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„Életem legnagyobb sikítása volt!”

Ha Halloween és Martin, akkor tök-
lámpások, denevérek, szellemek, 
libák és Szent Márton az Adyban! 

5. oldal

Fergeteges buli!
A Liliom Óvoda nagy hangsúlyt fek-
tet a családi házzal való kapcsolat 
ápolására, elmélyítésére. Ennek 
egyik színtere a minden évben ha-
gyományosan megrendezett Szü-
lők – nevelők bálja, ami 2007. no-
vemberében fergetegesre sikerült. 

4. oldal

Két gyáli pedagógus kapott 
megyei kitüntetést
December 4-én, Pest Megye Ön-
kormányzata megyenapi ünnep-
ségén díszpolgári címet Prof. Dr. 
Hangody László kapott, Arany 
János Pedagógiai Díjjal ismerték el 
Kiss Istvánné nyugalmazott vezető 
óvónő munkásságát, Tóth István 
zenepedagógus, a gyáli Kodály 
Zoltán Zeneiskola igazgatója pedig 
Lajtha László Díjat vett át.

6. oldal

„Ha már érem, legyen arany!”
Bácsi Péter, a Fradi kötöttfogású birkó-
zója olimpiai kvótát szerzett! A tősgyö-
keres gyáli sportoló kemény munkával 
készül a 2008-as pekingi játékokra. 
Mint mondja, mindenképpen az első öt 
között szeretne végezni, de az érem sem 
elképzelhetetlen. S ha már érem, legyen 
arany!                    Interjúnk a 15. oldalon.

Városunk önkormányzata és a  
magam nevében szeretetben 

töltött, áldott, békés karácsonyt 
és sikeres, boldog új évet kívánok 

Gyál valamennyi lakójának!
Gyimesi István

polgármester

A közelgő ünnepekkel kapcsolatos mély tartalmak és hasznos tanácsok,
érdekességek, programajánló a 9., 10., 11., 13. és a 20. oldalon!

Kedves Gyáliak!
Kérem, fogadják jó szívvel a város „karácsonyi 
ajándékát”, az Advent Gyálon néven útjára in-
dított rendezvénysorozatot! Sok szeretettel vá-
rom Önöket december 21-22-23-án a Templom 
téren, a gazdag kulturális programot és tartal-
mas szórakozást kínáló eseményekre!

Töltsük együtt advent negyedik hétvégéjét!                                                     
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Tájékoztatás 
az Okmányiroda decemberi nyitva tartásáról
2007. 12. 10-én (hétfőn)  a gépjármű-ügyintézés szünetel technikai okok 
miatt.
12. 11-én (kedden) az ügyfélfogadás szünetel áramszünet miatt.
12. 20-án (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel techn. okok miatt.
12. 22-én (szombaton) az ügyfélfogadás 8–12-ig tart (hétfői m.rend)
12. 27., 28., 29.-én  az iroda ZÁRVA tart.
A postai nyitva tartás az ügyfélszolgálati időhöz igazodik.
Legközelebbi okmányirodák:
Dabas Szent János út 120-122. 06-29-564-200
Ócsa Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 06-29-378-504
Vecsés Szent István tér 1. 06-29-352-000
Budapest XVIII., Ady Endre u. 100. 06-1-297-5733
Budapest IX., Lurdy Ház Könyves Kálmán krt. 12-14. 

Megértésüket köszönjük!

Tízéves a gyermekvédelmi törvény
Gyermekkorát élő gyermekvédelmi törvényünk 10. évfordulója alkalmából 
regionális gyámhivatali értekezletnek adott helyt a város az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtárban a minap.

Egy önálló hivatal –mint a gyáli Városi (kistérségi) Gyámhivatal– szak-
mai színvonalát jelzi, ha települése, kistérsége nevében, szakmai értekezlet 
gazdája lehet.

Herczeg Sándor gyámhivatal-vezető köszöntötte a Közép-magyarorszá-
gi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalától megjelent 
Benkő Zsuzsanna osztályvezető asszonyt, és két munkatársát, Dr. Paál Pé-
terné vezető főtanácsos asszonyt, valamint Lakatos Ildikó tanácsos asszonyt, 
valamint a megjelent gyámhivatal-vezetőket.

A szakmai napot a város aljegyzője, Dr. Szilágyi Ákos nyitotta meg, taglal-
va a kistérségi központi település előtt álló, intézményi reformok gondját, és 
elismerve a gyermekvédelemben dolgozók felelősségteljes munkáját.

Szólt arról is, hogy évekkel ezelőtt maga is részt vett a gyermekvédelmi 
törvény kidolgozásában, és gyakorolta a gyámhivatali teendőket. Ma a 
város aljegyzőjeként, szakmai tapasztalataival segíti a gyámhivatal mun-
káját.

A munkaértekezlet ezután a gyáli Városi Gyámhivatal bemutatkozá-
sával folytatódott. A hivatalvezető, beszámolt a 2006. januárjában váro-
si hivatalból kistérségi hivatallá vált gyámhivatal működési körzetének 
változásáról, az eltérő, korábban más gyámhivatal illetékességi körzetébe 
tartozó ügyek átvételének nehézségeiről, az új ügyfélkör és ellátottak rend-
szerbe vételéről.

A gyámhivatal bemutatása után a folyamatosan változó körülmények, 
és jogszabályi háttér elemzéséről esett szó.

A gyermekvédelmi törvény, megalkotása óta 34 változáson esett át. Ez 
egyrészt jelzi a folyamatos igényt az életszerű helyzetek követésére, másrészt 
minősíti is a joganyagot.

Itt is, mint minden területen, sok a joghézag. Ezek megoldására szolgál a 
közös gondolkodás, az egységes álláspontok kialakítása. 

Az értekezlet főként két óriási terület, a kapcsolattartások (láthatás) szabályozá-
sa és végrehajtása, és a kiskorúak vagyoni érdekvédelme köré csoportosult, de meg-
beszélésre kerültek a gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos kérdések is.

Az értekezlet a késő délutáni órákban zárult azzal, hogy a vendégek meg-
köszönték a városnak és vezetőinek a szíves vendéglátást.                          HS.

Tisztelt Lakcímváltozással 
Érintett Gyáli Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcanévváltozás miatti okmányok 
cseréjére (lakcímkártya, vállalkozói igazolvány, forgalmi engedély, 
esetlegesen törzskönyv indítása) 

2008. 02. 01 – 2008. 05. 01. között, csütörtöki napokon 8.00-tól 
15.00-ig az okmányirodában kerül sor.

Az érintett okmánycseréket költségmentesen biztosítjuk. Amen-
nyiben törzskönyv indítása szükséges, annak költségét az önkor-
mányzat utólagosan megtéríti.

A lakcímkártya kiállítása nem jár együtt a személyi igazolvány 
cseréjével.

Egy lakcímen élő családtagok okmánycseréjét – meghatalmazás-
sal, a régi okmányok és az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó ok-
irat benyújtásával – egy személy is intézheti. A családtagok személyi 
igazolványának bemutatása valamennyi okmánycserénél szükséges!    

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2007. (I.25.) 
számú határozatában az alábbi közterületek elnevezését változtatta 
meg: Mező Imre utcáról Mátyás király utcára

 Kállai Éva utcáról Rodostói utcára
 Frankel Leó utcáról Görgey Artúr utcára
 Engels Frigyes utcáról Temesvári utcára 
 Sallai Imre utcáról Karinthy Frigyes utcára  

 Landler Jenő utcáról Heltai Jenő utcára
 Kun Béla utcáról Klapka György utcára
 Fürst Sándor utcáról Bánki Donát utcára
 Ságvári Endre utcáról Apáczai Csere János utcára
 Majakovszkij utcáról Puskás utcára
Kérjük szíves együttműködésüket az okmánycserék zökkenő-

mentes lebonyolításában.                            Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt Gyáliak!
Az önkormányzati lap előző 
számában közös gondolkodás-
ra hívtuk Önöket, egy városunk 
jövőbeli fejlődését nagyban meg-
határozó dokumentum kimun-
kálásában kértük segítségüket. A 
kérdőív kitöltésével és visszakül-
désével sokan vállalkoztak arra, 
hogy elmondják Gyál jelenével, 
jövőjével kapcsolatos vélemé-
nyüket, javaslataikat. Köszönöm 
együttműködésüket!

A beérkezett kérdőívek feldol-
gozása a végéhez közeledik, az Új Gyáli Újság januári számában 
részletesen is beszámolunk az eredményről. Az már most látszik, 
hogy a válaszadók nagy többsége méltányolja a fejlődést, látja a 

városépítéssel kapcsolatos erőfeszítéseket, eredményeket. Ez nagy 
elismerés a város vezetőinek, az önkormányzati képviselőknek, 
másrészt megerősíti azt a határozott szándékot, hogy a jövőben is 
szolgáljuk az itt élőket, tegyünk meg mindent életminőségük to-
vábbi javításáért.

A szakemberek Gyált öt városrészre bontva dolgoznak az integ-
rált városfejlesztési stratégia beérkezett javaslatok szerinti kimun-
kálásán. A városközpont fejlesztésével kapcsolatos elképzelések 
pontos megfogalmazása az egyik legsürgetőbb feladat, már a közel-
jövőben pályázni fogunk ugyanis a városközpont megépítésére. 

Javaslataikra, aktív közreműködésükre a jövőben is számítunk, 
hiszen a stratégia csak akkor lehet jó, ha az itt élők igényei szerint 
alakítjuk. 

Tisztelettel kérem Önt, a továbbiakban is vegyen részt jövőnk 
alakításában! Hiszen tudjuk: a városépítéssel kapcsolatos dönté-
sek fontosabbak annál, semhogy csak szakemberekre bízzuk azo-
kat!

Gyimesi István
polgármester

Városunk a patak rehabilitációjának kezdeményezője

Kanálisból élővíz
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a Gyáli pa-
tak környékének városunk közigazgatási terüle-
téhez tartozó részét a közelmúltban képviselői és 
lakossági kezdeményezésre sikerült rendbe tenni. 
Ám ez nem elég. Az érintett települések, ipari üze-
mek, szakmai és civil szervezetek összefogására 
van szükség ahhoz, hogy a vízminőség javulhas-
son. Egy évvel ezelőtt, Gyimesi István polgármes-
ter kezdeményezésére elindult a közös gondolko-
dás, tervezés, pályázati lehetőségek felkutatása. 

Ha a környezetünkben vizes élőhelyet ke-
resünk, elsőre a Gyáli patak jut eszünkbe, 
hiszen az idősebbek közül sokan töltötték 
partján gyermekkoruk nyarait. Az elmúlt 
évtizedekben azonban mintha megfeled-
keztünk volna róla. Ha ma végigsétálunk 
a partján már nem az emlékeinkben élő 
látvány tárul elénk: túlburjánzott növény-
zettel, rendezetlen parttal, a budapesti 
szakaszon sok helyütt betonteknőbe kény-
szerített mederrel, éppen csak csordogáló, 
zavaros és sajnos szennyezett vízzel szembesülünk.  

2006. decemberében kezdeményezés indult a Gyáli patak álla-
potának javítására, természetközeli állapotba hozására. Gyál város 
kapcsolatba lépett a patak vízgyűjtő területén lévő településekkel 
(Bp XVIII, Bp. XXIII, Maglód, Ecser, Gyömrő, Üllő, Monor, Vasad, 
Péteri, Csévharaszt). 

Az előkészületek után február 8-án a Polgármesteri Hivatalban 
egyeztető tárgyalásra került sor az érintett települések döntésho-
zóival, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság képviselőivel, a 

Vállalkozók Közép-magyarországi Szövetségével, akik a tanácsko-
zás végén kinyilvánították együttműködési szándékukat a Gyáli 
patak szennyező forrásainak csökkentésében, megszüntetésében, 
a Gyáli patakhoz kötődő természetes élőhelyek természetköze-
li állapotának rehabilitációjában. A kezdeményezést felkarolta a 
Közép-magyarországi Területfejlesztési Tanács munkaszervezete 
a Pro Régió Ügynökség. Szakembereik segítségével, az érintett tele-
pülések képviselőivel, a Vízügyi Igazgatóság, a Vízügyi Felügyelő-
ség munkatársaival a Vállalkozók Szövetsége bevonásával létrejött 
munkacsoport készíti elő azokat a projektterveket, melyekkel le-

hetőség nyílik a 2007-13-as EU-s progra-
mozási időszakban finanszírozási forrást 
nyerhessünk el.

A projekttervek a patak szennyezésé-
nek csökkentését, a patak természetközeli 
állapotának visszaállítását, megőrzését, 
valamint a gazdasági fejlődés generálta 
ipari-logisztikai beruházások szennyvize 
biztonságos elvezetésének témakörét öle-
lik fel – tájékoztatta lapunkat Bugyi Ilona 
kistérségi referens.

A kistérségünkben kialakulóban lévő 
szabadidő-turizmushoz jó alapot képeznek az ilyen irányú hasz-
nosítással rekultivált, már meglévő bányatavaink. A projekt sike-
ressége biztosíthatja, hogy a strandolás, vízi sportok helyszínévé 
váló tavakat egy friss vizű, szép medrű és harmonikus természeti 
környezet ölelte Gyáli patak mentén haladó kerékpárút kösse össze. 
Célunk Monortól a Ráckevei Dunáig terjedően olyan Gyáli patak 
kialakítása, mely a hozzájárul a délkeleti agglomeráció vonzere-
jének javításához, a helyben élők életminőségét javításához és az 
idelátogatók szabadidő élményeit is gazdagítja.
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Fergeteges buli a Liliomban!
Óvodánk nagyon nagy hangsúlyt fektet a családi házzal való kap-
csolat ápolására, elmélyítésére. Ennek egyik színtere a minden év-
ben hagyományosan megrendezésre kerülő Szülők – nevelők bálja, 
ami 2007. novemberében fergetegesre sikerült. A helyi Arany János 
Művelődési Ház dísztermét egy estére teljesen benépesítettük. 

Akik ott voltak a kulturált, hangulatos, szórakoztató estén – és 
nem is kevesen (185 fő) – azt hiszem, jó érzéssel tértek haza és 
még sokáig megőrzik emlékezetükben a jó hangulatot, a volt óvo-
dások táncbemutatóját, Kozma Anita óvodapedagógus és barátai 
„jive”(dzsájv)-ját. A fergeteges hangulat nem jöhetett volna létre a 
Hobby Band közreműködése nélkül. A bőséges és finom vacsorát a 
Városüzemeltetési Kht. dolgozói készítették és szolgálták fel.

A büfében a dajka nénik szorgos keze gondoskodott arról, hogy 
senki ne maradjon szomjas.

Fokozta a jó hangulatot a sok – sok értékes tombolanyeremény. 
Minden kisorsolásra került 
tárgy felajánlásokból gyűlt ös-
sze. Úgy érezzük ez az a hely és 
alkalom ahol név szerint is meg-
köszönhetjük segítségüket :

- Pesti úti ötvös
- Széchenyi úti cukrászda
- Kozma cukrászda
- Éden Park
- Piactéri húsbolt
- Bagoly könyvesbolt
- Nokedli kisvendéglő
- Freddo Kft
- Anikó bútorbolt
- Arany János Közösségi Ház 
  és Városi Könyvtár
- Gáz Autócentrum  Budapest XXIII. kerület
- Picúr Cukrászda
- Hobby Band zenekar
- Dr. Kindlovics Mária
- Karikás Pál
- Photo Hall
- Tóth Károlyné nyugdíjas óvodapedagógus
- Gyál Város Üzemeltetési Kht.
Valamint azoknak a szülőknek, dolgozóknak, akik felajánlásuk-

kal, munkájukkal, részvételükkel segítettek.
Ennyi kellemes és jó dolog mellett nagyon örülünk annak, hogy 

a bevételből az idei karácsonyra is meglephetjük a gyerekeket új 
játékokkal.

Álljon itt néhány gondolat a szülők véleményéből:
„Az óvoda szervezésében megtartott Szülők - Nevelők bálján né-

gyen vettünk részt.  Az óvónők közreműködésével szervezett bálon 
mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A szolid terítésű és ízlé-
sesen feldíszített bálteremben zene várt bennünket. Az est elején fel-
lépő táncosok kezdték el szórakoztatni a résztvevőket, majd a bősé-
ges vacsora, pezsgő, valamint a büfében vásárolt üdítő mellett, végéig 
táncoltuk az estét. A zene stílusa, mértékletes hangereje is megfelelt 
a báli estének. Éjfélkor nagy izgalommal vártuk a tombolahúzást, 
szerencsénk volt, ajándékcsomagot nyertünk. Majd egy kis idő múl-

va, a többi szülővel együtt, mi is búcsút intettünk a bálnak. Így telt el 
ez az esténk, és örültünk, hogy sokan eljöttek és támogatták részvéte-
lükkel a Liliom Óvodát.”                                     Osztényi Ágota szülei

„Ez volt az első bál, amin részt vettünk a párommal és nagyon jól 
éreztük magunkat. A fellépők bájosak voltak mindenki tetszését el-
nyerték, A zenészek nagyon jó hangulatot teremtettek ezt az is bizo-
nyítja, hogy hajnalig roptuk a táncot, ami ránk egyáltalán nem  jel-
lemző. A vacsora bőséges és ízletes volt. Sokan voltunk, bízom benne, 
hogy a következő bálon is legalább ennyien összejövünk. Mi biztosan 
ott leszünk!”                                   Berki Andrea SZMK elnökhelyettes

Napsugár csoport

„Gyermekünk 4 éve jár a Nyuszi csoportba. Eddig minden évben 
részt vettünk az SZMK bálon. Mindegyik nagyon színvonalas és tar-

talmas volt. Gyermekünk jövőre már iskolás lesz, de 
szeretnénk újra eljönni, hiszen ez egy kihagyhatatlan 
élmény számunkra. Köszönjük az óvoda dolgozó-
inak, minden résztvevőnek, hogy ilyen színvonalas 
rendezvényen vehettünk részt.”                Dóka Pálné

SZMK tag
Nyuszi csoport

„A bál többnyire az év meghatározott időszakaiban 
jellemző, nagyszabású táncmulatság! Igaz ez általános-
ságban, de szinte ma már hagyománnyá vált a Liliom 
Óvoda életében is. Ha november, akkor szülők – nevelők 
bálja! Várja ezt igazán szülő és nevelő egyaránt. Idén 
a Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt kikap-
csolódásra vágyó szülőkkel. Szinte egy gombostűt nem 
lehetett volna leejteni, annyian gondoltuk úgy, hogy 

szeretnénk részt venni ezen az eseményen. Azt hiszem mindannyiunk 
nevében beszélek, érdemes volt. Egy nagyon jó hangulatú, kellemes estét 
tölthettünk együtt, melyet nagyon sok készülődés előzött meg. Köszön-
jük, hogy idén ismét - fáradságot nem kímélve - megteremtették nekünk 
ezt a lehetőséget. Remélem, - mi, szülők – jövőre ismét együtt lehetünk 
Önökkel, Veletek.”                                                              Hergeltné Ibolya

Szivárvány csoport 
Károlyi  Óvoda

„Az idei bál is nagyon jól sikerült. A pezsgő elfogyasztása után 
felszolgálták a vacsorát mely tartalmas és ízletes volt. A szórakozta-
tásunkról élő zene gondoskodott. Mindenki vásárolhatott tombolát 
melynek nyereményei évről- évre értékesebbek. (Köszönet a szülők-
nek és szervezőknek a sok felajánlás begyűjtéséért.) A tombola sorso-
lása után még sokáig lehetett mulatni.”                        Bottlik Péterné 

SZMK elnök
Halacska csoport

Örülünk, ha a szülőkkel együtt tudunk működni és jó kapcso-
latot kialakítani, fenntartani annak érdekében, hogy továbbra is 
boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket tudjunk nevelni.

 Jobbágy Anikó és Török Tímea
                                                                        óvodapedagógusok
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„Életem legnagyobb sikítása volt!”

Szellemek jártak az Adyban???
Ha Halloween és Martin, akkor töklámpások, denevérek, szelle-
mek, libák és Szent Márton az Adyban! November 16-án az idei 
tanévben is megszervezte az idegen nyelvi munkaközösség a nyel-
vet tanulók hagyományos vetélkedőjét. Az angolosok az angol 
nyelvterületeken október 31-re, mindenszentek előestéjére eső 
Halloweent, a németesek a november 11-én aktuális Martinstagot 
ünnepelték.

A vetélkedőre számos 
előzetes feladatot kellett el-
végezniük a gyerekeknek. 
Minden osztály kiállított 
egy csapatot, menetlevelet, 
töklámpást vagy lampiont 
készítettek, kidíszítették 
osztályukat. Egyénileg 
rajzpályázaton indulhat-
tak, jelmezbe öltözhettek.

Az iskola teljesen átala-
kult a vetélkedő előtti hét-
en. Szent Márton mosolygott ránk mindenhonnan és jól megfért a 
szellemek, boszorkányok, libák és tökök végeláthatatlan seregével.

A rajzokból kiállítás készült, amely szintén üde színfoltja volt az 
előtérnek.

Maga a vetélkedő péntek délután 3-tól fél 6-ig zajlott, alsósoknak 
és felsősöknek forgószínpados rendszerben. Kilenc állomás várta 
a gyerekeket (köszönet az ott tartózkodó nevelőknek!) különféle 
feladatokkal. Közülük néhány: liba- és denevérvadászat, puzzle, 
aktivity, libaterelés stb.

A verseny végén mindenkit várt az „ötórai tea” (angol módra), 
sok-sok sü-
tivel, majd 
útjára indult 
a lampionos 
f e l v o n u l á s 
(német mód-
ra). Körbejár-
tuk az iskolát 
a sötétben 
és természe-
tesen, hogy 
minden ártó 
szellemet el-

űzzünk, igencsak hangoskodtunk. Egy alsós kislány boldogan így 
kiáltott fel a vonulás befejeztekor: „Életem legnagyobb sikítása 
volt!„

A verseny jól sikerült, a jutalom egyrészt az egész heti feszültség 
kieresztése volt (sok lehetett, mert csak úgy visszhangzott az utca), 
másrészt mi más, mint csoki, hiszen a mondás is így szól Hallowe-
en idején : „Trick or treat!„ azaz „Csíny vagy csoki!”

Reméljük, a sok csoki megtette hatását és a gyerekek elfelejtkez-
nek a csínyekről. (Legalább pár napig!)

Paliczné Bék Mónika
az idegen nyelvi munkaközöség vezetője

1972- 2007
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Üzenet (egykori) iskolámba”

A 35 éves Ady Endre Általános Iskola tiszteletére irodalmi 
és képzőművészeti pályázatot hirdetünk valamennyi egykori 
vagy jelenlegi adys tanuló, tanár ill. dolgozó részére.
Kategóriák: - versírás

 - novella (elbeszélés) írása
 - képzőművészeti alkotás készítése
 (rajz, festmény, kisplasztika, makett, tűzzománc stb.)
A pályázatok terjedelme ill. mérete nincs meghatározva.
Az elbírálás természetesen kategóriánként és életkoronként 

(alsós, felsős, középiskolás tanuló, felnőtt) történik.
A legértékesebb pályázatok tárgyjutalomban részesülnek. 

Ezen kívül minden színvonalas munka megtekinthető lesz az 
iskolatörténeti kiállításon, ill. látható, olvasható lesz a Kalei-
doszkóp c. irodalmi újságban és az iskola honlapján.

A pályamunkákat névvel és lakcímmel az iskola titkárságán 
kell leadni, jelenlegi tanuló az osztályfőnökének is leadhatja.

Cím: Ady Endre Általános Iskola, 2360 Gyál, Ady E. u. 20.
Leadási határidő: 2008. február 29. (péntek)
A pályamunkákat szeretettel várja:

Az Ady Endre Általános Iskola
humán munkaközössége
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A kossuthi örökség nevében a Pesti Vármegyeházán 

Két gyáli pedagógus kapott kitüntetést
December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta 
megyenapi ünnepségét Pest Megye Önkormány-
zata.  Megyei díjakat, kitüntetéseket is átadtak a 
rendezvényen. Díszpolgári címet Prof. Dr. Hango-
dy László kapott. Gyál Város Önkormányzatának 
felterjesztése alapján Arany János Pedagógiai Díj-
jal ismerték el a gyáli Kiss Istvánné nyugalmazott 
vezető óvónő munkásságát, Tóth István zenepeda-
gógus, a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója 
pedig Lajtha László Díjat vett át a rendezvényen. 

A mai Pest megye jogelődje, Pest-Pilis-Solt vármegye 1659. decem-
ber 4-én jött létre. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 
évfordulót még 1999-ben nyilvánította megyenappá. Az ország 
legnagyobb lélekszámú megyéje minden évben ünnepséggel em-
lékezik az évfordulóra. 

Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke ünnepi beszéd-
ében ismét hitet tett az önálló Pest megyei régió kialakítása mel-
lett.  „Mi most a polgári szabadság és az ezeréves megyei rendszer 
továbbélésének kossuthi öröksége nevében állunk itt.  Ennek az 
örökségnek megfelelve vívjuk mindennapi csatáinkat megmaradá-
sunk érdekében, s ennek jegyében kértünk és kérünk fel mindenkit 
összefogásra Pest megye önálló régióvá válásáért.

Tesszük mindezt hitben, és akaratban egybeforrva, szóval és cse-
lekedettel egyaránt” – hangzott el az ünnepi beszédben.

Szűcs Lajos Pest megye legmagasabb szintű kitüntetését, a dísz-
polgári címet adta át Prof. Dr. Hangody Lászlónak, a magyar orto-
pédsebészetben betöltött kiemelkedő szerepéért, tevékenységéért, 
elévülhetetlen érdemei elismeréseként, számos, az emberiséget 
szolgáló szabadalmáért.

Számos szakmai elismerést is átadtak az ünnepségen. Kiss Ist-
vánné, a gyáli Liliom Óvoda nyugalmazott vezető óvónője több 
évtizeden át tartó, kezdeményező óvodaszervezői tevékenysége, 
gazdag, példaértékű, nevelői munkássága elismeréseként részesült 
Arany János Pedagógiai Díjban. (Kiss Istvánné betegsége miatt saj-
nos nem tudott részt venni a rendezvényen, ezért a díjat egy későb-
bi időpontban veszi át.)

Wentzel Ferenc, a megyegyűlés alelnöke és Gazdikné Kasa 
Csilla, a megyegyűlés Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi 
Bizottságának elnöke adta át a Lajtha László Díjat Tóth István ze-
nepedagógusnak, igazgatónak, a gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola 
alapítójaként végzett, több évtizedes kiemelkedő zenepedagógusi, 
szervezői munkásságáért, a kistérség zenei életének felvirágozta-
tásáért.

-i kis-

Arany János Pedagógiai Díj adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, is-
kolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 
területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai  mód-
szerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamu-
tató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Lajtha László Díj adományozható a megye területén legalább 
15 éve a zeneiskolákban tanító pedagógusoknak, vagy akik a 
zeneoktatáson túl a zenei kultúra terjesztésében kiemelkedő 
tevékenységet folytattak.

Köszönjük Tisztelt Olvasóink egész éven 
át tartó figyelmét, lapunk iránt meg-
nyilvánuló érdeklődését! Köszönjük a 
javaslatokat, ötleteket és természetesen 
a kritikát is. Nagy megtiszteltetés volt 
az Új Gyáli Újság készítésével városun-
kat, az itt élőket szolgálni. 

Munkatársaink nevében áldott, békés 
karácsonyt és sikeres, boldog új évet kí-
vánunk valamennyi olvasónknak, Gyál 
minden lakójának!

az Új Gyáli Újság szerkesztősége
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Szakmai továbbképzés a Tulipán Óvodában
Minden oktatási - nevelési 
intézményben tanévenként, 
a rájuk vonatkozó végrehaj-
tási rendeletben meghatá-
rozottak szerint öt nap áll a 
pedagógusok rendelkezésé-
re, amelyet szakmai tovább-
képzés, ún. „nevelés nél-
küli munkanap” keretében 
tölthetnek el. A pedagógu-
sok megújulása érdekében 

rendkívül fontosak az ilyen szakmaiságot támogató tréningek, 
előadások. A Tulipán Óvodában erre különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk, mivel új óvoda lévén feladatunk, az egységes szemlélet 
kialakítása nevelőtestületünkben.  Az intézmény vezetője és dol-
gozói szem előtt tartják a folyamatos önképzést, szakmai ismere-
tek bővítését, saját személyiségüknek, képességeiknek fejlesztését, 
hiszen a pedagógus teljes személyiségével nevel. Mindezek mellett 
az ilyen napok alkalmasak a munkatársi közösség építésére, amely 
alapvető feltétele a kiegyensúlyozott, hatékony munkavégzésnek, 
és a jó légkör megőrzésének.

2007. november 19-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk 
óvodánkban.

Elsőként az intézmény Minőségfejlesztési csoport tagjai adtak 
mélyebb betekintést – interaktív keretek között- a nevelési intéz-
ményekben néhány éve bevezetett minőségbiztosítás kialakulásá-
nak hátteréről, okairól, és működésének folyamatáról. A minőség-
biztosítás azt a célt szolgálja, hogy a pedagógusok által tervezett 
nevelési célok és az intézmény partnereinek elvárásai (gyerekek, 
szülők, munkatársi közösség, fenntartó, szakmai szervek és egyéb 
külső kapcsolatok) minél jobban közelítsenek egymáshoz. Ennek a 
mértékét számadatokban lehet kimutatni, így a munka hatékony-
sága is mindenki számára átláthatóvá válik.    

A megkérdezett szülők véleménye alapján az előző tanévben 
munkánk egy részét , - többek között  - így ítélték meg:

Részt vehettünk a 
Nevelési Tanácsadó ve-
zetőjének a „Partneri 
kapcsolatokat segítő 
tréningjén”. Szituációs 
játékok formájában gya-
korolhattuk a különböző 
kommunikációs prob-
lémák, zavarok megol-
dását. Az előadás és a 
játékok során a meta-
kommunikáció árnyal-
tabb kifejezésformáinak használatát is elsajátíthattuk. A tréning 
által a későbbiekben hatékonyan hasznosítható sémákat kap-
tunk, amelyeket a partnereinkkel való – mindkét fél számára 
megnyugvást jelentő- eredményes kommunikációban tudunk 
alkalmazni. 

Ezen túl ez a program a Nevelési Tanácsadóval való szorosabb 
együttműködést is elősegítette. Ezúton is köszönjük a nagyon 
tartalmas és jó hangulatú tréninget.

A névadó születésnapját ünnepelték

Városi szavalóverseny az Adyban
A névadó születésnapjának 
környékén szervezett városi 
szavalóverseny sok éve ha-
gyomány az Ady Endre Ál-
talános Iskolában. A költő 
november 22-én, 130 évvel 
ezelőtt született. Az idei ver-
senyt november 28-án ren-
dezték meg az adysok. 

A város általános isko-
láinak legjobb versmondói 
szakavatott és külsős elnö-
kökkel „megerősített” zsűri 
előtt mutatták be produkciói-
kat.  

Az 1-2. osztályosoknál Ritecz Istvánné vezető óvónő, a 3-4. 
osztályosoknál Farkas Éva színművész, az 5-6-os korcsoportban  
Börzsönyi Erika költő, könyvtáros volt a zsűri elnöke, a 7-8. osztá-
lyos előadók teljesítményét pedig Zalán Tibor író, dramaturg veze-
tésével értékelték.

Eredmények:

A legkisebbek között Tamás Zalán 
szerezte meg az első helyet

1-2. osztály:
I. hely Tamás Zalán Ady iskola
II. hely Kiss Csaba Bartók iskola
III. hely Gödör Nóra Ady iskola
 Csiza Olimpia Városi iskola
IV. hely Korcsok Dávid Bartók iskola
V. hely Tárkányi Dávid Városi iskola
3-4. osztály:
I. hely Janovecz Lva Bartók iskola
II. hely Csorba Zsanett Bartók iskola
 Szabó Sarolta Városi iskola
III. hely Deák Dorina Ady iskola
IV. hely Nádasdi Judit Ady iskola
V. hely Osztényi Dóra Ady iskola
VI. hely Hornyák Napsugár  Eötvös iskola

5-6. osztály:
I. hely Revóczi Orsolya Ady iskola
 Szabó Péter Ady iskola
II. hely Tóth Jenifer Ady iskola
III. hely Liszkai Fruzsina Bartók iskola
IV. hely Hegedűs Kornél Városi iskola
V. hely Vajda Viktória Bartók iskola
VI. hely Mráz Nikolett Bartók iskola
7-8. osztály:
I. hely Zsigmond Júlia Bartók iskola
II. hely Cieleszky Diána Eötvös iskola
III. hely Halász Izabella Városi iskola
 Knittel Martin Ady iskola
IV. hely Deli Boglárka Bartók iskola
V. hely Kis Máté Ady iskola

A nap záró programjaként az óvoda Munkaközösségi veze-
tőjének irányításával elemeztük azokat a gondozási területeket, 
amelyeket fontosnak tartunk az óvodás korú gyerekek egészsé-
ges életmódra nevelésének szempontjából. Ebben a témában is 
az egységes nézőpont kialakítása a cél, s így lehetséges az óvo-
dában folyó minőségi munka eredményes, hatékony megvaló-
sulása.

Szakmai továbbképzésünk elérte célját. Ez a nap nevelőközös-
ségünk számára egy építő jellegű, a hétköznapi munkánk során 
is hasznosítható szakmai megújulást nyújtó alkalom volt.

 A Tulipán Óvoda nevelői közössége
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Nálunk járt a játék feltalálója

Városi tambaverseny az Eötvösben
Iskolánk sok éve rendez tambaver-
senyt, és élen járt e játék megismerte-
tésében, elterjesztésében is. 

Mi is az a tamba? 
Olyan térlátást és logikai készsé-

get fejlesztő játék, mely a téramőba 
szó összevonásából eredezteti nevét. 
2004-ben rendeztünk először városi 
versenyt három 
korcsoportban, 
s a legtöbb győ-
zelmet ill. pon-

tot összegyűjtő iskola vihette el a „vándor-ku-
pát”. Akkor még újdonság volt a játék, így mi, 
a rendező iskola, könnyedén nyertünk. Azóta 
viszont igen népszerű lett, és az elmúlt két év-
ben már a Rákóczi vitte el a kupát. 

Ez évben csapatban a Városi Iskola nyert, 
egyéniben pedig az Ady Endre Általános Isko-
la tanulója, Kis Máté, kimagasló teljesítménnyel. A verseny izgalmát 
fokozta, hogy meghívásunkra eljött Debrecenből a játék feltalálója, 
Zámbory Zoltán tanár úr. Neki külön bizonyítani akartak a diákok. 

Vendégünk el-
ismerő szavakkal 
méltatta a verseny-
zők képességeit, a 
verseny után pedig 
játszott is velük. Iskolánk „szomorúságát,” hogy elvitték a kupánkat, 
ellensúlyozta, hogy kaptunk egy egyedi kivitelezésű tamba játékot, 
melyet dedikált is. 

Köszönjük a részvételt, jövőre is várunk benneteket!
 Szabó Márta
 tanár

Eredmények:
1. korcsoport
1. Babinyecz Alexandra, Városi Iskola 
2. Sztojka Aladár,  Városi Iskola 
3. Bróda Richárd,   Ady Endre Ált. Iskola 
2. korcsoport 
1. Kis Máté,  Ady Endre Ált. Iskola 
2. Czinkóczi Dávid,  Városi Iskola 
3. Rostás Norbert,  Városi Iskola 

Szponzorok és fenntartó találkozása a középiskolában

Rendhagyó köszönet
2007. november 28-án délután rendhagyó ta-
lálkozóra került sor az Eötvös József Általános 
Iskola és Közgazdasági Szakközépiskolában. 
Az iskola vezetősége régóta tervezett egy ta-
lálkozót a szponzorok és a Gyál Város Önkor-
mányzatának vezetői között. Szerettük volna 
megköszönni a cégek által nekünk ajánlott 
szakképzési hozzájárulást és a fenntartói támo-
gatást.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a 
város vezetése a legmagasabb szinten képviseltet-
te magát. Köszönthettük Gyimesi István polgár-
mestert, Pánczél Károly és Pápai Mihály alpolgár-
mestereket. Eljött hozzánk az A.S.A. ügyvezető 
igazgatója, Martin Attila, és az Autóker Logisz-
tikai Kft-től Gyenge László igazgató és Bodnár 
Andrásné személyzeti vezető. 

A vendégeket a negyedik osztályosok német 
dalokkal, a harmadikosok pedig kis jelenetek-
kel szórakoztatták. Levetítettük az iskolánk 
életét bemutató kisfilmet, melyben szakképző-
seink vallanak tanulmányaikról, elhelyezkedési 
lehetőségeikről. A házigazda igazgató beszá-
molt az iskolában folyó munkáról, mely rendkí-

vül összetett, hiszen a 6 évestől a 60 évesig bárki 
tanulhat nálunk különböző szinteken.

Iskolánk tehát az élethosszig tartó tanulás mo-
dellje.

Az általános iskolában évfolyamonként sajnos 
egy osztályunk van. Középiskolában párhuzamo-
san két osztály fut. Ezen kívül felnőttképzésben 
levelező tagozaton 9-12 évfolyamig egy-egy osz-
tályunk van.

Általános iskolásaink az elmúlt években orszá-
gos helyezéseket értek el. Szakközépiskolásaink 
diákélete a régióban is kiemelkedő: diáknapok, 
diákújság, kisfilmkészítés, előadás DÖK konfe-
rencián fémjelzik aktivitásukat.

A szakképzés területén jelentős sikert könyvel-
hetünk el: a Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultásá-
nak bázis iskolája lettünk.

Jelenleg a 13. évfolyamon két osztályt indí-
tottunk: középszintűt pénzügyi-számviteli ügy-
intéző szakon, a felsőfokú képesítést megcélzó 
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szak-
ügyintéző szakon.

Két éve már, hogy tizenharmadikosaink közül 
négyen Németországban jelentős logisztikai cé-

geknél töltik a szakmai gyakorlatot. Van diákunk, 
aki azóta már Németországban dolgozik!

Nagyon fontos volt, hogy megismerjük a kör-
nyező vállalatok igényeit, hogy iskolánk arculatát 
ez irányba tudjuk formálni. Alapvető célunk, s 
ezzel tartozunk a városnak, talán a térségnek is, 
hogy a nálunk végzett diákok piacképes tudással 
rendelkezzenek.

A korszerű oktatás korszerű technikát is igé-
nyel, ezért iskolánk több pályázatot futatott és 
nyert, de minden fillérre szükségünk van, ezért 
óriási öröm, ha nem fillért, hanem jelentős össze-
geket fordíthatunk modernizálásra.

Köszönjük a támogatást az OTP banknak, a 
Budapest Banknak, az E-Copy Kft-nek, az FTS 
Kft-nek, az ISC Kft-nek, a Valdeal Innovációs 
Szolgáltató Zrt-nek, az MTT Kft-nek, a Cséfai és 
Cséfai Kft-nek, a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-nek, 
Szabó Ferenc úrnak, Garas Klára asszonynak, és 
még egyszer az A.S.A.-nak és az Autóker Logisz-
tikai Kft-nek.                           Boros Béláné

 igazgató
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Jegyzet egy születésnap margójára
Telik az idő. Minden egyes évben egyszer elérkezik a 
születésnapom. Attól a naptól fogva egyel nagyobb 
számot kell gondolnom, mondanom amikor életkorom 
kérdése előkerül. Telik az idő.

Születésem a hatalmas világegyetem, az évezredes 
történelem egy tér- és időbeli pontján egyszeri és meg-
ismételhetetlen esemény. Nem születek újra évről évre. 
Viszont évről évre megemlékezünk arról az eseményről, 
aminek megtörténtére nem is emlékezhetek, de amely 
az életem kezdete volt az anyaméhen kívüli világban. 
És megállapítjuk: telik az idő. Ilyen egy születésnap.

A hatalmas világegyetem és az évezredes történe-
lem egy tér és időbeli pontján történt egy egész világot 
meghatározó születés. „Üdvözítő született … aki az Úr 
Krisztus.” (Lukács ev. 2:11) Ezt a hírt Isten angyalai 
adták tudtul a betlehemi mezőn Jézus születésének éj-
szakáján az ott tanyázó pásztoroknak. Egy születésnap 
közeledik – karácsony. Jézus születésnapja. Karácsony-
kor a keresztyének Jézus születésnapját ünneplik, Jézus 
születésének emlékére ünnepelnek. Egy eseményt, ami 
megtörtént egyszer és megismételhetetlenül a múltban: 
a hatalmas Isten a Fiában testet öltött és emberré lett. 
Az idő pedig telik. Jézus egyszer született meg – és nem 
születik meg újra és újra minden évben. Egy megtörtént 
eseményt és annak jelentőségét ünnepeljük; nem pedig 
egy újra és újra megtörténő eseményt. Miért fontos ez? 
Mert az idő telik és egy végcél felé halad; és ahogy telik, 
valakinek letelik, valakinek betelik.

Jézus születésnapja jelzi az idő múlását. Ahogy a vi-
lág halad egy Isten által rendelt végcél felé. Az a Jézus, 
akinek a születésnapját ünnepeljük, a mennyei világ-
ból visszatér ebbe a világba, hogy megalapítsa az örök 
messiási birodalmat, az Isten országát. Ez a végcél azo-
kat, akik számára az idő letelik, akaratlanul is kelle-
metlen érzésekkel vagy félelemmel tölti el. Inkább nem 
is gondolnak rá. Akik számára viszont az idő betelik: 
lelkesedéssel.

Az idő telik. Jézus születésnapja közeledik. Megemlé-
kezünk arról, hogy ő is megszületett egyszer. Isten Fia-
ként született meg. És akik elfogadták őt Isten Fiának, 
Istenként imádták, és Jézus ezt az imádatot elfogadta. 
Az ő születésnapján mit kezdünk ezzel a ténnyel? Az ő 
születésnapja segít-e eljutni az ő imádatára? Vagy még 
mindig magunkkal vagyunk elfoglalva? Isten Fia vissza 
fog térni királyként. És az idő telik … 

Gyimóthy Zsolt 
református lelkész

3.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra… 

Ady Endre:

Karácsony
1.
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

2.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 
De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 



A horgász 
karácsonya
Mindenki nagyon várta, hogy legyen egy szép csen-
des téli este, amikor végre együtt a család.
A karácsonyfa alatt apróbb és nagyobb ajándék-
csomagok szeretteink számára. Azonban akad vá-
rosunkban olyan nagy közös ajándék is, amelyrõl a 
városlakó polgáraink közül sokan nem is tudják mi-
csoda „Isteni ajándék”, kivéve a horgászokat. Mert 
nem sok város dicsekedhet azzal, hogy határában 
a pihenéshez, a játékhoz és sétához egyaránt al-
kalmas horgásztó és pihenõpark található. Ilyenkor 
már téli csend honol a téli tavon és a környékén. A 
felszerelés is a sufniban pihen. De azért néhány  szép 
nyári  kirándulás emlékét, köztük sok száz iskolás 
és óvodás gyermek játékos vetélkedõit a családok 
és a munkahelyi közösségek horgász élményekkel 
fûszerezett „bulijának” hangulatát had fõzzem a sza-
loncukrok és csillagszórók közé. Magánemberként, e 
horgászközösség tagjaként közreadom receptemet, 
mintegy szerény ajándékot a karácsonyi halászlé el-
készítéséhez.
Áldott karácsonyt, békés boldog új esztendõt kíván:

 Siklósi Béla 
a Peremvárosi Horgászok Egyesületének elnöke

A karácsonyi 

(peremvárosi) 

halászlé
 
Hozzávalók: Egy kiló halhoz 1 darab jó nagy fej 
vöröshagyma, 1 púpozott kanál  õrölt pirospapri-
ka, só, cseresznyepaprika, személyenként  
10 dkg gyufametélt halászlétészta.
Személyenként fél kiló halat (ponty vagy vegyes) 
számolunk.
Elkészítés: A megtisztított halat legalább  két órával 
a fõzés elõtt feldaraboljuk, beirdaljuk és finoman 
sóval behintjük, bográcsba helyezzük. Az apróra 
vágott vöröshagymát rátesszük a halra és össze-
forgatjuk a bográcsban. Állni hagyjuk hideg térben. 
Kilónként másfél-két liter vízzel felöntjük, erõs tûzön 
( jó minõségû keményfa) felforraljuk. Amikor lobog-
va forr, beleszórjuk a finomra õrölt paprikát (forgat-
juk és mozgatjuk a tûz fölött, hogy ki ne fusson), 
kóstolás után ízlés szerint után sózzuk. A cseresz-
nyepaprikát a fõzés elsõ harmadában megtisztítva 
egészben beletesszük. Állandó forrás mellett kb. 40 
percig fõzzük, s kifõzött halászlétésztával tálaljuk.
(A közreadott recept forrása a dunai halászlé, mert 
a szerzõ Paks város szülötte.)

Hasznos információk, érdekességek 
Hasznos információk, érdekességek és ezernyi ötlet az in-
terneten mindenkinek, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódó népszokásoktól az ajándékozási ötleteken, a lakás, a 
karácsonyfa, az ünnepi asztal díszítésén át a karácsonyi 
ételekig. Néhány lap, amit érdemes meglátogatni…

Hogyan válasszunk karácsonyfát?
Az egyik faj illatos, de hullanak a tûi, a másik tartó-
sabb, de kevésbé természetes látványt nyújt stb. A 
karácsonyfa kiválasztása csak látszólag egyszerû fel-
adat. Vásárlás elõtt érdemes végiggondolni néhány 
dolgot. A www.edenkert.hu internetes oldalon szak-
emberek segítenek a megfelelõ fa kiválasztásában. Mi 
Horváth Hajnalka és Bálint András írásának felhasz-
nálásával adunk néhány tippet.
A kivágott fenyõfák frissességét még vásárlás elõtt 
célszerû megállapítanunk. Állítsuk fel a fácskát, és 
tönkjével üssük a talajhoz. Ha hulló tûleveleket látunk, 
akkor válasszunk másik fát (vagy kérjünk árenged-
ményt). Hajlítsuk meg a fenyõ egyik tûjét: ha gyorsan 
kirúgja magát, akkor friss, ha görbe marad, akkor 
már kiszáradóban van a fa. 

Az élõ, földlabdás fának nem sok esélye van a ka-
rácsony túlélésére, a hirtelen hõmérséklet- és pá-
ratartalom-változás ugyanis nagyon megviseli a 
fenyõket. Növelhetjük a túlélési esélyt azzal, 
ha csak az ünnep pár napjára visszük a fát 
a lakásba, és egyébként a védett teraszon 
tároljuk. (A földlabdás fenyõkkel kapcsola-
tos teendõkrõl részletesebb tájékoztatás 
a www.edenkert.hu internetes oldalon,  
Horváth Hajnalka: Az élõ karácsonyfa 
címû írásában olvasható.)
Az Édenkert.hu internetes portál 
szerkesztõsége boldog karácsonyt és 
sikeres új évet kíván az Új Gyáli Újság 
olvasóinak!

karacsony.hu
karacsonyidalok.lap.hu
karacsonyiajandek.lap.hu
kezimunka.lap.hu
unnep.lap.hu
viragkoteszet.lap.hu
sutemeny.lap.hu
ajandek.lap.hu
kreativ.lap.hu
gasztronomia.lap.hu



Készítsük együtt!
A mai karácsonyfák többségén gyertyák helyett elektromos árammal 
mûködõ izzók villognak, a régi, ehetõ díszeket hosszú idõre háttérbe 
szorították a csillogó üvegdíszek. Mára szerencsére ismét elterjedõben 
van, hogy a fenyõfa felöltöztetéséhez hagyományos, ehetõ, családi 
körben készített díszeket használunk. A mézeskalács, habkarika stb. 
otthoni elkészítése kétségtelenül „macerásabb”, mint boltban meg-
venni a díszeket, a csillogó üvegcsodák, villogó, zenéõ szerkezetek 
elsõre talán szebbnek tûnnek, mint a családban élõ gyermekek rajzai, 
kivágott papírfigurái vagy a megfestett dió, ám a díszek közös készí-
tése olyan élmény gyermeknek és szülõnek is, hogy talán érdemes 
rászánni az idõt, fáradságot. Sõt, akár szaloncukor és a mézeskalács 
házilagos készítésével is megpróbálkozhatunk.  

Szaloncukor házilag
A karácsonyfa egyik legfontosabb kelléke a szaloncukor. A kereske-
delemben számtalan változata kapható, de az ünnepi csemege ott-
honi elkészítése akár családi élménnyé is válhat. Ha a gyermekekkel 
közösen készítjük, nagyon ügyeljünk arra, hogy a forró alapanyag 
nehogy sérülést okozzon!
Hozzávalók: 60 dkg cukor, 12 evõkanál víz, az ízesítõk (kókuszresze-
lék, vaníliáscukor, darált dió, darált kávé, kakaó, sütõrum, stb.) 
A szaloncukor elkészítéséhez talán a konyhai márvány munkalapok 
a legmegfelelõbbek, de ha az nincs, egy sima felületû porcelán kony-
hai eszköz, pl. tortalap, porcelántálca is megfelelõ.
Szükségünk lesz még néhány mélytányérra, egy gömbölyû aljú üveg 
vagy porceláneszközre, pl. bögrére, pohárra, késekre és egy kanálra. 
Fontos, hogy a cukrot és a vizet teljesen tiszta és nem sérült zománcú 
edénybe tegyük fel.  A fõzési idõ 8-10 perc, de kb. 6 perc elteltével már 
tegyünk tányérra egy kisebb mennyiséget, s a bögre vagy pohár aljá-
val dörzsöljük el. Akkor jó a massza, ha a dörzsölés hatására elkezd 
kifehéredni, sûrûsödni. Ha ezt tapasztaljuk, hagyjuk abba a fõzést 
és az alapanyagot kanalanként tányérokra szedve, állandó dörzsö-
léssel dolgozzuk el, s adjuk hozzá a tetszés szerinti ízesítõket. (An-
nyi tányért használunk, ahányféle ízesítésû szaloncukrot szeretnénk 
készíteni.) A dörzsölést a márvány vagy porcelánfelületen folytatjuk, 
egészen addig, amíg az alapanyag kb. gyúrt tészta sûrûségûvé vá-
lik. Akkor kinyújtjuk, s ha kihûlt a kívánt méretû kockákra vágjuk. A 
kockákat kézzel is megformázhatjuk vagy kisméretû kiszúrókat hasz-
nálhatunk. 
A csomagoláshoz mindenképpen viaszos anyagú papírt használ-
junk, hogy a cukor ne ragadjon a papírhoz. A színes alufólia, kará-
csonyi csomagolópapír vagy a családban élõ gyerekek rajzai még 
szebbé, érdekesebbé teszik a házilag készített szaloncukor megjele-
nését.

Mézeskalácsdíszek
1 kg lisztbõl, 30 dkg mézbõl, 50 kg cukorból, 6 tojásból 2 késhegynyi 
szódabikarbónával kemény tésztát gyúrunk, szegfûszeggel, fahéjjal, 
reszelt citromhéjjal fûszerezzük. Kemény tésztává dolgozzuk össze, 
majd pihenni hagyjuk legalább 1-2 órára, de akár egy egész éjszaká-

ra is. A tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk, formákkal kiszaggatjuk. A 
tojással megkent mézeskalácsokat közepes lángon sütjük.

Ünnepi étkezési szokások

Karácsonyi asztalkörkép
A kereszténység legfontosabb ünnepének étkezési szo-
kásaiban a keresztény étkezési kultúra számos eleme 
fellelhetõ. A karácsonyt megelõzõ, a szentestével záru-
ló idõszak az advent, a készülõdés ideje, amit általá-
ban a böjtösebb, szegényesebb ételek jellemeznek. A 
karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bõséges 
lakomák is, amelyekben megtalálhatóak részben a régi 
nemzeti hagyományok, részben pedig a nemzetek szo-
kásainak keveredése, illetve a hagyományos mellett a 
modern – korszerû konyhatechnológia. Az ünnepek 
alatt mindenki próbálja a legfinomabb menükkel elkáp-
ráztatni szeretteit, barátait, hiszen az étkezés a családi, 
valamint a társadalmi élet egyik szerves alkotója.

Nemzeti szokások
A karácsonyi menüben a legtöbb családnál a nemzet-
re jellemzõ ünnepi ételek kerülnek az asztalra, de az 
egyes népek hagyományos fogásainak egy része ma 
már keveredik, illetve egyes ételfélék (pl. desszertek) 
esetében nagyon sok hasonlóság található, legalábbis 
ami az alapanyagokat illeti.
A Magyarországra ma jellemzõ étkezési kultúra számos 
hatás eredménye. A karácsonyi vacsorában ötvözõdik 
a böjtös étrend a sokfogásos menüvel. Régebben a 
húsétel minden esetben sertés volt az ünnepi asztalon, 
ugyanis a sertés elõretúr, ami a néphit szerint fejlõdést 
jelentett, a szárnyassal ellentétben, ami hátrakapar, ami 
rossz elõjelnek számított. Ma már ezek a néphagyomá-
nyok nem igazán érvényesülnek, hiszen a karácsonyi 
menü sok helyen szárnyasból, pl. pulykából készül, 
aminek elterjedése elsõsorban angolszász hatásnak 
köszönhetõ.
Egyes ételek, élelmiszerek, mint pl. a bab, borsó, lencse, 
tök, mák, hal a néphit szerint sok pénzt, gazdagságot 
jelent. A dió, az alma, a fokhagyma szintén nélkülöz-
hetetlen alkotója az ünnepi asztalnak, ugyanúgy, mint 
a káposzta, amelyet minden társadalmi réteg fogyaszt. 
Egyes országokban (Németország, Svédország) nem 
szokás a december 24-i böjtölés, így náluk a bõséges 
karácsonyi menü már erre a napra is jellemzõ.
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Egy nagyon vidám, szeretetreméltó társaságról

A Gyáli Műkedvelők Színtársulata
Szeretnék pár szót mesélni egy nagyon vi-
dám, szeretetreméltó társaságról. Talán 
sokan ismerik is: ők a Gyáli Műkedvelők 
Színtársulata, melynek az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár ad otthont.

Jókedvű, tehetséges „nagykamaszok” 
csapata. Jónéhányuk már régóta játszik a 
társulatban. Évente bemutatunk egy-két 
új előadást, különböző témájút, de mindig 
vidám hangulatút. Ilyenek voltak: Vásári 
komédiák, Aladdin története, Rémjó rém-
álom. A társulat tagjai megannyi ünnep-
ségen, megnyitón, rendezvényen léptek és 
lépnek föl. 

Szombaton vagy vasárnap délelőtt 
szoktunk próbálni a Közösségi Házban. 
Ezek a próbák vidámak, barátiak és szó-
rakoztatóak. Azon kívül, hogy a társulat 

tagjai jól érzik magukat, sokat tanulnak, 
nemcsak szöveget, hanem színpadi moz-
gást, tisztább beszédet, ritmust egymásra 
való figyelést. Végül boldogok, ha szerep-
lésükkel örömöt szerezhetnek a nézők-
nek! 

Előadásainkat minden korosztálynak 
ajánljuk! Legközelebb december 23-án 
18.40-kor, a „Gyáli Advent”-en lépünk föl a 
Templom-téren, majd januárban lesz egy új 
bemutatónk, ahol vidám történetet láthat-
nak az emberi butaságról.

Kérjük nézzék meg mindig előadásain-
kat, ígérjük nem fognak csalódni!

Gyönyörű Karácsonyt és Boldog Új Esz-
tendőt kíván:  

a Gyáli Műkedvelők Színtársulata
         és vezetőjük, Farkas Éva színművész

A társulat tagjai:
 
 Csőszi Alexandra
 Csuhaj Annamária
 Dobó Ivett
 Jáger Beáta
 Horváth László
 Kárpáti Balázs
 Kékesi Attila
 Kékesi Tibor
 Nagy Enikő
 Nagy Veronika
 Sápi Anita
 Szélyes Mónika
 Csuhaj Laci (vendég)

Épülünk és szépülünk!
2007. július 1-jétől új lakókkal és több új 
helyiséggel elindult a munka a tanulók szá-
mára is a Városi Általános Iskolában. 

Felújítások sorozata történt a tanévkez-
désig. Két új tanterem, kézilabdapálya, 
tető- és ablak-ajtó javítások. Festési, má-
zolási munkák, nagytakarítás, lomtalaní-
tás, esztétikus környezet kialakítása kívül, 
belül, sok-sok zöld növény elhelyezése tette 
otthonosabbá intézményünket. A folyamat 
még csak a kezdő szakaszában van, hiszen 
a cél minden terem, folyosó, udvar, kert és 
egyéb kiszolgálóhelyiség további csinosítá-
sa, kellemes és vonzó légkör megteremté-
se. Ilyen környezetben a tanulás is jobban 
megy – ezt reméljük. 

Városi labdarúgó bajnokságon (október 19. )  II. helyezést elért csapatunk tagjai:
Kovács Sándor 7. a., Magó Krisztián 7. a., Braun Dávid 7. c., Sümegi Krisztián 
7. c., Heincz Zoltán 8. b., Johan  László 8. c., Bánya Gergő 8. d., Gomány János 
8. d., Láng Gyula 8. d., Rácz János 8. d., Szilágyi Ádám 8. d., Őri Tibor 8. d.

Az 1956-os októberi emlékfutáson II. helyezést értek el: 
Körtvélyesi Gábor 5. a., Hubik Alexandra 8. b. 

SNI tagozatos tanulóink a ceglédi megyei kispályás labdarúgó bajnokságon II. helyezést 
értek el. 

A Gödöllőn rendezett atlétikai bajnokságról 6 aranyéremmel, 3 ezüstéremmel és 5 bronz-
éremmel tértünk haza.
I. korcsoport: 
Hőbenreich Zsolt, Temesvári Márk, Jakab Roland, Rafael Ferenc, Makula Dávid
II. korcsoport: 
Rostás Róbert, Jakucs János, Temesvári Attila, Jakab Zsolt, Sztojka Mercedesz 
Felkészítő tanáraik:      Moderné Budavári Csilla, Urbán Antal                          

Büszkék vagyunk a szép eredményeket elérő tanulóinkra és gratulálunk 
felkészítő tanáraiknak!

A „mostoha” gyerekeink, rövide-
sen beköltözhetnek, a szép, új épület-
szárnyba. A két második és két har-
madik osztály megérdemelten veheti 
birtokba a II. félévtől a gyönyörű tan-
termeket. Az utca felőli rész is új köpö-
nyeget kap. 

Köszönjük a négy osztály tanulóinak, 
szüleiknek és az ott tanító nevelőknek, 
osztályfőnököknek, hogy vállalták ezt a 
nehéz időszakot. 

Gyermekeink létszáma rendkívül magas, 
544 fő. 25 tanulócsoport, 5 napközis cso-
port, és két tanulószobai csoport működik 
az iskolában.  Velük összesen 48 pedagógus 
foglalkozik. Testnevelés és matematika ta-

gozatunkon már eddig is szép versenyered-
mények születtek. 

Reméljük, az idő múlásával ez csak gya-
rapodni fog. Egyelőre két nyelvet tanítunk, 
németet és angolt. Rendkívül sok szakkör, 
fakultáció és egyéni foglalkozás segíti tanu-
lóinkat az előrehaladásban. 

Következetes munkával, szokásrend és 
megfelelő szabályrendszer kialakításával, 
hasznos, és jól megszervezett, szabadidő el-
töltésével, előkelő helyet kívánunk kivívni a 
város közoktatásában. 

A startpisztoly eldördült. 
Úton vagyunk a megvalósítás felé! 

Juhász Ida 
igazgató

Versenyeredményeink:
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Új rendőrfőkapitány
Pest megyében

Pest Megye Önkormányzatá-
nak novemberi közgyűlésen 
elbúcsúzott a nyugállományba 
vonuló megyei rendőrfőkapi-
tány, Dr. Ignácz István rendőr 
dandártábornok. A leköszönő 
vezető azt tartja munkája leg-
nagyobb eredményének, hogy 
a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon eltöltött hét éve alatt 
14 000-rel csökkent a megyében 
elkövetett bűncselekmények 
száma.

„Nem voltam könnyű hely-
zetben, amikor kiszemelt erre a posztra az országos rendőr-
kapitány.  Fel kell kötnöm a fehérneműt, hogy méltó utódja 
lehessek Ignácz Istvánnak, hi-
szen ő egy karizmatikus egyé-
niség – jelentette ki Pest megye 
új főkapitánya. Dr. Ármós Sán-
dor rendőr dandártábornok azt 
is hangsúlyozta, hogy azon az 
úton kíván haladni, amit előd-
je már kitaposott. Dr. Ármós 
Sándor rendőr dandártábornok 
november közepétől irányítja 
a főkapitányságot, korábban a 
Nógrád megye elsőszámú rend-
őri vezetője volt. 

Zseblopás, petárda, ittas vezetés

Az őrsparancsnok tanácsai az ünnepekre
Stupek István r. alezredest, a Gyáli Rendőrőrs parancsnokát a közelgő ünne-
pekkel kapcsolatos speciális rendőri feladatokról és az ilyenkor jellemző prob-
lémákról kérdeztük.

- Az ünnepek közeledtével jelentősen megnő a forgalom a piacokon, nagyobb 
üzletekben…

- Valóban, s ez természetesen a bűnelkövetők érdeklődését is maga után von-
ja. Előfordulhat, hogy a vásárlásra figyelő kárvallott a lerakott táskának, pénz-
tárcának csak hűlt helyét találja. Tömegben fokozottan ügyeljünk értékeinkre! 
Ha nagyobb mennyiségű készpénzt viszünk magunkkal, semmiképpen se tart-
suk azt egy helyen, osszuk el több, belső, gombbal, zipzárral zárható zsebbe!

- Indul a petárdaszezon. Mire kell odafigyelnünk a pirotechnikai eszközök 
vásárlásakor, használatakor?

- Ilyesmit kizárólag kijelölt, hivatalos értékesítési helyen vegyünk, ahol a 
használat módjáról is részletes információkat kaphatunk! A bevizsgálatlan, 
ellenőrizetlen helyekről származó eszközök veszélyesek lehetnek. Nagyon fi-
gyeljünk a szavatossági időre, az évekig a raktárban tologatott pirotechnikai 
eszközökben ugyanis akár robbanást előidéző folyamatok is beindulhatnak! 
Rendszeres ellenőrzésekkel, akciókkal igyekszünk a tiltott eszközök forgalma-
zásának és a piaci zseblopásoknak elejét venni.

- Ha szilveszter, akkor alkohol és ittas vezetés?
- Az ünnepek alatt is ki-ki belátása, tűrőképessége szerint fogyasszon al-

koholt, de ittasan semmiképpen se üljön volán mögé, még szilveszterkor sem! 
A karácsonyi-szilveszteri időszakban a rendőri munka a tolerancia jegyében 
zajlik, de ez nem jelenti azt, hogy ne lépnénk fel a bűnelkövetőkkel, szabály-
sértőkkel szemben.

Mi természetesen az ünnepek alatt is elérhetőek leszünk, számíthatnak 
ránk. Végezetül köszönöm a törvénytisztelő állampolgárok rendőri munkát se-
gítő együttműködését, s boldog, békés karácsonyi ünnepeket és biztonságban 
eltöltött, sikeres 2008-as évet kívánok a város minden lakójának!                 -gi-

Ignácz István a bűncselek-
mények számának csökke-
nését tartja a legnagyobb 

eredménynek

Ármós Sándor az elődje által 
kitaposott úton akar járni

November 13-án
egy Gyál külterületén történt köz-
úti balesetről érkezett állampolgári 
bejelentés a polgárőrség diszpécser-
központjába. A helyszínen egy árok-
ba csúszott autót találtak a fegyesek. 
A balesetet az első kerék defektje 
okozta. Személyi sérülés szerencsére 
nem történt, így a szolgálat segítség-
nyújtás után elhagyta a helyszínt.

November 16-án
a Bocskai utcában egy férfi a járóke-
lőket molesztálta. Mivel a helyszín-
re érkező polgárőrökkel szemben is 
agresszíven viselkedett, rendőri in-
tézkedést kértek. A férfi a kiérkező 
rendőrjárőr felszólítására sem fejez-

te be a rendbontást, ezért előállítot-
ták a rendőrőrsre.

November 23-án
motorkerékpár és személygépkocsi 
ütközött a Vecsési úton. A sérült 
motorost a mentők kórházba szállí-
tották, a polgárőrök a helyszín zárá-
sával és forgalomtereléssel segítették 
a rendőrök munkáját.

November 27-én
a rendőrség kérésére a némedisző-
lői lejárónál forgalomirányításban 
vettek részt a polgárőrök. Az M0-ás 
autópályán történt baleset miatt a 
rendőrség erre az útra terelte a for-
galmat, ám itt egy műszaki hibás 

kamion okozott fennakadást. A gyá-
li polgárőrök segítségére a forgalmi 
akadály megszüntetéséig szükség 
volt.

November 30-án 
lakossági bejelentés érkezett egy 
Gyál és Vecsés között, a szennyvíz-
telepnél történt balesetről. Egy fiatal 
nő szolt be egy árokba szaladt, felbo-
rult gépkocsiba. Rendőrség, mentők, 
tűzoltók érkeztek a helyszínre, a sé-
rültet kiemelés után kórházba szál-
lították. 

Vörös Gábor
Gyáli FEGY-Polgárőrség 

A FEGY naplójából
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Díszkert – pihenőkert:
Az oszlopos növekedésű tű-
levelű örökzöldjeinket a téli 
hónyomás okozta károk ellen 
kötözzük össze. A fügebokrok 
tövét lombbal, szalmával vagy 

Zöldségeskert:
Ha megfelelő az időjárás, de-
cember közepéig vethetünk 
zöldborsót, és duggathatunk 
dughagymát. A kerti szerszá-
mokat télen tegyük rendbe, és 
ha szükséges, pótoljuk őket.

Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is szívesen vála-
szolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu                Horváth Ferenc

kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Kertésznaptár - Decemberi teendők
A téli évszak első hónapjában kertünk már pihen, 
azonban néhány munkát szükségszerűen ekkor is elvé-
gezhetünk.

A december és a karácsonyi ünnepek kedvelt szoba-
növénye a mikulásvirág (Euphorbia pulcherrima). 
Most ennek neveléséhez szeretnék néhány tanácsot 
közreadni. 

A növény származási helye Mexikó, ahol félcserjeként él a termé-
szetben. November végétől folyamatosan kapható a kereskede-
lemben. Díszítő értékét a nagyméretű piros, fehér vagy rózsaszín 

fellevelek adják, melyek több hónapon át díszítik növényünket. 
Nagyon fontos, hogy vásárláskor jól csomagoltassuk be, mert a hi-
degre rendkívül érzékeny, könnyen megfázhat, melyre levélhullás-
sal válaszol. A mikulásvirág vízigényes növény. Ez azt jelenti, hogy 
talaja egyenletesen nyirkos legyen, ezért naponta öntözzük kevés 
vízadaggal. Ügyeljünk azonban arra, hogy az alátétben vagy a kas-
póban ne legyen pangó víz. A növényt világos, ablak közeli helyre 
tegyük, 18-20 oC-ra. A huzattól óvjuk. 

Ha szeretnénk a növényt virágzás után tovább nevelni, akkor 
a fellevelek lehullása után fokozatosan csökkentsük az öntözést, 
majd a teljes lombhullás után vágjuk vissza 15-20 cm-re. Májusig 
szobahőmérsékleten, szárazon hagyjuk pihenni. Május közepén 
ültessük át tápdús földkeverékbe, majd kezdjük meg az öntözését. 
Az új levelek megjelenése után hetente tápoldatozzuk. A mikulás-
virágot nyáron tegyük ki a kertbe vagy erkélyre félárnyékos hely-
re, és bőven öntözzük, tápoldatozzuk. Szeptember elején vigyük 
be újra a lakásba, és félárnyékos helyen neveljük tovább. A rövid 
nappalos időszakban, november elejétől a fellevelek kezdenek bepi-
rosodni, és december hónapban a növényünk újra teljes pompában 
díszítheti lakásunkat. 

fenyőkéreg mulccsal takarjuk 
be, így megelőzhetjük a fagy-
károkat. Megkezdhetjük a kert 
madarainak téli etetését. Kí-
náljuk őket ún. cinkegolyóval, 
jó minőségű fekete naprafor-
gómaggal. A feketerigóknak 
pedig adjunk félbevágott al-
maszeleteket. A madáretetőket 
magasra helyezzük fel, hogy 
azt a macska ne tudja megkö-
zelíteni. A madarak etetését, 
ha elkezdtük, tavaszig folya-
matosan végeznünk kell. 

A Cukorbetegek Egyesülete (Gyál, Erkel Ferenc u. 6.) vezető-
sége tisztelettel megköszöni az adományozóknak a felajánlott 
2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át.

A befolyt 50.834 forint adományt tagjaink szociális támo-
gatására használtuk fel. Hálás szívvel fogadtuk segítségüket  
és kérjük, a következő évben is támogassanak bennünket. Szí-
ves felajánlásaikat az APEH erre a célra kibocsátott nyomtat-
ványán tehetik meg. 

Adószámunk: 18667163-1-13
Gyál, 2007. november 30.
Köszönettel:                                                             Perei Mihály

elnök

Egyesületünk, a Gyáli Kertbarát Kör hagyományőrző köz-
hasznú szervezet, mely 27 éves múltra tekint vissza. Köszö-
netünket fejezzük ki Önöknek 2006. évi adójuk 1%-áért, ami 
27.184 forinttal segítette szervezetünket. Az összeget énekka-
runk egyenruha-vásárlására használtuk fel. 
Adószámunk: 187-073-00-1-13

Támogatásukra továbbra is számítunk.
A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége nevében:           

Bacsa Ferenc, elnök

A gyáli Ady Endre Általános Iskola Ifjú Szívek Alapítványa 
köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 2006. évi személyi jövede-
lemadójuk 1/-át felajánlották. Az így befolyt 839.100,- Ft ös-
szeget az Alapító Okiratban foglaltak szerint használjuk fel. 
Adószámunk: 18665855-1-13                           Jónás Bertalanné

a kuratórium elnöke
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Bácsi Péter a pekingi olimpiára készül

„Ha már érem, legyen arany!”
A XXIX. Nyári Olimpiai Játékokat 2008. augusztus 
8-24. között rendezik meg Pekingben. 28 sportág-
ban, 302 versenyszámban mérik majd össze felké-
szültségüket a sportolók. A magyar versenyzők kö-
zött ott lesz Bácsi Péter, kötöttfogású birkózó is.

Tősgyökeres gyáli vagyok, itt, a Vasas kihelyezett szakosztályában kezd-
tem birkózni, 7-8 évvel ezelőtt. A bátyám már ott versenyzett, ezért kerül-
tem oda. Ő ugyan abbahagyta, de nekem nagyon megtetszett ez a sport 
– kezdi a 24 éves, olimpiai kvalifikációt szerzett versenyző.

- Mi volt a következő állomás?
- A Fradiba 3-4 évvel ezelőtt mentem. Jó társaság, barátok, jó edzők, pl. 

Sike András tevékenysége jellemzik az ottani munkát. A birkózóválogatott 
gerincét ez a klub adja. Gyakorlatilag minden megvan, amit korosztályos 
versenyeken elérhet az ember. A magyar bajnoki címet is megszereztem, 
de nemzetközi versenyeken sajnos sokáig nem jött ki a lépés. 

- „Zsebedben a pekingi repülőjegy.” Hogyan jutottál el eddig?
- A hazai ver-

senyeken elért 
eredmények, baj-
noki cím alapján 
a válogatott tag-
jaként vehettem 
részt nemzetközi 
v e r s e n y e k e n . 
Az olaszországi 
bronzérem csaló-

dás volt, a román nagydíjon viszont az Európa-bajnoki és a világbajnoki 
ezüstérmest is sikerült legyőznöm. Az idei világbajnokság előtt négy hét-
tel könyöksérülést szedtem össze, két héttel a verseny előtt kezdtem újra 
edzeni. A kilókkal is voltak gondjaim, kb. egy hét alatt kellett nyolc kilót 
leadnom, hogy a 74 kilogrammos versenysúlyomat elérjem.

Az idei vb-n létszámban és felkészültségben is minden idők legerő-
sebb mezőnye jött össze. Súlycsoportomban 54-en birkóztunk. A sza-
bályok szerint az első nyolcban kellett végezni ahhoz, hogy olimpiai 
kvalifikációt szerezhessen az ember. Szerencsés sorsolással egy perui 
versenyzőt kaptam, könnyen nyertem az első mérkőzést, a második-
ban egy türkmén sportolót győztem le, a nyolcba kerülésért már szo-
rosabb meccsen sikerült a japán birkózót leküzdenem. Lengyel volt a 
negyedik ellenfél, nyertem az első menetet, de a másodikban hibáz-
tam. Sajnos kikaptam, így hetedik helyen végeztem a vb-n egy apró 
hiba miatt.

- Hogyan készülsz az olimpiára?
- Bár most inkább amolyan ráhangolásos időszak van, iszonyat sok 

munkával. Napi két edzés, délelőtt a válogatottban, délután a klubban. 
Edzőim Struhács György és Takács Ferenc. Az olimpiáig lesznek még 
nemzetközi versenyek, s hosszú hónapokig edzőtábor is.

- Sikerült a versenyzés anyagi hátterét megteremteni?
- Az állami támogatás sajnos kevés, szerencsére sikerült szponzort 

találnunk, a gyáli önkormányzat is támogatást ígért 2008-ra, de további 
szponzorokra is nagy szükség lenne a nyugodt felkészüléshez. 

- Most természetesen az olimpia a legfontosabb, én mégis hosszú távú 
terveidről kérdezlek.

- Ezt a sportot úgy 30 
éves korig lehet csinálni. 
Van tehát még kb. hat évem. 
Egyébként vendéglátó-
technikus vagyok, érdekel 
a vendéglátás, informatikus 
mérnöki tanulmányaimat 
a sport miatt megszakítot-
tam, ezt mindenképpen 
szeretném befejezni levele-
zőn, angolul beszélek, más 
nyelveket is szeretnék tanulni. De most valóban az olimpia a legfontosabb. 
A birkózók általában 24-26 éves korukban a legjobbak. Ez az én olimpiám 
lehet! 

- Mi mással is fejezhetnénk be, mint esélylatolgatással…
- Sportoló vagyok, győzni akarok! Súlycsoportomban húszan leszünk, 

a nagyobb neveket külön-külön már sikerült különböző versenyeken le-
győznöm. Mindenképpen az első ötben szeretnék végezni, de az érem sem 
elképzelhetetlen, s ha már érem, legyen arany! Csak így lehet kimenni!

- Babonás vagy? Mit kívánhatok a végére?
- Elsősorban is sérülésmentes felkészülést.

Citius, altius, fortius!
„A sport életünk fontos részévé válik, amely kiegyensúlyozza 
azt, fizikailag és szellemileg segíti a gondolkodásunkat, alapvető 
részeként az ember erkölcsi nevelésére irányuló nemes erőfeszí-
téseknek. Egy olimpikon új emberi méltóságot nyer azáltal, hogy 
áldozatokat és erőfeszítéseket vállal. Ha pedig célba ér, a sze-
mélyisége mintává válik mindannyiunk számára. A béke csak 
egy jobb világ eredménye lehet, a jobb világot csak jobb egyének 
hozhatják létre, a jobb egyéneket pedig csak a nemes küzdelmek 
próbái formálhatják ki.” Az idézet a modern olimpiai eszme 
megálmodójától, Pierre Coubertin bárótól való. Négy évvel az 
első olimpia megrendezése előtt, 1892-ben mondta ezt. 

Noha az újkori olimpiai mozgalom számos válságot élt át az 
elmúlt több mint egy évszázad alatt, politikai erőfitogtatás, ter-
rorizmus, belső torzsalkodások rongálták. Mégis hisszük, hogy a 
legfontosabb az eredeti, nemes vetélkedés maradt. Citius, altius, 
fortius! Gyorsabban, magasabbra, erősebben! 

A pekingi olimpia más lesz nekünk, gyáliaknak, mint az elő-
zőek voltak, hiszen városunkban élő sportolóért is izgulhatunk. 
Bácsi Péter Coubertin báró szavait továbbgondolva már azzal is 
„mintává vált mindannyiunk számára”, hogy jogot szerzett a vi-
lágversenyen való részvételre. Szívből gratulálunk kiváló sport-
teljesítményéhez, s azt is szívből kívánjuk, hogy „érjen célba”! 

Szóljon a Himnusz a gyáli sportembernek 2008 augusztusá-
ban, Pekingben, s mi meg képzeljünk a felkúszó nemzetiszín 
lobogó sarkába egy kis piros-kék foltot, Szent Györggyel, akácle-
véllel, szőlőfürttel! A gyáli címert.                                          

gi
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Cukorbetegek Egyesülete Gyál
2006. évi közhasznúsági jelentés

Beszámoló az 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) pontja 
alapján:
a.) Számviteli beszámoló: lásd a Cukorbetegek Egye-
sülete teljes körű beszámolóját (1. sz. melléklet)
b.) Költségvetési támogatás:
2005. évi szja 1% támogatás  108e Ft
Pest Megye Önkormányzata 150e Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 2005 265e Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 2006 250e Ft
Felhasználás elszámolása
2005. évi szja 1%
Gyógyszertámogatási segély 108e Ft
Pest Megye önkormányzata
Cukorbeteg újságok előfizetése 35e Ft
Gyermek sportnap   45e Ft
Gyógyszert. és szoc. segély    70e Ft
Összesen: 150e Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 2005
Felhalmozás 119e Ft
Informatika (szoftver)   80e Ft
Kommunikációs ktg.   66e Ft
Összesen: 265e Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 2006
Kisértékű tárgyi e. beszerzés   20e Ft

Működési ktg.   70e Ft
Kommunikációs ktg. 160e Ft
Összesen: 250e Ft
c.) Vagyonfelhalmozással kapcsolatos kimutatás
- Épület, személygépkocsi nincs
- Tárgyi e. nettó értéke: 319e Ft
d.) Célszerinti juttatások kimutatása
- Szponzorok:     -
e.) Helyi önkormányzat támogatása
Gyál Város Önkormányzata 350e Ft
Támogatás felhasználása
Sportnapok 177e Ft
Világnap   99e Ft
Gyógyszertári ktg.   13e Ft
Működési ktg.   34e Ft
Kulturális ktg.   27e Ft
Összesen: 350e Ft
f.) Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értéke, összege
Az egyesület vezető tisztségviselői társadalmi mun-
kában tevékenykednek. Semmiféle javadalmazás-
ban, juttatásban nem részesülnek tevékenységükkel 
összefüggésben.
g.) Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az egyesület rendezvényein rendszeresen neves 
szakemberek (professzorok, főorvosok) tartottak 
előadást a cukorbetegséggel kapcsolatban, hogy 
a tagság a betegségről a legújabb információkat is 
megismerje.
Az előző évekhez hasonlóan az egyesület tagjai segít-
séget kaptak a betegség kezelését segítő, elengedhe-
tetlenül fontos gyógyászati segédeszközök, úgymint 
vércukor-, vérnyomás-, testzsírmérő készülékek ked-
vezményes beszerzéséhez.
Gyógycipő készítésére 2006-ban nem volt mód, mivel 
az előző készítéstől az egy év nem telt el, így január-
ban lesz esedékes.
A programok a terveknek megfelelően valósultak 
meg. Bogácson a felnőttek, Galopp majorban a gyer-
mekek sportnapja került megrendezésre, ahol a részt-
vevők ismereteket kaptak az állapotuknak megfelelő 
rendszeres mozgás jelentőségéről. Részt vettünk a 
város rendezvényein, sátrunk a leglátogatottabb volt 
az ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérés révén. 
Ezt ingyenes szaklapok biztosításával bővítettük.             
2007. november 30.

Perei Mihály
elnök
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HITELT
mindenkinek!

ÓRIÁSI KAMATKEDVEZMÉNY!

Akár 0% önerõtõl 0,77% kamattal

Építés, vásárlás, bővítés, korszerűsítés, felújítás.
Szabad felhasználású jelzáloghitelek, akár jövedelemigazolás nélkül.

Hitelkiváltás, külterületi ingatlan finanszírozás.
Személyi hitel ingatlanfedezet nélkül.
BAR lista, APEH tartozás nem akadály.

Hitel értékbecslési és folyósítási díj nélkül!

T: 30/9743-727

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETÕSÉGEK,
A LEGJOBB KONDÍCIÓK

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Helyszíni vizsgáztatás a hét 

minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fax: 29-342-207
Mobil: 20-935-9937

Mini Manó Kuckó
-Kismama,

-Bébi,
-Gyermek

-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,

-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.

Gyálon a Plusz áruház mellett a Déryné udvarban. 
Nyitva:

Hétfő: 9-14
Kedd-Péntek: 9-17.30

Szombat: 9-13
Tel:06/29 344 667

A hirdetés felmutatója 5% kedvezményben részesül!

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán

állatorvos

SZOLGÁLTATÁSOK:
� Védőoltások
   Veszettség elleni kötelező 
   oltás is - egész évben.
� Belgyógyászati, sebészeti
   és szülészeti alapellátás
� Műtétek
� Ivartalanítás
� Házi betegellátás
� Homeopátia
� Szaktanácsadás
� Állatpatika
� Gyógytápok

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

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

Kőrösi út
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Álláshirdetés Gyáli, illetve Gyál kör-
nyéki raktárainkba keresünk főállású 
munkatársakat, részben fizikai mun-
kára. Targoncakezelői végzettség 
előny, de nem feltétel. Jelentkezni 
lehet Havasi Józsefnél az alábbi tele-
fonszámon: 30/474 39 06
PILATES, BELLYFIT, HASTÁNC AZI-
ZÁVAL A HASTÁNC-OKTATÓKÉPZÉS 
vezetőjével, diplomás táncpedagó-
gus-sportoktatóval, a XVIII. kerület-
ben, 3D testbarát technikával, keleti 
hangulatú női stúdióban, minden kor-
osztálynak, minden nap. 20 4904080  
www.hastanckonyv.hu
Bútor készítés – konyhabútorok 
- szobabútorok, polcok – fürdő-
szobabútorok. Kedvező árakkal, 
rövid határidővel, nagy színvá-
lasztékban. Egyedi elgondolá-
sok megvalósítását is vállalom. 
Érdeklődni lehet a 06 20 244 
53 15-ös telefonszámon.
Korrepetálás, érettségire felkészítés 
matematikából, történelemből, ma-
gyarból és más tantárgyakból, szük-
ség esetén angol nyelvből. Telefon: 
06 20 527 77 01
Betanítással hitelügyintézőt és biztosí-
tási tanácsadót keresek meglévő ügy-

Apróhirdetés
félkörhöz Délpestre a XX. kerületbe, 
minimum érettségivel. Jelentkezni: 
Trényi Jutka, 06/70-336-8317 vagy 
06/1- 287-8383 (9-től 17 óráig).
Ideggyógyászati magánrendelés: szo-
rongás, depresszió, pánikbetegség, 
feledékenység, különböző típusú fáj-
dalmak. Dr. Sósik Ibolya neurológus 
és pszichiáter szakorvos. Előjegyzés: 
201-6948
Kardiológiai magánrendelés Gyá-
lonaz Egészségügyi Központban 
(József A. u. 1. I. em, Cardiológiai 
szakrendelőben) Rendelési idő: Hétfő 
délután és péntek délelőtt előjegyzés 
szerint. Betegbejelentkezés telefo-
non: 06 30 380 02 97. Dr Dudás 
Anikó belgyógyász cardiológus ad-
junktus.
Felnőtt őssejtterápia otthon, egy-
szerűen, csupán napi 2 kapszula 
bevételével, mindenki számára el-
érhető költséggel.   40 éves kortól 
mindenkinek ajánlott.súlyos beteg-
ségek esetén nagyobb esély a gyó-
gyulásra. Vásárlók és forgalmazók 
jelentkezését várjuk, kortól függet-
lenűl. Forgalmazáshoz vállalkozói 
engedély nem feltétel. Tel: 06/70-
213-9830, 282-4244    

Szolgáltatásaink:

- Befektetések, megtakarítások,  
egészségbiztosítások,

- Kötelező és casco biztosítások,
- Kedvező díjszabású lakásbiztosítások,
- Kis- és középvállalkozói vagyonbiztosítások,
- Nyugdíj-előtakarékossági termékek,
- Lakásvásárlási hitelek adókedvezménnyel  

és életbiztosítással,
- Utas- és síelő biztosítások,
- Zöldkártya igénylés.

Címünk:
Gyál, Vak Bottyán u. (Piactéri üzletközpont) 16.
Elérhetőségeink: 
Korga Erika  telefon: 06-29/540-580
  mobil: 06-20/55-89-842

Ne felejtsen el érdeklődni novembertől 
2008. évi gépjármű-biztosításunkról!
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Advent Hagyományteremtő szándékkal indítja 
útjára Gyál Város Önkormányzata, a Ró-
mai Katolikus Egyházközösség, a Refor-
mátus Egyházközösség és az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár az Ad-
vent Gyálon elnevezésű, gazdag kulturális 
programot kínáló rendezvénysorozatot. Gyálon

Programok a Templom téren:
2007. december 21.
17.00 óra Hivatalos megnyitó a Templom téren
17.10 óra Betlehemi játék
 A Katolikus Egyház műsora
18.00 óra A Református Egyház műsora
 MondGYÁLdást zenekar
19.00 óra  A Tápiómente Népi Együttes műsora

2007. december 22.
16.00 óra A Miamanó Színház gólyalábas műsora 
17.00 óra Helyi óvodák, iskolák műsora 
18.00 óra A Református Egyház műsora
 Kánai Menyegző zenekar
19.00 óra Székely Műhely Zenekar műsora

LLegyen ott Ön is a Templom téren, tekintse meg a gyáli óvodák, iskolák 
és a neves együttesek, előadóművészek karácsonyi műsorait, válogas-
son kedvére a nívós, zsűrizett termékekből a kirakodóvásáron, töltse 
családja, barátai társaságában, forró tea, sültkolbász vagy éppen for-
ralt bor mellett advent negyedik hétvégéjét!

2007. december 23.
17.00 óra  4. gyertya meggyújtása  
 Gyimesi István polgármester
 Pánczél Károly országgyűlési képviselő,  
 alpolgármester
 Pápai Mihály alpolgármester                                                                    
17.00 óra  Gyöngyharmat Együttes 
 (magyar népzene, Betlehembe jer pajtás  
 c. karácsonyi előadás)
18.00 óra Helyi óvodák, iskolák műsora 
19.00 óra Gryllus Vilmos műsora

 (karácsonyi énekek)

december 21-22-23-án
16.00 órától

Igényes termékek kirakodóvására, büfé 
a Templom téren 


