történelem. Frissessége, memóriája szinte hihetetlen.
Pontos adatokat idéz például a villamosításról, az első buszjárat
indulásáról, vagy arról, hogy hogyan sikerült Darvas József újjáépítési minisztertől harmincezer forintot a gyáli aknamentesítésre megszereznie. 1948. március 15-én ő mondott beszédet a 48-as
emlékmű átadásán.
Aztán a politikai változások őt is bedarálták. Az ötvenes években börtönben ült, később dolgozott többek között segédmunkásként, tíz évig volt útkaparó. Nevetve meséli, hogy még az útkaparóságból is le akarták váltani. Ő kezelte ugyanis az újlengyeli
orosz laktanyához vezető utat, s „politikai megbízhatatlansága”
miatt voltak akik nem akarták, hogy lássa, kik bejáratosak oda…
Nem törte meg a hadifogság, börtön, megaláztatás, méltánytalanság, mindvégig megőrizte derűjét, s mint mondja, a leglehetetlenebb körülmények között is igyekezett munkáját tisztességgel
elvégezni, vagy ha nem volt munka, hát értelmes elfoglaltságot
találni magának.
Hümpfner János ma Újhartyánban él, s szívesen emlékszik
Gyálra, igyekszik követni a gyáli eseményeket.
Főjegyző Úr! Nagy élmény volt találkozni Önnel. Köszönjük!
Boldog, tevékeny, hosszú életet kívánunk!
gazdik
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Városi szépkiejtési
verseny a Rákóczi iskolában
Tizedik alkalommal rendeztük meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a városi szépkiejtési versenyt. Az igazgatónő köszöntőjében beszélt az irodalom, az olvasás, a magyar nyelv szépségéről, fontosságáról és arról a felelősségről, amelyet nekünk
tanároknak és diákoknak kell éreznünk a magyar nyelv iránt.
A sok lelkes, szépen, kifejezően olvasó kipirult arcú kisdiák
bizonyította, hogy az olvasás mennyire fontos ma is, amikor alig
győzünk lépést tartani a tudomány és technika újdonságaival.
Minden résztvevő tanulónak és tanáraiknak köszönetünket szeretnénk kifejezni!
A legeredményesebb versenyzők:
2. évfolyam:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
3. évfolyam:
I. helyezett
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
4. évfolyam:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
IV. helyezett

Tándor Melinda
Szabó Noémi
Ontényi Dóra

Rákóczi
Ady
Ady

Gyimóthy Kartal Énok
Smidt Krisztina
Kristyák Rebeka
Horváth Gergő

Bartók
Bartók
Rákóczi
Ady

Bugja Tímea
Kovács Friderika
Tóth Nikoletta
Csík Fanni

Ady
Ady
Bartók
Ady

Az eredményekhez szívből gratulálunk!

Micsik Antalné
igazgató helyettes

A költészet napján a nyugdíjas pedagógusoknál

Verset mondott a polgármester
A Nyugdíjas Pedagógus Klub a költészet napján emlékezetes irodalmi műsort rendezett a Közösségi Házban. A nyugdíjas klubok,
civil szervezetek emlékeztek meg a 2007-ben évfordulós költőkről,
írókról valamint Kodály Zoltánról. Megzenésített versek és kivetített képek színezték a műsort. Meghívott vendégeinktől, valmint
Gyimesi István polgármestertől és az oktatási és kulturális bizottság
elnökétől, Gazdikné Kasa Csillától is hallhattunk szép verseket.
A 42 versmondó és a százfőnyi közönség irodalmi TOTÓ-t tölthetett ki. Ennek megoldásában az elhangzott versek és a teremben
rendezett kiállítás is segítettek. A produkciókat jutalmaztuk. A
legnagyobb érték azonban a sok vers elolvasása volt a vers kiválasztásakor. Ezt csak növelte a műsor barátságos hangulata és a
szellemi táplálék mellé a zsíroskenyér.
Kovács Istvánné
a gyáli Nyugdíjas Pedagógus Klub elnöke


„Verset írunk...”
Verset írunk címmel hirdetett pályázatot a Közösségi Ház és Városi
Könyvtár a költészet napja tiszteletére. Az alábbiakban az eredményeket közöljük, s következő lapszámunktól folyamatosan bemutatjuk a díjazott alkotásokat is. (Képeink a díjkiosztó ünnepségen
készültek.)

Felnőtt kategória:

I.: Varga Imre Lajos: Anyám mesélte; Télvégi fohász
II.: Karácsonyi Lászlóné: Vallomás
III.: Fehér Pálné: Tavaszvárás

Általános iskolások kategóriája:

I.: Révész Kitti: Almavásár (Ady E. Ált. Isk. 6. o.)
II.: Volentér Tímea: Nélküled (Eötvös J. Ált. Isk. és KSZKI 8. o.)
III.: Csőszi Alexandra: Hála édesanyámnak (Kossuth L. Ált. Isk. 8. o.)
Gratulálunk a nyerteseknek!

2007. április

Összefogással környezetünkért

IV. Városi Tisztasági Nap

A Környezet- és városvédelmi Bizottság, valamint a Gyál Városüzemeltetési Kht. támogatásával és segítségével immár negyedik
alkalommal került sor a föld napja tiszteletére megrendezett szemétszedési és takarítási napra. A szép időről a szervezők - ígéretüknek megfelelően - gondoskodtak.

A kultúrált, környezetbarát gyáli kép kialakítása,
az utcák, közterek, erdők
tisztántartása a gyáli iskolák részvételével történt, mivel a legtöbb intézmény a saját közvetlen
környezetét mentesítette
a szeméttől. A konténerek
nagyon hamar megteltek az összehordott szeméttel.
A szükséges felszerelést - zsákok, kesztyűk a kht. biztosította a résztvevők számára.
Rozsdálló konzervdobozokkal, műanyag
zacskókkal teltek a zsákok, a temető mögötti
házak közelében bőven találtunk PVC-padló
maradékokat és egyéb építési, háztartási hulladékot.
Az viszont elgondolkodtató, hogy az arra
járók furcsán néztek ránk, mondhatnám, nevettek rajtunk. Nem esett jól, de akár hálás is lehetnék ezért a
gúnyos nevetésért. Hiszen újra végig kellett gondolnunk: vane értelme annak, amit csinálunk? Vagy tényleg olyan bolondok
vagyunk, amilyennek ők néznek most minket? Ismét megfogalmazódott bennünk, hogy ez a világ rendje - illetve dehogy
rendje, legföljebb az egyik lehetséges működési mód a nagy
rendetlenségben: ha vannak, akik gátlástalanul szemetelnek,
akkor olyanok is kellenek, akik megpróbálják összeszedni az
ő szétszórt szemetüket. Abban bízom, hogy esetleg ezekben az

emberekben fölmerül a kétség: talán nem is olyan természetellenes ez, hiszen mindenki jókedvűen végezte a feladatát, nem
pedig fogvicsorgatva. Ha erre felfigyelnek egy páran, az többet
számít, mint az az ezerháromszáz kiló szemét, amelyet összeszedtünk, összelapátoltunk. Szemléletváltás kell, mert akkor az
emberi fejekben kezdődhet valami tisztulás. E nélkül viszont
hamarosan belefulladunk a mocsokba.
Az idén a civil szervezetek - így a Gyáli Kertbarát Kör - önállóan alakították ki a takarításra szánt napot. A Kőrösi út mentén szedték össze az eldobált hulladékokat.
Az akció során a résztvevők kb. 40 köbméter hulladékkal
töltötték meg a konténereket. A kht. traktora segített a temető
mögötti terület rendbetételénél, a pótkocsi 1300 kg szemetet
vitt ki a bányába.
Az akcióban egyre többen vesznek részt, aminek azért van
jelentősége, mert ezen a napon a szemetet összeszedők és takarítók teljes mértékben győznek a szemetelők és az illegális szemétlerakók felett.
Az összefogás sikeréhez hozzájárult az
A.S.A. Magyarország Kft. is, akik a program lebonyolításához térítésmentesen a
város rendelkezésére bocsátották a konténereket.
Felvetődik a kérdés, hogyan tehet a nemes cél érdekében bárki is valamit?
Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak
mindenki a megfelelő helyre tegye a szemetét, és ne restelljünk lehajolni, ha szemetet látunk.
Reméljük, példaként fog lebegni mindenki szeme előtt ez
az akció, s bízunk abban, hogy egyre többen vesznek részt a
kezdeményezésben.
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Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Telefon: 06 (29) 541-641 Tel./fax: 06 (29) 541-64

Nyári táborok Gyálon
2007.

Társastánc tábor

Olvasó tábor

Oktatók: Papp Krisztián és Kostyava Beatrix aktív versenytáncosok
és végzett táncpedagógusok
Időpont: 2007. július 30 – augusztus 4. (9.00-15.30)
Helyszín: Közösségi Ház, színházterem
Részvételi díj: 15.000 Ft / fő
(mely tartalmazza a napi egyszeri meleg étkezést)
Jelentkezni 10 éves kortól lehet.
Érdeklődni lehet: Trixy: 70/94-123-95, Közösségi Ház: 29/541-640

Színjátszó tábor

Te akarsz a táncparkett ördöge lenni? Vagy
csak szeretnél egy jó társaságban kellemesen
szórakozni, miközben még táncolni is megtanulsz? Akkor jelentkezz a Dudás Tánciskola
nyári táborába.
Táncok, amelyekkel a tábor során megismerkedhetsz: angol- és bécsi keringő, samba,
rumba, cha-cha-cha, guick step, boogie-woogie, valamint a slow foxtrott.
Szombaton pedig 11 órától bemutató szülőknek, testvéreknek, rokonoknak, barátoknak..

Népdaltábor

Szakoktató: Szalóki Ági
Időpont: 2007. június 25 – 27. ( 9.00-13.00 )
Helyszín: Közösségi Ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Részvételi díj: 7.500 Ft / fő (mely tartalmazza a reggelit)
Programok: népi játékok, népdaloktatás, néptánc

Integrált tábor

A tábor célja az elfogadás, a segítés. Annak tudatosítása, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek is teljes életet élhetnek. Programok:
ping-pongozás, kézműves foglalkozások, kirándulások, vetélkedők, mozi.
Időpont: 2007. július 2 – 13. ( 9.00-15.00 )
Helyszín: Közösségi Ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Részvételi díj:
sajátos nevelésű igényű gyerekek részére 6.000 Ft / fő
egészséges gyerekek részére
10.000 Ft / fő

A tábor támogatója:


Jelentkezési határidő: 2007. június 29., péntek
Az olvasótábor időpontja: 2007. július 2 - 6-ig
Helyszín: Közösségi Ház és Városi
Könyvtár
Részvételi díj: 8.500 Ft/fő
amely tartalmaz napi 1 ebédet és uzsonnát, és egy egész napos kirándulás költségét
Az olvasótábor tervezett programja:
1.nap: Régi korok játékai
2.nap: Népek játékai
3.nap: Készítsünk játékot!
4.nap: Kirándulás a Jövő Házába
5.nap: Játékos szellemi és ügyességi vetélkedők

Időpontja: 2007. június 25-29.
(9-13 óra)
Helyszín: Közösségi Ház
Szakoktató: Farkas Éva színművész
Részvételi díj: 6.500 Ft/fő
amely tartalmaz napi 1 étkezést (tízórai)
Az tábor tervezett programjai: koncentrációt fejlesztő gyakorlatok,
mesefeldolgozások, beszédtechnika gyakorlása. A mindennapos
programokban zenehallgatás, tánc, kislányoknak divatbemutató
és a fiúknak helyzetgyakorlatok, mesterségek megjelenítése.

Capoeira tábor

Időpontja: 2007. július 16-20. (9-13 óra)
Helyszín: Közösségi Ház és Városi Könyvtár, színházterem
Szakoktató: Bruno Pereira Medeiros Rio de Janieroból
Részvételi díj: 7.000 Ft/fő amely tartalmaz napi 1 étkezést (reggeli)

2007. április

Kossuth Pódium

Brüsszelben jártunk

Május 4-én, pénteken délután kellemes élményben lehetett része annak,
aki a Közösségi Házba látogatott, a
Kossuth Lajos Általános Iskola bemutatkozó délutánjára.
„Rólunk hol azt mondják, hogy jók
vagyunk, hol azt, hogy rosszak vagyunk.” – állt a meghívóban. Ez a pár
sor jól tükrözi a rendezvény igazi célját: Milyen valójában a Kossuth iskola? A gyerekek megmutatták. Vidám,
kedves, színvonalas műsorokat láthattunk. Sárközi Márta, a Kossuth igazgatónője köszöntőjében elmondta, hogy
a gyerekek nagyon lelkesen készültek
erre a napra és egy egész éves munka
eredményét láthatták a nézők. A színes műsor jól tükrözte a gyerekek kreativitását és tehetségét. Színdarabokat
adtak elő, verseket szavaltak énekeltek
és táncoltak. Két műsorszám között
bohócjelenetekkel szórakoztatták a
nagyérdeműt. A sorok között rengeteg
osztálytárs és tanár izgult az előadókért.
bagdi

Az Új Gyáli Újság előző számában beszámolt a „Ki
tud többet az Európai Unióról?” címen megrendezett vetélkedőről. A nyertes csapat háromnapos
brüsszeli utazást kapott jutalmul, hogy erőfeszítéseiket kipihenjék. Szerencsénkre a mi csapatunk
nyerte meg a versenyt, ezért mi mehettünk.
Az első nap reggel hétre kellett a reptéren lennünk. A gépünk délelőtt 9: 35- kor szállt fel, fél
12-kor érkezett meg Brüsszelbe. A kísérőnk már
várt ránk, vele mentünk a szállodához. Pár perc
Adysok az Európai Parlament épülete
múlva elfoglalhattuk a szobánkat. Nem voltunk
előtt
sokáig a hotelben, mert már indulnunk is kellett
az Európai Parlamenthez. Itt Dr. Molnár Anett, a kísérőnk, körbe vezetett a tizenöt emeletes
épületben. Később még a Magyar-lengyel Barátság Napján vettünk részt. A vacsora után még
egy kis esti sétán is voltunk a városban.
Másnap a reggeli után a Magyar Köztársaság Állandó Képviseletére lettünk meghívva, ahol
előadásokat hallgattunk meg. Délután csoportos városnézésre vittek bennünket. Vacsorára a
Le Grand Café étterembe hívtak vendéglátóink. Este szintén sétáltunk, a főtértől egyre távolabb merészkedtünk.
Harmadnap az Atomiumnál tettünk látogatást. Oda és vissza a brüsszeli metróval utaztunk.
Majd egy rövid ebédet is elfogyasztottunk. Sajnos, mivel ez volt az utolsó nap, délután már
reptéren kellett lennünk. 19:35- kor érkezett meg Budapestre a gép. Este már otthon, a saját
szobánkban feküdtünk le aludni.
Szívesen indulnánk jövőre is ezen a versenyen.
A csapat tagjai: Cseppentő Alexandra, Csőke Pál,
Molnár Tamás, Ifj. Nánási József, Varga Gábor

Ismerjük meg a város szobrait!

Széchenyi vetélkedő a könyvtárban
Április 19-én du. 15 órától rendeztük meg
a Közösségi Ház és Városi Könyvtár olvasótermében az „Ismerjük meg a város
szobrait!” című szobortörténeti vetélkedő
I. részét, amelynek témája gróf Széchenyi
István élete és munkássága volt.
A vetélkedőt az általános iskola 7. osztályos tanulói részére indítottuk.
A három fordulóból álló vetélkedő során az
első részben Gyál szobrairól kellett anyagot
gyűjteni és írásban leadni; a második részben totót kellett kitölteni Széchenyi István
életéről. A harmadik részben „Felajánlom!”
címmel nyilvános felszólalás keretében a csapatoknak 2 millió Ft-ot kellett felajánlani városunk számára pontosan megjelölve, hogy
mire adja az „adományozó” ezt az összeget.
A zsűri tagjai voltak: Völgyi Zsuzsanna, a
pestimrei Szenczi Molnár Albert Református Ált. Iskola történelemtanára, Kuruczné
Kovács Irénke, a Szociális és Családvédelmi
Központ vezetője, a zsűri elnöke Makkay

Lászlóné ny. történelemtanár volt.
A vetélkedőn a következő eredmény született:
I. helyezett: Ady Endre Általános Iskola
csapata (Bíró Anna 7. o., Juhász Roland
7.o., Sebestyén András 7.o., Felkészítő tanár: Nyirán András)
II. helyezett: Bartók Béla Általános Iskola

csapata (Németh Tünde 7.o., Petrovics Vivien 7.o., Sztanka Kinga 7.o., Felkészítő tanár:
Kármán Erika)
III. helyezett: Eötvös József Ált. Isk. és
KSZKI csapata (Krupincza Szandra 7.o.,
Szalai Mihály 7.o., Tihanyi Norbert 7.o.,
Felkészítő tanár: Bíró József)
IV. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata (Alapvári Nóra 7.o.,
Kunovics Dóra 7.o., Sepsi Alexandra 7. o.,
Felkészítő tanár: Vitéz Ildikó)
A vetélkedő zárásaként a győztes csapat
koszorút, a többi résztvevő pedig egy-egy
szál virágot helyezett el Széchenyi István
szobránál.
A vetélkedő elérte célját, a gyerekek alaposan felkészültek, és részletesen megismerték „a legnagyobb magyar” életét és
munkásságát.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Gyáli Újság

„Cudar ez a világ… Azt a ragyogóját!”
Két éve hangzott el először a nóta-sorozat mottó dal a Ki mit tud?
győztes előadásában.
Hogy is kezdődött?
Ilona, Gabi és Pali „összetanakodtak”, hogy kellene egy nótaklubot alakítani Gyálon is, mert a nótakedvelők Pestimrére és más
pesti klubokba járnak nótát hallgatni.
Sanyi megpróbálta.
Rozi megpróbálta… falnak ütköztek.
Egy megoldás maradt arra, hogy a nótázást elfogadtassuk a
városban, ha egy már működő klub elvállalja. Így került képbe a
Nyugdíjas Pedagógus Klub. Mint „érdekelt”, vállalta a műsorok
szervezését. A régi Gyáli Újság közölte a felhívást: „Nótázzunk
együtt Gyáliak!” A gyáli nótaénekeseken kívül mindig hívunk
vendégfellépőket. Nem csak nóták hangzanak el, szerepeltek népdalok, operettrészleteket és örökzöldeket éneklő kórusok és szólisták, táncosok, zenészek, sőt bűvész is. Neves művészek is szívesen
jönnek a hangulatos gyáli rendezvényekre. A rádióban Tarnay Kiss
László is ajánlja a műsort. A szereplők a fellépést jórészt honorárium nélkül vállalják, a zenei kíséretet és a hangosítást a Közösségi
Ház „állja”. A rendezvényhez (dekoráció, műsorlap, sütemény vagy
zsíros kenyér, üdítő, emléklap, virág a szereplőknek stb… ) pályázati keretből a megyei és a helyi önkormányzat is hozzájárult.
A város civil szervezetei együtt dolgoznak velünk: dekorálnak, a
büfét szervezik, rendeznek, szerepelnek, közönséget szerveznek. A
négy nyugdíjas egyesület, a Népdalkör, a Kertbarátok, a Mozgássérültek, a Cukorbetegek és a Nagycsaládosok Egyesülete közreműködését ezúton is köszönöm.
És most ünnepeltük a 2005. április 10-én induló műsor születésnapját. A kedvünkért most az orgona is hamarabb, hogy virággal
boríthassuk a színpadot. Viktória még tortát és csillagszórót is prezentált. Az énekesek remekeltek.

Gyimesi István polgármester gyakori vendég nálunk, a civil
kezdeményezést felkarolja. (És Ilona olyan szépen énekli kedvenc
nótáját!)
Ez alkalommal is köszöntötte a közönséget és a szervezőket. A
finálé előtt, a pohárköszöntőben Végh Tibor, országgyűlési képviselő elismeréssel beszélt a rendezvényről és folytatásra bíztatott.
De azért egy nótaklubra nagy szükség lenne!
Azt a ragyogóját!
Kovács Istvánné


Nosztalgiázva ünnepeltek a nyugdíjasok

Másfél évtizede együtt

Gondolták volna, hogy immár 15 éve működik
Gyálon a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas
Klub? Hogy elrepült az idő – mondják sokan. Április 28-án, nagyon kellemes hangulatban tartották ünnepi klubgyűlésüket, marhapörkölt és egy
kis pálinka kíséretében nosztalgiázva meséltek a
kezdetekről. Köszöntőket mondtak, koccintottak
és mindenki kapott egy emléklapot az évforduló
alkalmából…
1992. április 27-én Csík László alapította a klubot, mely az elmúlt évek alatt sok örömet szerzett tagjainak. Egy kis dalolgatás után beszélgettek az elmúlt évek vidám eseményeiről.
A kirándulásokról, a civilfesztiválról, a tavaly megrendezett
idősek napjáról, melyről nagy örömmel mesélt Gácsi Kiss
Dezsőné, a klub elnöke ünnepi beszédében is. Tartottak szüreti bált, Aggteleken kirándultak, ahol dalolással színesítették
az utazást.
Mozgalmas a nyugdíjasok élete. Sokszor mondjuk a nagyszülőknek: Papa, te biztos ráérsz, hiszen nyugdíjas vagy. Hát
az igazság az, hogy aki ennek a klubnak a tagja, biztosan nem
unatkozik. A sok rendezvény és kirándulás mellett havonta legalább két klubgyűlést tartanak. Nem csak erről szól a
klub, egymásnak is segítenek, figyelnek egymásra, ezért van
egészségügyi és szociális bizottságuk. Segítséget nyújtanak
az idősebb tagoknak, látogatják egymást, beteggondozást
végeznek és jó hangulatot, vidámságot visznek az otthonokba. Ilyen egy jó közösség: a hétköznapok szürkeségében is
összetart.
Mindezeket hallva nem csoda, hogy már 80 taggal büszkélkedhetnek, csak az elmúlt fél évben 25 új taggal bővült a közösség.
Az ünnepi klubgyűlés vendége volt Pápai Mihály alpolgármester is, aki elismerően beszélt a klub működéséről. Fontosnak
tartja, hogy a nyugdíjasok is értesüljenek a körülöttük zajló eseményekről, így a jövőben egy-egy klubgyűlésre ellátogat, hogy
az aktuális dolgokat megvitassák.
Emellett az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolnak a klubtagok: sok segítséget kapnak együttműködésük révén, ráadásul Gácsi
Kiss Dezsőné a képviselő-testület kulturális bizottságának tagjaként képviseli a nyugdíjasok érdekeit. Gyálon összesen öt nyugdíjasklub működik. Rendszeresen szerveznek közös, mindenki előtt
nyitva álló programokat. Ilyen volt a költészet napja alkalmából
rendezett felolvasó délután.
A klub vezetésének köszönhetően pályázat útján 400.000. Ft-os
támogatást kaptak, melyet a működésre, fenntartásra fordítanak.
„Ezen felül beadtunk egy újabb pályázatot, mellyel reményeink szerint 690.000. Ft-os támogatást kapunk, így lesz pénz az Észak-Bakonyba tervezett két-három napos kirándulásra” - mondta az elnök
asszony.
Végignézve az elmúlt 15 évet, egy olyan közösséget láthatunk,
melyet derű, megértés és segítő kezek tartanak össze, és mely minden kedves új tagot szeretettel fogad.
Bagdi Krisztina

2007. április

Hírek a Közösségi Házból
Gyáli képzőművészek munkái a Garai Galérián
A Közösségi Ház továbbra is lehetőséget biztosít a tehetséges gyáli képzőművészeknek, hogy megmutathassák magukat, illetve munkáikat egy
önálló kiállítás keretében. Minden
hónapban egy újabb képzőművész
munkáit tekinthetik meg a Garai Galérián. Május 8-án Fehér Imre munkáiból nyílt kiállítás.

Rémjó rémálom
Sok mindenről maradt le, az aki nem látta a
Gyáli Színjátszó Kör bemutatóját április 15-én
délután a Közösségi Ház színpadán. A „Rémjó
rémálom” egy vidám történet egy kétségbeesett újságíróról, kinek veszélyben az állása, és
egy még vidámabb rémálomról, mely álomban
kiderül, hogy az unalmasnak tűnő városlakók
milyen érdekesek.
A humoros darab garantálta az 1 órányi önfeledt szórakozást. De van egy jó hírünk azoknak is, akik lemaradtak a darabról, a Színjátszó
Kör júniusban ismételten színre lép a Rémjó
rémálommal. Senki ne hagyja ki!

Aladdin és a csodalámpa

Verseny a tánc világnapján

Április 18-án a Közösségi Házban mutatta
be a Szabad Ötletek Színháza az Aladdin és
csodalámpa c. zenés mesejátékot. Igazi klasszikus történet, ahol a szerelem győz, és a
rosszak pedig elnyerik méltó büntetésüket. A
színészek igencsak kitettek magukért, hogy
ne pusztán csak egy előadást adjanak elő, hanem be is vonják időről-időre a gyerekeket. A
kis fejek hullámzása és izgatottsága jelezte,
hogy valóban egy humoros előadást láthattunk nagyszerű művészek közreműködésével.

2007. április 22-én, vasárnap került megrendezésre a Kistérségi Táncverseny
a Kistérségi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó keretében, a tánc világnapja alkalmából. A rendezvény sikeresét a nagyszerű produkciókon túl a versenyzők
nagy létszáma is mutatta.
A táncverseny nyertesei:

Nyuszi Kupa
Április 8-án, vasárnap a „Nyuszi Kupa”
elnevezésű programon 14 fiatal mérte
össze a tudását egy barátságos asztalitenisz verseny keretében. A versenyzők
életkor szerinti csoportokban küzdöttek meg egymással.
A 10-14 éves korosztály nyertesei:
I. helyezett: Farkas Ádám
II. helyezett: Bakk Dávid
III. helyezett: Petri Attila
A 15-18 éves korcsoport nyertesei:
I. helyezett: Kuli István
II. helyezett: Fekete István
III. helyezett: Vajda József

néptánc kategória
I.: Vörösmarty Mihály Ált. Iskola
II.: Brassó Néptánccsoport
III.: Derenka Néptánccsoport
modern tánc kategória
- 7-10 éves, egyéni
I.: Récze Renáta
II.: Tóth Dóri
III.: Imreh Vivien
- 7-10 éves, csoportos
I.: Erika C. Dance School, Show girls
II.: Perdülj-Fordulj Együttes
III.: Happy Dance kis-haladók, Cocacola

- 11-15 éves, csoportos
I.: EMI-DE Kísérleti Gyermektánccsoport, Ütős ötös
II.: Bájkeverők (Vecsés)
III.: EMI-DE Kísérleti Tánccsoport,
Mazsorettek
III.: Szigethalmi Táncegyesület, középhaladó cs.
- 16-18 éves, csoportos
I.: Erika C. Dance School, Mimi Lee
II.: Happy Dance Táncegyesület, haladók
III.: Makai Daniella és Szakál Petra

- 11-15 éves, egyéni és duók
I.: Liszkai Vivien
II.: Molnár Mónika és BrezoczkiMihály
III.: Makai Ági és Makai Daniella
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Tisztelt Olvasóink!
Változatlanul nagy számban kapunk Önöktől leveleket, ötleteket, észrevételeket. Köszönjük. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy olvasóink úgy ítélik meg: lapunk alkalmas
fórum közös dolgaink, problémáink megjelenítésére. Jelen
lapszámunkban két témával foglalkozunk.
A „döntőbíró” szerepére természetesen most sem vállalkozunk, lehetőségeink azt engedik meg, hogy az olvasói véleményeknek nyilvánosságot adjunk, s az illetékesek megszólaltatásával próbáljunk válaszokat keresni a kérdésekre, lehetőséget
adni a problémák tisztázására, megoldására.
a szerkesztő

NYUGDÍJASOK HELYI KÉPVISELETÉNEK
EGYESÜLETE
2360 Gyál, Ibolya u. 4.
Városi Egészségügyi Központ
2360 Gyál, József A.u.1.
Dr. Ködöböcz László
Intézetvezető részére!

Tisztelt Intézetvezető Úr!
Az egyesület vezetője, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként kérem tanácsát és segítségét a következő eset kapcsán.
Vasárnap délelőtt (2007. május 13.) telefonon értesültem a következőkről: egy csont problémákkal régen küszködő, legyengült
beteg nyugdíjas (Név, cím nem publikus) hányásokkal kísért rosszullétei miatt, otthonában folyamatosan ellátásban (inj.) részesült
az elmúlt héten. Ez az állapot vasárnapra vérzéssel kísért volt, amiért a helyi ügyeletet kihívta egy klubtársa. A kiérkező, ellátó hölgy
azt közölte, hogy nincs jogosultsága mentőt hívni, injektiót adott
és a javulás reményében elment. A beteg állapota romlott, teljesen
legyengült, nem javult egész délelőtt. Ezután keresték a segítőkész
klubvezetőjét, Gácsi Kiss Dezsőnét (a Kulturális Bizottság tagja),
aki hozzám fordult, a megoldást ketten kerestük beutaló és mentőhívás lehetősége ügyében.
Az egészségügyben kialakult új helyzet miatt tanácskoztunk a
megoldásról, tanácsként javasoltam a mentők közvetlen értesítését,
kihívását. Arra gondolva, amit laikusként, emberként tennék a veszélyben lévő embertársamért, (a véres hányadék, napok óta fennálló kiszáradás szerintem veszélyes).
Folyamatos telefonos kapcsolatban voltunk tehetetlenül és aggodalommal tele, mert a beteg kiszáradása önmagában is lehet életveszélyes állapot.
A mentők Gácsiné adatait felvették és kijöttek, de beutaló hiányára hivatkozva nem vitték el a beteget kórházba. Lehet, hogy ki
kell fizetnie a kiszállás díját?
Mi lesz reggelig ?
Jelenleg hétfő, kora délelőtt van a beteget nem tudom elérni, lehet, hogy félholtan vánszorog a beutalóért, odaér-e ?
Kérem tanácsát, megoldást várunk, hogy ilyen vélhetően súlyos
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esetben, más hasonló esetekben mi a teendő, hogyan lehet kórházba juttatni a beteget? Orvosi rendelésen kívüli időszak, amikor az
ügyeleten lévőknek sem, családtagnak sem, segítő, jó szándékú
embereknek nincs joga, lehetősége intézkedni kórházba kerülés
ügyében.
Ha az ügyeletesnek nincs joga mentőt hívni, kinek van? Milyen
esetekben?
A beteg (Gyál város 23 ezer embere) várjon a legközelebbi rendelési időig beutalóért; péntek délutántól hétfő reggel, v. délutáni
rendelésig?
A továbbiakban mit tegyünk agyvérzés, stroke, infarktus gyanúk, cukrosok kóma közeli állapota, fogászati, stb. esetekben?
Laikusként sokszor fel sem ismerjük az életveszélyes helyzetet, de
időbeni kórházi ellátással életeket menthetünk.
Ha nincs beutaló, jogosan hagyják otthon a mentők? Úgy hallottam a médiában, nem minden esetben jön orvos a mentővel sem.
Lehet, hogy emiatt emberek is meghalhatnak Gyálon, országos
a probléma?
Hibázott valaki? Hogyan lehetett volna ezt a konkrét esetet megnyugtatóan megoldani?
Bízom, hogy választ és a továbbiakra megoldást kapunk, a Gyál-i
emberek segítséget remélnek a helyi ellátástól.
Várom szíves válaszát, mert egyesületi vezetőként és Egészségügyi Bizottsági tagként is várják tőlem az intézkedést, annak eredményét az érintettek és a tagok, (az egész lakosságot érinti).
Köszönöm megtisztelő, továbbiakra is megoldást nyújtó válaszát.
Gyál, 2007. május 14.
Kiss Jánosné
Nyugdíjasok Képviseletének elnöke

Tisztelt Kiss Jánosné!
Kórházi beutalásra jogosult minden háziorvos, szakorvos,
ügyeletet ellátó orvos (beleértve az OMSZ orvosát is), ha a beteg állapota kórházi kezelést indokol. Az indokoltságot minden esetben az orvos szuverén joga eldönteni a helyzet súlyosságának és körülményeinek figyelembevételével.
A hozzám is eljuttatott panaszlevélben foglaltakat konkrétan nem állt módomban kivizsgálni, ugyanis név, cím nem
publikus jelzéssel volt ellátva. A levélben foglaltak alapján a
beteg napok óta állt kezelés alatt, és ha a háziorvosa nem utalta
be, akkor annak meg lehetett az indoka is. Az ügyeletet ellátó
doktornő a beteg állapotát felmérve úgy találta, hogy nem szorul kórházi kezelésre, ápolásra. Az ott elhangzottakkal kapcsolatban nem áll módunkban nyilatkozni, mivel az ügyet a
fent említett okok miatt nem tudtuk kivizsgálni.
Megjegyzendő, hogy az utólag kihívott mentőorvos sem látta indokoltnak a beteg kórházba szállítását függetlenül attól,
hogy van-e beutalója vagy nincs, ugyanis jogosultsága megvan.
Egyben tájékoztatjuk, hogy ha vélelmezett szakmai kifogások merülnek fel egy-egy orvosi ellátás során, azt az Egészségbiztosítási Felügyeletnek névvel, címmel ellátva továbbítani
kell a panaszosnak, ugyanis ez a szakmai szervezett hivatott a
szakmai kivizsgálásokra.
Gyál, 2007. május 24.
Dr. Ködöböcz László

2007. április

A hulladékgyűjtésről és -szállításról
Az .A.S.A. Magyarország Kft. a közelmúltban postázta azokat a leveleket, melyekben a szemétkirakással
kapcsolatos ellenőrzés megállapításairól tájékoztatják a lakókat. A
témával kapcsolatban több olvasói
levelet, megkeresését is kaptunk…

Tisztelt Nagy Úr!

„Csak egy gyáli lakos”

Mélyen Tisztelt Gorincsek Úr!
Megkaptam a levelét. Már évek óta szerettem volna megírni ezt a levelet, mert mindig is
sokallottam a szemétpénzt, sőt addig merészkedek, hogy egyáltalán miért kell fizetnem.
Elismerem, néha két darab kukát is kirakok, de azt is le szokták-e vajon fényképezni
ha elfelejtem kirakni, vagy ha korábban jönnek és nincs kint, vagy ha nem telik meg. De
tovább megyek, csak a mi utcánkban 40 ház van, ebből 20 házban egyedülállók, vagy
nyugdíjasok laknak, akik havonta egy, vagy maximum két alkalommal rakják ki a kukát.
Vajon ezt is le szokták fényképezni és visszaküldeni a pénzt? De még tovább megyek. Úgy
tudom, hogy 120-140 faluból, városból hordják a mi telkünkre a szemetet. Hallomásból
tudom azt is, hogy mi fizetünk a legtöbbet. Van olyan falu is, amelyiktől kukát sem követelnek és mindent elhoznak, ami ki van rakva és mégis jóval kevesebbet kell fizetniük. Én,
mint gyáli lakos azzal a kéréssel fordulok önhöz a megnyugtatásomra, hogy nyílt levélben
itt az újságban írja le, ugyan hány falu/város szennyezi a környezetemet, a kutamat és
természetesen mennyit fizetnek ezért. Kérem, ne hivatkozzon üzleti titokra, mert nem
fogom sajnálni az időt, energiát, felkeresem az összes falut, várost, megkérdezem mennyit fizetnek. Lefényképezem, hogy mennyi szemetet hordanak ide. Arra se hivatkozzon,
hogy majd valamikor nyereséget fogunk termelni, mert ebben nem hiszek, ugyanis, ha
elszennyezik a földet és a kutat és még nekem kell ezért fizetnem, nem is keveset, az a kis
biogázból, amit nyernék, nekem nem éri meg. De ezt is 10-15 éve kiengedik e levegőbe. De,
ám legyen. Valamit egyszer csak rákötnek. Azt ingyen fogjuk kapni? Még valami sántít
a dologban, ha megtelik a bánya, ezt is hallottam 5-10 év, tovább állnak, utána nekem is
máshova kell vinnem a szemetemet. Vajon mennyit kell majd fizetnem?
Maradok mély tisztelettel csak egy gyáli lakos:
Nagy Elemér

Köszönöm észrevételeit. Kérem, engedje meg, hogy levelére reagálva tájékoztassam az elmúlt időszak történéseiről.
A 2007 áprilisában elkezdett ellenőrzés során bebizonyosodott,
hogy a tulajdonosok többsége Gyálon is tisztességes ember. Mindössze kb. 500 levelet kellet kiküldenünk olyan tulajdonosoknak
akik több hulladékot helyeznek ki mint amennyit kifizetnek és így
„potyautasként” a többi tisztességes lakóval fizettetik meg a hulladékkezelésük költségeit. Úgy gondolom, nem mehetünk el szó nélkül a mellet, hogy néhány ember visszaél a többiek tisztességével.
Cégünk minden településen pályázattal nyerte el a hulladékszállítási közszolgáltatást, ahogy történt ez Gyál esetében is. A jelenlegi közszolgáltatási díj nem a legmagasabb díj még a környéken
sem, sőt még az .A.S.A. közszolgáltatási területén sem. Ha utána
néz a környező települések díjainak, Ön is tapasztalni fogja, hogy
az önkormányzati tulajdonban lévő cégek, melyek verseny nélkül
végzik a közszolgáltatásukat, 30-50 %-al magasabb díjon végzik tevékenységüket. A díjak összehasonlításánál kérem, vegye figyelembe, hogy a közszolgáltatási díj milyen tételeket tartalmaz pl. lomtalanítás (évente hány darab), szelektív hulladékgyűjtés, engedélyezet
hulladéklerakó, zöldhulladékgyűjtés, stb.
A hulladékszállítás minimális gyakoriságát rendeletek és törvények szabályozzák, melynek legritkább esete a heti egyszeri ürítés,
tehát ennél ritkábban nem végezhetjük a közszolgáltatást. Az Ön
által jelzett problémára Gyál Város Önkormányzata helyi rendeletében lehetővé tette a kisebb űrméretű kuka igénybevételének lehetőségét. Kérem éljenek vele!

Az általunk üzemeltetett hulladékkezelő központból nem került
és nem kerül ki szennyezőanyag a talajvízbe. Ezt az alkalmazott
többrétegű szigetelés és az uniós előírásoknak is megfelelő üzemeltetés valamint a környezetvédelmi felügyelőség által kiadott egységes környezethasználati engedélyünk biztosítja. Az általunk használt technikát, technológiát nagyon szívesen megmutatjuk Önnek
és minden gyáli lakosnak. Minden évben tartunk előre meghirdetett nyílt napot, ahol szívesen várjuk az érdeklődőket, de a legutóbbi alkalommal sajnos Gyálról nem érkezett senki. Idén is lesz ilyen
ősszel, reméljük akkor nagyobb lesz az érdeklődés!
A hulladéklerakó tervezett élettartama 35-40 év, tehát még sok
idő van hátra a bezárásáig. Az üzemeltetés teljes időtartama alatt a
beszállított hulladék és az itt végzett tevékenység után adók, járulékok és jutalékok formájában cégünk évente több mint 60 millió
forintot fizet a városnak. Sajnos a lerakó bezárás utáni árakról most
nem tudok nyilatkozni, egyszerűen ismeretlen számunkra, hogy
milyen követelmények lesznek akkor.
Remélem levelemmel sikerült eloszlatni néhány tévhitet és bemutatni azt, hogy cégünk a környezet védelmét és a város érdekeit
szem előtt tartva tevékenykedik.
Az általunk végzett munka mit sem ér az Ön és a lakosság támogatása nélkül, ezért kérem, hogy együtt tegyünk környezetünk
jobbá tételéért!
Üdvözlettel:
Gorincsek Gyula
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- Út-, járda építés, felújítás, javítás, aszfaltozás,
kátyúzás, útburkolatjel festés
- Térburkolat, Viacolor burkolat kivitelezés,
szegélykövezés
- Csapadékvíz elvezetés: árok, árokburkolás,
áteresz, vízelvezető rács
- Gépi földmunka földelszállításal, kis
helyigényű (Bobcat) munkagéppel is.
- Kertépítés, öntözőrendszerek tervezése,
kivitelezése
- Egyéb építőipari munkák

Ön adja az elgondolást,
a K O C K A K Ő a megoldást!
1077 Budapest, Rejtő Jenő utca 2.

Telefon: 06-70 3717-360
Telefon/fax: 06-1 3219-386
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Gyál Városüzemeltetési Kht. 2360 Gyál, Kõrösi út 92.
Tel.: 06 29 340 134
E-mail:info@gyalkht.hu, További információk: 06 70 379 5818

Szolgáltatásaink:
Lakosság részére rövid határidõvel vállaljuk:

FUTÁRSZOLGÁLAT

- épületek karbantartása
- villanyszerelés,
- víz-szerelés,
- kisebb karbantartási-javítási
munkák,

- családi házaknál fûnyírás,
- külterületen fûvágása traktorral,
- Helyben:
szállítás, költöztetés,
árufuvarozás

A gyors,
megbízható
partner!
Küldemények kézbesítése, ügyintézés
munkaidõben!
06-29/344-460
06-70/559-2094
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Kardiológiai
magánrendelés
Gyálon

Apróhirdetés

az Egészségügyi Központban
(József A. u. 1. I. em,
Cardiológiai szakrendelőben)

ÁLLÁSHIRDETÉS XX. kerületi
irodánkba hitel és biztosítások értékesítésre munkatársat keresek,
ingyenes átképzéssel, magas jövedelemmel. Érdeklődni lehet Trényi Tamásnénál: 285 02 51 (9-től
17:30-ig) vagy 70 336 83 17

Rendelési idő:
Hétfő délután és péntek délelőtt
előjegyzés szerint.
Betegbejelentkezés telefonon:
06 30 380 02 97

Korrepetálás
matematikából, történelemből, magyarból
és más tantárgyakból, idegen
nyelv kivételével. Pótvizsgára
és érettségire felkészítés. Telefon:
06 20 527 77 01

Dr Dudás Anikó

belgyógyász cardiológus adjunktus

Bútor készítés
-konyhabútorok
-szobabútorok, polcok
-fürdőszobabútorok
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását
is vállalom. Érdeklődni lehet a 06
20 244 53 15-ös telefonszámon.

Minden, ami a babának kell

SYMBIOZIS
Babapalota
Játék- és babaáruház
Budapest,
XVII. Pesti út 474.
Telefon:
06-1 253-5378,
06-1 253-5379
Nyitva tartás:
h-p.: 8-18,
szo-v.: 10-14

- babakocsik - autósülések - kiságyak - ágynemûk - etetõszékek - járókák - kádak - pelenkázólapok - cumik - cumisüvegek - játékok - kiegészítõk - www.symbiozis.hu

Hirdetésfelvétel:
Szerkesztőségünkben
(Gyál, Déryné u. 1-3.)

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

„Az állatok nyelvén még én sem beszélek… De másfél évtizedes
klinikai praxis birtokában igényes és kíméletes gyógyellátást ígérhetek kedvencei és haszonállatai számára. Barátságos hangulatú
rendelőmben várom!”

SZOLGÁLTATÁSOK:

t

iú

s
rö
Kő

 Védőoltások
Veszettség elleni kötelező oltás is - egész évben.
 Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti alapellátás
 Műtétek
 Ivartalanítás
 Házi betegellátás
 Homeopátia
 Szaktanácsadás
 Állatpatika
 Gyógytápok
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2360 Gyál, Vecsési u. 32.
Telefon/Fax: 06/29 544 340
06/29 544 341
Mobil:
06/30 996 2633
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 8.00 – 11.00
15.00 – 18.00
Szombat:
9.00 – 11.00
Vasárnap:
ZÁRVA

Tavaszi akciók
a vecsési Gábriel Cukrászdában !
Áprilisi újdonág! Most elõször
üzletünkben SÜLT FAGYLALT torta!
Tájékoztatjuk Kedves Gyáli Vendégeinket arról, hogy 2007. március 31-től a Gábriel cukrászda
megvonta az értékesítési jogot a Gyál, Széchenyi utca 100. alatti Cukrászdától és termékei forgalmazását ezen a címen megszünteti.
Bízunk abban , hogy az elmúlt 6 év alatt termékeink minősége és íze elnyerte a tetszésüket és
továbbra is vendégeink között üdvözölhetjük önöket.
Továbbiakban termékeink megrendelhetők, megvásárolhatók a VECSÉSI Gábriel Cukrászdában
Cím: Vecsés Róder Imre u 10. (a Városházával szemben lévő utcában.)
Rendelésleadás 29 353 438 telefonszámon 10 órától 19 óráig.
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét tavaszi akciónkra!
Esküvőkre rendezvényekre május 31-ig leadott rendeléseikre 30%
árengedményt adunk.
Minden kedves régi és új gyáli vendégünknek a formatortákból , és egyéb
dísztortákból 20% árengedmény. A cd – n vagy e mailben leadott fotós tortákra
extra árengedmény!!! Csak a torta árát kell kifizetni a fényképet most
ajándékba adjuk! Csak a vecsési üzletben!

Ne érje be kevesebbel!
Vásároljon változatlan minőségben, olcsóbban , termelői áron!
Várunk mindenkit szeretettel.
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Gyáli karatésok eredményei
Salgótarjában, 2006. december 6-án kilencedik alkalommal került
megrendezésre a 18 év alattiak számára kiírt nagysikerű Mikulás
Kupa. Az ország minden részéből érkezett, közel 300 induló közül
a gyáli gyerekek a következő helyezéseket érték el: Bráth Gergely, az
Ady Endre iskolából bronzérmet, Boros Dániel a budapesti Lengyel
Gyula Szakközépiskolából ezüstérmet nyert. A többi résztvevő emléklapot és ajándékcsomagot kapott.

Salgótarjáni csoportkép
Csapatunk ezt követő kataversenye 2007. március 15-én Balassagyarmaton volt, ahol az öt gyáli induló közül Hegyesi Richárd, az
Ady Endre Általános Iskola tanulója a negyedik lett.
2007. május 16-án a győri utánpótlás versenyen is megmérettük
magunkat.
A Gyáli Sanbon tradicionális kyokushin karate egyesület szeretettel várja az érdeklődőket az edzés helyszínén, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kedden és csütörtökön 16.30-tól 18 óráig.
Edzőink sensei Rohonyi István 3. dan (06-20-925-3036) és Ambrus
György (06-70-554-0738).
Mit nyújt a kyokushin? Önfegyelemet, hagyománytiszteletet,
mozgásművészetet, előmenetelt és övvizsgát.

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2003.
(XII.17.) Ök. sz. rendeletében döntött a Kiváló Gyáli Sportolói
Díj alapításáról és adományozásáról.
A Kiváló Gyáli Sportolói Díj kiemelkedő sportmunkáért
azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható,
akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a település közössége elé.
A Díj adományozására javaslatot tehetnek a nevelési-oktatási
intézmények, sportegyesületek, magánszemélyek, az Ifjúsági és
Sport Bizottság- és a Képviselő-testület tagjai.
A javaslatokat – rövid jellemzéssel – az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének címezve 2007. május 31-ig lehet eljuttatni
a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodára (2360
Gyál, Kőrösi út 54.)
A Díj átadására minden év augusztus 20. napjáig kerül sor, az
augusztus 20-ai városi ünnepséghez igazodva.
Pánczél Károly
alpolgármester

Nagycsaládosok kerékpáros sportnapja
Kerékpáros Családi Sportnap volt az Ady Endre utcai sportpályán, a Gyáli Nagycsaládos Egyesület szervezésében, 2007. április 28-án.
A közös bemelegítés után futóverseny, majd kerékpáros gyorsasági verseny kezdődött. A Dabasi Rendőrkapitányság segítségével kresz totó kitöltése után kerékpáros ügyességi verseny
zajlott alsós, felsős gyerekeknek. A DH Giraffe Kerékpáros Club
közreműködésével 2-5 fős csapatok vettek részt a kerékpáros
helyismereti vetélkedőn. 13+1 helyet kellett felkeresniük Gyálon, hogy pontos választ tudjanak adni a feltett kérdésekre pl:
Mennyi lépcső vezet fel az Okmányirodába?
A Winchester City Lövészegyletben kipróbálhatták a célzó
képességüket. Ebédre finom gulyásleves várta a résztvevőket. A
sok-sok nyeremény kiosztása után egy jó élménnyel gazdagodva,
kellemes fáradtsággal tértünk haza.
Képek, a honlapon: www.gyaline.uw.hu
A rendezvény lebonyolítását segítette: A fent említetteken kívül, Dancs Erika , Poppé György és egyesületük tagjai, amit itt,
és most szeretnék mindenkinek megköszönni.
Támogatóink: Gyál Város Önkormányzata, FILM SECO SECURITI, Fagyöngy Gyógyszertár, Czotter Faipari Kft., Gyáli
Közösségi Ház, Gyáli BKSE, Ericom Kft., SZ & M 97 Kft., Vegyes Iparcikk Kisker, Prompt 2001Kft. ELEKTROPORTA, Pék
Áruház, AP Bt., Inárcsi Nagycsaládosok „Szeretet” Egyesülete,
Ócsai Platán Nagycsaládos Egyesület.
Köszönöm szépen a támogatásukat, az egyesületünk nevéHajdani Józsefné
ben.			

Pályázat
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ifjúsági és
Sport Bizottsága pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: helyi önszerveződő egyesületek, sportegyesületek támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés
elősegítése.
Előnyt élveznek azok a programok, melyek illeszkednek a
„Tíz év – tíz rendezvény Gyál 1997 – 2007.” elnevezésű programsorozathoz.
A pályázók köre: gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, számlaszámát
- a pályázati cél megvalósítási tervét
- eddig elért eredményeket
Beküldési határidő: 2007. június 11.
Ifjúsági és Sport Bizottság Elnökének címezve
(2360 Gyál, Kőrösi út 54.)
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:
2007. június 29.
A pályázatok anyagi fedezete Gyál Város Önkormányzat
2007. évi költségvetési rendelete céltartalékán szereplő sporttámogatási összeg.

