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Új épületszárny a Városi Általános Iskolában

Tájékoztató a
népszavazásról
4.oldal

Kiváló minősítést kapott
a zeneiskola
A gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola az erre felhatalmazott Minősítő
Testület nyilatkozata értelmében
megszerezte a Kiválóra minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény címet.
5. oldal

Emberségből és szakértelemből is kiválóra vizsgáztak a kivitelezők. A most átadott
korszerű épületrész az oktatási intézményekkel szemben támasztott legmagasabb igényeket is kielégíti – jelentette ki
a Városi Általános Iskola új épületszárnyának átadásán tartott köszöntőjében
Juhász Ida, az iskola igazgatója.
Tudósításunk a 3. oldalon.

Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére,

2008. március 15-én, szombaton, 11.00 órai kezdettel
rendezett városi ünnepségre.

Beiratkozás előtt

Gyimesi István
polgármester
Program:

Ünnepség az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban, majd koszorúzás a kopjafánál

Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály alpolgármester
Az ünnepi műsor
közreműködői:

Az óvodai jelentkezésekkel, általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatos információk és a gyáli általános iskolák bemutatkozása.
7-11. oldal

Új vezetőt választottak a
polgárőrök
Február 1-jén tartotta éves közgyűlését a gyáli FEGY Polgárőrség. A
szervezet elnökévé Kalmár Róbertet választották, vezetőségi tagként
Cseszkó Tibor és Szatmári László
kapott bizalmat.
13. oldal

Rubold Ödön Jászai-díjas színművész
Városi Fúvószenekar
Bartók Béla Általános Iskola
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Integrált városfejlesztési stratégia

Tisztelt Városlakók!
Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) kapcsán
2007. novemberében megkértük Önöket egy lakossági kérdőív kitöltésére, melynek célja az volt, hogy
megismerjük Gyál lakosainak és munkavállalóinak
településünkről alkotott véleményét, elképzelését.
A kérdőív kitöltésével Önök hozzájárultak ahhoz,
hogy az elkészülő IVS és a kistérségi városközpont
kialakítására benyújtandó pályázati anyag tükrözhesse a városban élők meglátásait is.
A nagy számban visszaérkező kitöltött kérdőívekből az alábbiak állapíthatók meg:
Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb
problémát a rendezetlen, arculat nélküli városkép
okozza, míg városunk szerethetőségét a kertvárosi
jellegnek, a nyugalomnak, a főváros közelségének
és az itt élők között kialakult személyes kapcsolatoknak köszönheti.
A fejlesztési igények közül a kiemeltek:
1. kereskedelem és szolgáltatás területén: piac,
közszolgáltatók ügyfélszolgálatai, kisiparosok, vendéglátó egységek,
2. közösségi funkciók esetében: közpark, strand,
uszoda,
3. közfunkciók esetében: földhivatal, rendőrség,
tűzoltóság, postai szolgáltatás, járóbeteg-ellátás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek otthona,
4. oktatás esetében: szakképzés,
5. közlekedés esetében: utak, elővárosi vasút, kerékpárút, tömegközlekedési összeköttetés a szomszédos (kistérségi) településekkel.
Véleményeik és javaslataik alapján összességében
fejlődő, és fejlődni képes város képe bontakozott ki.
Az élhető város alapfeltételei lassan megteremtődnek, a fejlesztés további állomásai a szebb környezet,
a fővárostól való függés csökkentése, a közösségépítő sport- és szórakozási lehetőségek megteremtése,
a kis- és középvállalkozások megerősítése kell, hogy
legyen.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden gyáli
lakosnak, vállalkozásnak, hogy véleményével hozzájárult a stratégia alapjait jelentő fejlesztési irányvonalak megfogalmazásához.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Az Uszoda Alapítvány felhívása
Kérjük azokat, akik 2007 évi adójuk 1%-át az USZODA ALAPÍTVÁNY javára kívánják fordítani, hogy adóbevallásuknál az alábbi adószámot szíveskedjenek megjelölni:
19184427-1-13
Tisztelettel köszönjük valamennyi gyáli és nem gyáli lakos tavalyi felajánlását
(204.281 Ft) az Uszoda Alapítvány javára.
Kérjük, hogy 2007. évi adójuk 1%-nak odaítélésénél is döntsenek így, amennyiben
változatlanul támogatják az Alapítvány célját, tanmedence létesítését Gyálon.
Reménykedjünk közösen abban, hogy belátható időn belül városunk uszodájában
tanulhatnak úszni a kicsik és gyógyulhatnak az ortopédiai rendellenességben szenvedő gyermekek.
Támogatásukat köszönjük!

Erős József, a gyáli 6. számú választókörzet önkormányzati képviselője értesíti a
választópolgárokat, hogy telefonszáma megváltozott.
A képviselő a 06-20/555-3540-es telefonszámon áll választói rendelkezésére.

Üdülési csekk nyugdíjasoknak
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány közzétette a 2008. évi EZÜST NYÁR ÜDÜLÉSI CSEKK-re jogosultak körét és pályázati feltételeket.
2008-ban csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem
vették igénybe az üdülési támogatást, valamint nyugdíjuk 75 000 Ft alatt van.
A támogatás igénybevételének módja: A „PÁLYÁZATI ADATLAP 2008” elnevezésű
nyomtatványt kell kitölteni, mellékelni a nyugdíj idei összegét megállapító (NYUFIG)
okmány másolatát, feladni postán minél előbb, és az elbírálásról várni az értesítést.
A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: 40 000 Ft névértékű üdülési csekk.
Az igénylés feltétele:
Havi teljes ellátás összege
Önrész Ft
Üdülési Csekk értéke Ft
60 000 Ft-ig
15 000.- befizetése
40 000.- Ft
60 001- 75 000-ig
20 000 .- befizetése
40 000.- Ft
Többféle címlet van egy csekktömbben.
Üdülés, étkezés, belföldi utazás és még sok más is igénybe vehető a csekkel, ahol
szerződést kötöttek a felhasználásra. A részletezést a csekkel együtt küldik, sikeres
pályázat esetén.
A pályázati adatlap megfelel még az ESÉLY A PIHENÉSRE és a SZOLIDARITÁS
pályázat benyújtására is. Adatlap a Nyugdíjas Klubok vezetőinél és Ibolya u.4.sz. alatt
is kérhető.
Benyújtási határidő: 2008. április 15.
Cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Bp. 1590. Pf.: 55.
Telefonon érdeklődni a 06/1-248-2150-es számon lehet.
Tisztelettel:
Kiss Jánosné
NYKE
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója
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Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztőség:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
levélcím: 2360.Gyál. Kőrösi út 118-120.
telefon:
06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

2008. február

Új épületszárnyat adtak át a Városi Általános Iskolában

„Emberségből és szakértelemből kiváló!”
Gyál Város Önkormányzata mintegy
100 millió forintot költött a Városi
Általános Iskola korszerűsítésére. Az
önkormányzati költségvetésből kialakított új épületrészben négy tantermet
és kapcsolódó helyiségeket alakítottak ki. A február 5-én tartott átadási
ünnepségen részt vett Gyimesi István
polgármester, Végh Tibor országgyűlési képviselő, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester is.

Emberségből és szakértelemből is kiválóra
vizsgáztak a kivitelezők. A most átadott korszerű épületrész az oktatási intézményekkel
szemben támasztott legmagasabb igényeket is
kielégíti – jelentette ki köszöntőjében Juhász
Ida, az iskola igazgatója, majd külön is méltatta a kivitelezésben részt vevő, színvonalas
munkát végző helyi vállalkozók munkáját.

Az iskola tanulóinak ünnepi műsora után városunk polgármestere mondott beszédet.
Gyimesi István megköszönte
azt a figyelmet, amivel a gyáliak az elmúlt hónapok oktatással
kapcsolatos folyamatait végigkísérték. Sokan féltek, hogy elveszítjük, ami jó. Nem így történt.
Megszületett valami, egy iskola, nagy I-vel!
Meggyőződésem, hogy sikerült magunk
mögött hagyni azt, ami rossz volt, s mindkét elődintézményből a jót átörökíteni a
városi iskolába – hangzott el a polgármesteri beszédben.
Pápai Mihály alpolgármester az építkezés műszaki vonatkozásairól adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a mintegy 100

millió forintos beruházás saját, városi forrásból, helyi nagyvállalkozások segítségével valósult meg. Az új épületszárny kialakításán túl más fejlesztésekre is sor került
a városi iskolában. A Strabag Rt. felajánlásával újult meg a sportudvar, s más, már
megvalósult korszerűsítések, felújítások is
az intézményben folyó színvonalas munka
tárgyi feltételeinek további javítását szolgálják.
Az itt alkalmazott megoldások túlmutatnak az átlagos műszaki színvonalon
– jelentette ki a kivitelezők képviseletében
megszólaló Nyári Sándor.
Az ünnepség végén Juhász Ida és Gyimesi István a szalag vágásával hivatalosan is
átadta az épület új szárnyát a Városi Általános Iskola tanulóinak.
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Népszavazás 2008. március 9.

Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt (továbbiakban: Ve.), valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvényt módosította a 2007.
évi CLXXII. törvény. A törvény módosítása alapján a 2008.
március 9-én tartandó országos népszavazással kapcsolatos
változásokról az alábbi tájékoztatást adom:
a.) Városunkban az eddig 20 db szavazókör helyett 21 db
szavazókör lett kialakítva és 2 szavazókörben (13-14) megváltozott a szavazókör címe.
A kialakított körzetek száma és címe a következő:
1. sz. szavazókör
2. sz. szavazókör
3. sz. szavazókör
4. sz. szavazókör

Ady E. Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady E. Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady E. Általános Iskola Ady E. u. 20.
Ady E. Általános Iskola Ady E. u. 20.

5. sz. szavazókör
6. sz. szavazókör
7. sz. szavazókör
8. sz. szavazókör

Városi Általános Iskola
Városi Általános Iskola
Városi Általános Iskola
Városi Általános Iskola

9. sz. szavazókör
10. sz. szavazókör
11. sz. szavazókör
12. sz. szavazókör

Városi Általános Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Városi Általános Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Városi Általános Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.
Városi Általános Iskola Tagintézménye Rákóczi u. 44-46.

13. sz. szavazókör
14. sz. szavazókör

Közösségi Ház Kőrösi u. 118-120.
Közösségi Ház Kőrösi u. 118-120.

15. sz. szavazókör
16. sz. szavazókör
17. sz. szavazókör

Bartók B. Általános Iskola Bartók B. u. 75.
Bartók B. Általános Iskola Bartók B. u. 75.
Bartók B. Általános Iskola Bartók B.

18. sz. szavazókör
19. sz. szavazókör
20. sz. szavazókör
21. sz. szavazókör

Eötvös J. Szak.isk.
Eötvös J. Szak.Isk.
Eötvös J. Szak.Isk.
Eötvös J. Szak.Isk.

Kossuth L.u. 48-52.
Kossuth L.u. 48-52.
Kossuth L.u. 48-52.
Kossuth L.u. 48-52.

Erdősor u.65.
Erdősor u. 65.
Erdősor u. 65.
Erdősor u. 65.

b.) Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétől
távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért igazolással
azon település helyi választási irodájának vezetőjétől - vagy
szavazás napján a kijelölt szavazókörben a szavazatszámláló
bizottságától - kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a
szavazás napján tartózkodik. Igazolással csak a kijelölt szavazókörben szavazhat.
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Városunkban a kijelölt szavazókör a l3. számú szavazókör: Közösségi Ház Gyál, Kőrösi u. 118-120.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008.
március 7-ig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől.
Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008.
március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
c.) A T. Választópolgár 2008. február 22-ig névre szóló
„Értesítő”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha
nem kap „Értesítőt” a helyi választási irodában - a jegyzőnél
– érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt,
minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a
szavazás napján erre már nem lesz lehetőség. A Ve. 66.§. (3)
bekezdése alapján a névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem vehet fel választópolgárt, vagyis ha kimaradt a névjegyzékből, akkor nem szavazhat.
d.) Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy a főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét
2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is kérhet igazolást, ebben az esetben a kérelemnek 2008.
március 4-ig meg kell érkeznie a helyi választási irodába.
e.) Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási
irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól
lehet kérni.
Mozgóurna csak írásban kérhető!
Gyál, 2008. február 5.
dr. Horti István
Helyi Választási Iroda vezetője
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A legmagasabb kategóriába sorolták a gyáli intézményt

Kiváló minősítést kapott a zeneiskola
A gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola az erre felhatalmazott Minősítő Testület nyilatkozata értelmében megszerezte a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet.
A döntés előzményeiről Tóth Istvánt, a zeneiskola igazgatóját kérdeztük.
- 1994 körül indult a zeneiskolák önállósulásának folyamata.
Ezen intézmények többsége jó szakmai színvonalon működött, ám
alig tíz év elteltével már nagy számban alakultak olyan művészeti
iskolák, pontosabban iskolai telephelyek, amelyek akár több száz
kilométerre voltak az anyaintézményüktől. Ez a felállás szakmai
szempontból is problematikus lehet, az országos oktatásirányítás
vélhetően ezért is határozott arról, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményeket egy kötelező minősítési eljárásnak veti alá. Ez
egyfajta szűrő, ami garantálhatja az intézményekben folyó munka minőségét – kezdi az előzmények ismertetését a gyáli zeneiskola
igazgatója.
- Hogyan zajlott a minősítési eljárás?
- A megméretésnek három szakasza volt. Az elmúlt év tavaszán
először az iskola dokumentumait vizsgálták meg a szakemberek.
Részletesen átnéztek és értékeltek minden adatot, a szabályzatoktól
a diplomamásolatokon át a tantárgyfelosztásig. A minősítés máso-

dik szakaszában, 2007 szeptemberében ismét átnézték az iskolai
dokumentumokat, különösen az időközben bekövetkezett változásokra voltak kíváncsiak. December 6-tól egy héten át helyszíni
szemlén alkottak képet tevékenységünkről, „megszállták” a zeneiskolát, elméleti és gyakorlati órákat látogattak, összevetették az írott
dokumentumokat a napi működéssel, stb. Magam és kollégáim
is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az összesített eredmények
alapján a minősítési csoport vezetője kiváló minősítést javasolt
intézményünknek, s a Minősítő Testület a beterjesztett dokumentumok ismételt átnézése, értékelése után elfogadta a csoport javaslatát, s a legmagasabb fokozatú, kiváló minősítést adományozta
iskolánknak.
- Mit jelent ez a cím?
- Az oklevéllel és táblával tanúsított címnek nagy presztízsértéke
van, de ezen felül anyagi vonzata is. A minősítés birtokában a teljes
állami normatíva mellett plusz pályázati lehetőségek igénybevételére is jogosultakká váltunk. Erre nagy szükségünk van, hiszen
az állami támogatás a költségeknek csak mintegy felét fedezi, a
fennmaradó részt a város önkormányzata biztosítja saját költségvetéséből. Sok település adta vissza a művészetoktatási intézményt
a megyének, mert nem tudta fenntartani. Gyálon más a helyzet,
az önkormányzat a nehéz gazdasági körülmények között is áldoz a
művészeti oktatásra. Köszönet érte!
-i kis-

Termálfürdő és hotel épülhet a város határában

Április elején érik el a kívánt mélységet

„Nagy Ember a Nagy Fiúk között” – írta a
Magyar Hírlap 2008. február 1-jei számában. A
Nagy Ember Janicsák István (zenész, költő, író,
producer) gyáli születésű, aki a Városi Általános Iskola meghívására 2008. január 31-én egy
egész délelőttöt töltött az intézményben. Végzős
kamaszoknak tartott rendhagyó osztályfőnöki
órát, ahol négyszemközt próbálta meggyőzni a
lázadó végzősöket arról, hogy mindenki lehet
sikeres, tehetséges valamiben, ha kellő kitartás,
és tenni akarás van bennünk.
Az iskola vezetője remélte és reméli, hogy
hasznos volt ez a délelőtt – mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy a hagyományos tanórát
sem tudta az osztályfőnök megtartani a „nem
hagyományos” óra emlékeinek felidézése miatt
másnap.

Mint korábban beszámoltunk róla, termálfürdő és termálhotel építését tervezik Gyál
határában. A 4,5 hektárnyi területen megkezdődtek az első munkálatok, a szakemberek
hozzáláttak annak a kb. 1000 méter mély kútnak a fúrásához, amely a fürdő vízszükségletét biztosítja majd. Jelenleg 4-500 méternél
tartanak, várhatóan március végén, április
elején érik el a tervezett mélységet, ahonnan
40 fokos víz kerül majd a felszínre. Az már
mindenesetre most látszik, hogy a kút vízhozama
elegendő lesz a tervezett
komplexum igényeinek
kiszolgálására. A következő lépés a beruházás megvalósításában a részletes
tervek elkészítése, melyek
kialakítását az is befolyásolja, hogy sikerül-e európai uniós pályázati pénzeket bevonni a magántőke
mellé.
vincze
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Karácsonyi meglepetés…
December elején nagy megtiszteltetés érte óvodánkat. Egy volt óvodásunk a LAVINAMIX Kft.
tulajdonosa felkereste óvodánk vezetőjét, azzal
a nemes céllal, hogy karácsony előtt szeretné
megajándékozni óvodánk hátrányos helyzetű
gyermekeit. Nagyon örültünk a meghívásnak,
hiszen ez nem mindennapi. Mi is nagy figyelmet
fordítunk ezekre a gyermekekre egész évben, de különösen karácsony előtt. Jó állapotú használt
ruhákkal, játékokkal, alapítványi pénzből karácsonyi csomaggal szerzünk örömet nekik. December 14-én 22 gyerekkel a Gyáli Városüzemeltetési Kht. által felajánlott busszal utazhattunk (Amit
itt szeretnénk megköszönni.)
Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk. Először megtekintettük a teherautó szerelő műhelyt, majd távolról figyeltük, hogyan készülnek az alkatrészek. Megnéztük, hogy dolgozik a
„bácsi” az esztergagéppel. Érdekes volt, de a legnagyobb meglepetés ezután következett. A gyerekek csodálkozó ragyogó szemekkel léptek be egy hatalmas „üres” üzemcsarnokba, ahol rengeteg
ajándék, hatalmas feldíszített karácsonyfa, a gyerekek számára megterített kisasztalok látványa
fogadta őket.
Felejthetetlen élményt jelentett számunkra az a szeretetteljes fogadtatás amiben részesültünk.
A gyerekeknek nagyon tetszett az a sürgés-forgás ami körül vette őket, a kínálgatások, ajándék
átadása alkalmával.
Köszönetképpen boldogan énekelték a mikulásdalokat vendéglátóinknak.
A gyerekek és a Liliom Óvoda dolgozói nevében köszönjük ezt a nemes gesztust, a kellemes élményt, az egyéni csomagokat, az óvodánknak adott közös ajándékokat, az elkészült fényképeket.
Debreceni Zoltánné és Fótosné Klómer Ildikó
a Liliom Óvoda gyermekvédelmi felelősei
(Januárban már beszámoltunk arról, hogy a LAVINAMIX Kft. A Tátika Óvoda csoportját látta vendégül.
Akkori lapszámunkból technikai okok miatt maradt ki a híradás: a Liliom Óvoda is a kft. vendége volt az
ünnepek előtt. Az erről készült beszámolót most adjuk közre. A szerk.)

Alkoholfogyasztás, dohányzás, kulturált szórakozás

Középpontban az iskolások
Országunkban a Nemzeti Népegészségügyi Program határozza meg, hogy a jövőre nézve milyen
feladatokat kell megvalósítani annak érdekében, hogy a népesség egészségi állapota javuljon. Ennek
ismeretében érthető, hogy a megelőzést és annak alkalmazását megfelelő pl. didaktikai módszerekkel
és egyéb, az ifjúság helyes szemléletének kialakítását segítő programok szervezésével támogatja és
segíti elő.
Városunkban folyamatos iskolavédőnői előadásokkal,- adott témakörökkel, és az igényekhez is
igazodva - segítjük elő a tanulók saját magukról és környezetükről alkotott véleményének formálását.
Az ifjúság egy-egy korosztályát megszólítva pedig lehetőségünk nyílik a a városi önkormányzat támogatásával a választott témakörnek megfelelően előadót felkérni. Ilyen módon a csoportos egészségnevelés más formában is megvalósul. Így a tavaly októberi drogprevenciós előadássorozat sikerességét
tekintve most újra lehetőséget kaptunk az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a kulturált szórakozás
témakörében előadást megszervezni. Előadónk Dr. Kreiner József r. alezredes, IBSSA master treaner,
a BMOSZSZ Szakmai Szolgálat vezetője. A programok március 3-tól 6-ig zajlanak a helyi iskolákban
és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Jelenleg a 6. osztályok tanulóitól kezdődően
a 12.-es korosztályig hívjuk meg a diákokat. A tavaly őszi drogprevenciós kortársképzésen sikeresen
végzetteknek március 6-án biztosítunk továbbképzési lehetőséget. A szülőket, pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, március 3-án 18.00-20.00 óráig várjuk az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében. Erről a képzésről, mint továbbképzésről a pedagógusok és egészségügyi
dolgozók igazolást kapnak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kissné Dömötör Ildikó és Antalyné Földi Katalin
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Városi idegen nyelvi versés prózamondó verseny
Városunk oktatási intézményeiben nagy súlyt
helyeznek a nyelvoktatásra. Az iskolások évente,
városi szinten is összemérhetik felkészültségüket.
Az Ady iskola szervezésében, február 6-án megrendezett városi idegen nyelvi vers- és prózamondó versenyen az alábbi eredmények születtek:
Angol nyelv:
Alsó tagozat:
I. hely
Szabó Sarolta
Városi iskola
II. hely
Deák Dorina
Ady iskola
Kiss Otília
Ady iskola
III. hely
Halász Ferenc
Bartók iskola
IV. hely
De Jaeger Máté
Ady iskola
V. hely
Revóczi Bettina
Ady iskola
VI. hely
Vitéz Tibor
Városi iskola
5-6. osztály:
I. hely
Csik Fanni
Ady iskola
II. hely
Verebi Orsolya
Ady iskola
III. hely
Revóczi Orsolya
Ady iskola
IV. hely
Kiss Gertrúd
Ady iskola
V. hely
Liszkai Fruzsina Bartók iskola
VI. hely
Kovács Friderika
Ady iskola
7-8. osztály:
I. hely
Nagy Enikő
Városi iskola
II. hely
Deli Boglárka
Bartók iskola
III. hely
Nyirati Tamás
Ady iskola
IV. hely
Zsigmond Júlia
Bartók iskola
V. hely
Lenkai Noémi
Városi iskola
VI. hely
Varga Dorottya
Városi iskola
Német nyelv:
Alsó tagozat:
I. hely
Horváth Gergő
Ady iskola
II. hely
Nádasdi Judit
Ady iskola
III. hely
Dóri Nikolett
Eötvös iskola
IV. hely
Balla Katinka
Ady iskola
V. hely
Fábián Máté
Ady iskola
Skultéti Viktória
Ady iskola
VI. hely
Alföldy Krisztián
Ady iskola
5-6. osztály:
I. hely
Sárváry Viktória
Ady iskola
II. hely
Takács Palotai MártonAdy iskola
III. hely
Drexler Richárd
Ady iskola
IV. hely
Tamási Bence
Eötvös iskola
V. hely
Kálló Tünde
Eötvös iskola
VI. hely
Szabó Péter
Ady iskola
Ady iskola
Különdíj: Kiss Gertrúd
7-8. osztály:
I. hely
Varga Balázs
Ady iskola
II. hely
Cieleszky Diána
Eötvös iskola
III. hely
Knittel Martin
Ady iskola
IV. hely
Bíró Anna
Ady iskola
V. hely
Tumpech Nikolett
Ady iskola

2008. február

Megszépült intézmények várják a gyerekeket

Iskolai beiratkozás, óvodai jelentkezés
Noha az alapfokú oktatásra, nevelésre
biztosított – évről évre csökkenő – állami
költségvetési támogatás, az oktatási normatíva az óvodák, iskolák fenntartásának
csak egyre kisebb részét fedezi, Gyál Város
Önkormányzata továbbra is elkötelezett az
óvodai, iskolai nevelés, oktatás színvonalának emelésében. Az intézmények működtetése egyre nagyobb terhet ró a városra, de
átgondolt gazdálkodással, pályázati források igénybevételével és más lehetőségekkel
élve még ilyen körülmények között is lehet

fejleszteni, nagyszabású terveket megvalósítani. Gyakorlatilag befejeződött az Ady
Endre Általános Iskola bővítése és teljes
felújítása, a Városi Általános Iskola új szárnyának átadásáról lapunk más részén részletesebben is beszámolunk, s sorolhatnánk
a kisebb, de mégis számottevő eredményeket. Intézményeink a romló gazdasági helyzet, csökkenő állami támogatás ellenére is
szépülnek. A gyáli általános iskolák tanulóinak körzeti, megyei, sőt országos versenyeken elért eredményei, a középiskolai felvéte-

Módosultak a körzethatárok
A Városi Általános Iskola
megszületése és egyéb változások a gyáli iskolai felvételi körzethatárok
felülvizsgálatát
tették szükségessé. Gyál Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete januári ülésén
a körzethatárok módosításáról döntött. A változásokkal
kapcsolatban a gyáli oktatási intézményekben kérhetnek
részletes felvilágosítást az
érdeklődők.
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2

1

Ady Endre Általános Iskola
Ady Endre u. 20.
Telefon: 29/340-140

2

Bartók Béla Általános Iskola
Bartók Béla u. 75.
Telefon: 29/341-501

3

Eötvös József Általános Iskola
és Közgazdasági Szakközépiskola
Erdősor u. 65.
Telefon: 29/340112

4

Városi Általános Iskola
Kossuth Lajos u. 48-52.
Telefon: 29/340-236

4

li adatok, stb. pedig azt mutatják: nemcsak a
tárgyi feltételeket, az iskolák megjelenését,
hanem a bennük végzett munkát tekintve is
egyre jobban állunk.
A gyermekének iskolát kereső szülő ma
már helyben is gazdag, színvonalas kínálatból választhat.
Összeállításunkban az óvodai jelentkezésekről, iskolai beíratásokról igyekszünk
hasznos információkat adni, s a helyi általános iskolák bemutatásával az iskolaválasztásban is segítséget adni.

Általános iskolai
beiratkozás:
2008. április 23. (szerda)
8.00-18.00 óra között
2008. április 24. (csütörtök)
8.00-16.00 óra között
A közoktatási törvény értelmében az
általános iskola köteles felvenni, illetve más iskolából átvenni azokat a
tanulókat, akiknek lakóhelye, ennek
hiányában állandó tartózkodási helye
az iskola felvételi körzetében található.
Ha az általános iskola a kötelező
felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket
is teljesíteni tud (rendelkezik szabad
férőhelyekkel), köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek lakóhelye
vagy állandó tartózkodási helye azon
a településen található, ahol az iskola
működik.
Ha a kötelező felvételi kötelezettség
teljesítése után több felvételi, átvételi
kérelem érkezik, mint amennyit az iskola teljesíteni tud, sorsolás útján kell
eldönteni, hogy kiket vesznek fel az
adott intézménybe.

Óvodai jelentkezés:
2008. április 21. (hétfő) és
április 25. (péntek) között
naponta 8.00-16.00 óráig.
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Ady Endre
Általános Iskola
Iskolánk 1972 óta működik, a 2006-2008ban teljesen felújított és kibővített épület
tömegközlekedéssel is jól megközelíthető, a város központjában helyezkedik
el. A felújítási munkák során az épület
akadálymentesítése is megoldottá vált. A
XXI. század követelményeinek megfelelő,
korszerűen felszerelt, nyelvi laborral, informatikai laborral, modern kémia-fizika
előadóteremmel is rendelkező épület várja
a tanulókat. Rendelkezünk tornateremmel,
120 fős ebédlővel és melegítő konyhával.
Az iskolaudvaron 2 aszfaltozott sportpálya,
napközis játszótér és iskolapark található.
550 tanuló jár hozzánk, 23 tanteremben zajlik az oktatás, délután kis létszámú felnőttoktatás is folyik. Évfolyamonként három osztályt tudunk indítani, 8
napközis és 2 tanulószobás csoportunk
működik. 39 magasan képzett, gyakorlott pedagógus látja el a nevelő-oktató
munkát, fejlesztő pedagógus és logopédus egészíti ki az alapoktatást. Szabadidő-szervező, iskolatitkár, pedagógiai
asszisztens, 9 technikai munkatárs és a
4 fős gazdasági iroda segíti munkánkat.
2000. július 1-jétől önálló gazdálkodású
intézmény vagyunk.
Az 2008 őszén induló 3 elsős osztály
osztályfőnökei:

Prandóczkiné Tordai Erika az Adyban
kezdte tanítói pályáját. Következetesen,
szeretetteljes légkörben vezeti osztályait. Nagyon sok szabadidős programot,
színház- és mozilátogatást szervez diákjainak.
Bodó Erzsébet maga is adys diák volt.
Türelmes, csendes lényével minden kisdiákja lelkéhez utat talál. Fejlesztőpedagógiai végzettsége is nagyban segíti tanítói munkáját.
Lakos Krisztina kisdiák éveit töltötte
az Adyban. Fiatal, vidám egyénisége közel áll a gyermekekhez. Sok jó ötlettel,
változatosan vezeti óráit.
Mindhárman alapos felkészültséggel,
tapasztalattal felvértezve néznek az új
feladatok elé. Szeretettel várják új kis tanítványaikat.
Pedagógiai programunk célja az „emberközpontú iskola” megvalósítása, ahol
a diákok, a dolgozók és a szülők is jól érzik magukat, igényeik és elvárásaik teljesülését érzik. A színvonalas alapképzésen
túl az emelt szintű nyelvoktatásra, a számítástechnika oktatására, matematika
tantárgyból a tehetséggondozást segítő
nívócsoportos oktatás megszervezésére
helyezzük a hangsúlyt.
Ennek megfelelően második osztálytól emelt szintű angol- és német nyelvoktatás kezdődik a
jó képességű tanulók számára.
Számos tanulónk alap-, sőt középfokú nyelvvizsgát tett még
az itt töltött évek alatt. A gazdagon berendezett nyelvi terem
mellett nyelvi labor és számítógépes szoft verek is segítik a
nyelvtanulást. A nyelvi környezet megismerését, a kommunikáció gyakorlását külföldi
nyelvi táborok szervezésével
segítjük elő.
Az informatika oktatását
korszerű számítástechnika laborban folytatjuk, 17 géppel,
Internet hozzáféréssel.
Intézményünk iskolai könyvtárral rendelkezik, amely 13
000 kötetes; lexikonokkal, kazettákkal, CD-kkel, DVD-kkel
és Internet hozzáférést biztosító
számítógéppel ellátott. Heti 22

órás nyitva tartásával a tanulók számára
biztosítja a kulturált ismeretszerzést és
szórakozást.
A tanórán kívüli tevékenységet a tanulók igényeihez alakított szakkörökkel
gazdagítjuk. Működik matematika és
magyar középiskolai előkészítő valamint
évfolyamonkénti felzárkóztató szakkör,
újságíró, nyelvi társalgási és nyelvvizsgaelőkészítő (német, angol), számítástechnika, kézműves, rajz, néptánc, életmód
szakkör, van énekkarunk, sportjáték,
röplabda, kosárlabda, atlétika sportfoglalkozás. Minden évfolyam számára biztosítjuk az úszás lehetőségét szervezett
formában.
Hagyományos rendezvényeink közül
kiemelkedik a minden év májusában
tartott családi nap, amelyen az osztályok
tanulói, szüleik, valamint az iskola pedagógusai vidám napot töltenek együtt, és
játékos vetélkedőkön mérik össze erejüket. Minden évben van szüreti és farsangi
bál, Suli Napok, őszi és tavaszi osztálykirándulások, múzeum- és színházlátogatás. Iskolaújságunk, a Kaleidoszkóp az
ország egyik legjobb diáklapja.
2000 szeptemberétől bekapcsolódtunk
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett COMENIUS 2000 programba, így
a településen és Pest megyében az elsőként minőségbiztosított intézmények
között lehettünk, ezzel a szerzett tudással készült iskolánk Minőségirányítási
programja.
35 éve alapított intézményünkre a
stabilitás és az eredményesség jellemző.
Illusztrálja ezt, hogy alapítása óta most
van a harmadik igazgatója, a jól képzett
tantestületben kicsi a fluktuáció. A tudás
értékét versenyeredményeink mellett bizonyítja az is, hogy tanítványaink 70-80
%-a érettségit adó középfokú intézményben folytatja tanulmányait, a volt tanítványok közül sokan végeztek főiskolát,
egyetemet.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.ady-gyal.hu), ahol alaposabban
megismerheti munkánkat!
Gazdikné Kasa Csilla
igazgató

Bartók Béla
Általános Iskola
Intézményünk 1984. szeptember 1-jén kezdte
meg működését az Erdősor utcai épületben.
1988. szeptember 1-jén vettük át a Bartók Béla
utcai új iskolát. 1993-ban az intézmény felvette
Bartók Béla nevét.
Pedagógiai programunk szerint kiemelt tantárgyak az informatika és az ének zene.
Az emelt szintű informatikát választó tanulóink elsőtől –fokozatosan növekvő óraszámban,
szakképzett nevelőkkel tanulhatják ezt a tantárgyat. Az itt szerzett ismereteket kamatoztathatják más tartárgyaknál is, könnyebben tanulnak
és sikeresebben használják ki az Internet adta
lehetőségeket is. Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk
özönében, és megfelelően alkalmazni a léptennyomon felbukkanó új információtechnikai eszközöket. Ebben segít a korai nevelők által irányított találkozás a számítógéppel. A gyermekeket,
felkészítjük az információs kor kihívásaira, arra,
hogy felnőttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni,
művelődni, szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék. Elsajátítják az információk szerzésének,
feldolgozásának, tárolásának, továbbításának
technikáit, megismerik az információkezelés
jogi és etikai szabályait. A nyolcéves képzés során cél az ECDL vizsga megszerzése.
Az ének-zene oktatása - az általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás

mellett-, kiválóan alkalmas a 7-14 éves gyermekek harmonikus lelki, értelmi-érzelmi, akarati
és fizikai állóképességének fejlesztésére. Biztosítja a helyes önismeret, önbizalom, kreativitás,
korán megnyilatkozó zenei készségek felismerését, kiművelését.
Tapasztalataink szerint azok a gyermekek,
akik az ének-zenei osztályba járnak az iskolai és
a városi rendezvényeken, versenyeken elért eredményeikkel nagyobb önbizalomra, kreativitásra
tesznek szert, amelyet tanulmányaik során is tovább tudnak kamatoztatni.
Intézményünkkel egy épületben működik
a Kodály Zoltán Zeneiskola, ahol tanítványaink nagy része hangszeres, zenekari ismereteit
fejlesztheti tovább, koncertbemutatókon vehet
részt. Kölcsönösen fellépünk egymás rendezvényein és a városi ünnepségeken is.
Csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet,
az informatikát, és 5.,6. évfolyamon a magyar és
matematika tantárgyakat.
Jól felszerelt könyvtárunk, szép nagy aulánk
és tágas tornatermünk van.
A 2008-2009-es tanévben két első osztály indítását tervezzük. Az „A” osztályban a tanulók
fele emelt óraszámban tanulja az éneket., a másikban az informatikát. A többiek normál képzést kapnak. A „B” osztály iskolaotthonos osztály lesz, melynek nagy előnye, hogy az életkori
sajátosságok figyelembevételével –a tanítási órák
és a szabadidő arányos váltakozásával – tesszük érdekesebbé, kevésbé
fárasztóvá a napot. A foglalkozások
reggel 8 órától délután 16 óráig tartanak. Mindkét osztályban hagyományos -hangoztató elemző-összetevő
(szótagoló)- módszerrel sajátítják el
az írást és olvasást.
Iskolánkra jellemző a nyitottság.
Tanítóink minden szeretetükkel,
szakmai tapasztalatukkal, felkészültségükkel biztosítják az óvodából az
iskolába való átmenet zökkenőmentessé tételét .
Kósáné Limbóczki Éva (1.b):
„Nemcsak gyakorló pedagógus,
hanem gyakorló anyuka is vagyok.
Tudom milyen fontos, hogy megkönnyítsük a kisgyermekeknek 1.
osztályban az átmenetet az óvodából
az iskolába. Célom, hogy a gyerekek
szeressenek iskolába járni. Fontos
dolognak tartom a játékos tanítás,
tanulás mellett a családias, jó légkört,

osztályközösséget, versenyeztetést, közös osztályprogramokat, kirándulásokat. Igyekszem jó
kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, mert igazán
jó eredményt csak együttműködve, együtt dolgozva érhetünk el.. Nagy örömmel, lelkesedéssel
várom iskolába a leendő elsőseimet.”
Menkó Attiláné, Lívia néni (1.a):
„Gyermekkorom óta Gyálon élek. Három
gyermekem van: a legnagyobb 19, a középső 15
és a legkisebb 8 éves. Mindig is nagyon közel
álltak hozzám a gyerekek, ezért is választottam
ezt a hivatást. Munkám során talán a legfontosabb a szeretetteljes, harmonikus kapcsolat a
gyerekekkel, a jó osztályközösség kialakítása.
Elengedhetetlen a differenciált, egyéni bánásmód; ezen belül a felzárkóztatás, tehetséggondozás. Nagyon fontosnak érzem a szülőkkel való
jó kapcsolat kiépítését is., hogy a gyerekeket ne
csak oktassuk, hanem a tanulók egész személyiségét fejlesszük.”
Őri Ágnes (1.b ):
„Hosszú évtizedek tapasztalata áll mögöttem,
régóta igyekszem a kisgyerekeket bevezetni a
betűk és számok csodálatos világába. Bár Budapesten születtem és itt is élek, úgy alakult az
életem, hogy három évvel ezelőtt ebbe az iskolába kerültem. Nem bántam meg, jól érzem itt
magam. Nagy izgalommal várom a szeptembert,
mindig örömmel fogadtam azt a kihívást, hogy
óvodásokból iskolás, tanulni szerető gyerekek
váljanak a segítségemmel.
Fontosnak tartom, hogy ez az átmenet könnyű és zökkenőmentes legyen, és ezt csak türelemmel és szeretettel lehet elérni. Szeretném,
hogy a komoly munka mellett tanítványaim jól
érezzék magukat az iskolában, örömüket leljék a
tanulásban. Mindebben segítségükre lesz a sok
mozgásos játék, mese, bábozás, kézműves foglalkozás és a nyári táborok.
Minden gyáli szülőt arra bíztatok, hogy gyermekeik részére itt helyben keressenek iskolát,
megkímélve őket a fölösleges utazástól, hiszen
tapasztalatom szerint az itteni iskolákban is
olyan alapot kapnak a gyerekek, amire később
építeni lehet.
Gyakorló édesanyaként is átéltem a nevelés
örömeit, hiszen két egyetemista gyermekem
van. Sok-sok szeretettel várom leendő tanítványaimat!”
Baranya Tiborné
mb. igazgató

Eötvös József Általános
Iskola és Közgazdasági
Szakközépiskola
Iskolánkban egy első osztályt indítunk,
maximum 30 fővel.
Az osztályfőnök Uzsoki Józsefné, Zsuzsa néni, aki 25 éve tanít Gyálon.
Tanítói diplomája mellett angol
nyelvből és informatikából középfokú
végzettséggel rendelkezik.
Városi versenyeken tanítványai mindig komoly eredményeket érnek el, pl.
Zrínyi matematika versenyen.
Sokoldalú egyéniségének tanítványai a haszonélvezői, egyik nap úszni
járnak, másik nap országos levelezős
feladatokat oldanak meg, a lassan haladókat felzárkóztatja, nem csoda, hogy
gyűlnek köré. Mindehhez szeretetteljes
légkör kell, mert csak úgy lehetséges
például karácsonyi szünetben lustálkodás helyett adventi műsorra készülni és
adni a városnak.
A szülőkkel mindennapos jó kapcsolatot ápol. Sok anyuka már gyermeke
óvodáskorában reménykedik, hogy Zsuzsa néni csoportjába kerülhet, ha iskolás
lesz. Eredményessége mellett jut ideje
játékra, mesemondásra, bábozásra.

Minden szülő tudja, mennyire fontos,
meghatározó az első négy év, hiszen
ezen múlik, milyen lesz a későbbiekben
a gyermek viszonya a tanuláshoz, érik-e
sikerek, kezelni tudja-e az esetleges kudarcokat.
Mindezek figyelembe vételével ajánljuk jó szívvel Zsuzsa nénit.
Nálunk elsőtől negyedik osztályig
minden tárgyat az osztálytanító tanít,
kivéve az ének-zenét, melyet Czékmán
Balázs tanár úr tart, aki vezeti az énekkart és DJ szakkört is.
A nyolcadik osztály elvégzése után, a
közgazdasági szakközépiskolában tanulhat tovább a gyermek.
Érettségi után piacképes tudást szerezhet nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintéző, európai
uniós üzleti titkár, illetve kereskedelmi
maneger szakon.
A Szolnoki Főiskola üzleti fakultás bázis-iskolája lettünk. E szakokon
magas szintű nyelvtudásra (középfokú
C típusú nyelvvizsgára) van szükség,
ami jól kamatoztatható akár itthon,
akár az Európai Unió országaiban.
Nyáron már két alkalommal is 4-4 szakképzős hallgatónk Németországban töltött egy-egy hónapot szakmai
gyakorlaton. A program teljes
költségét pályázati forrásból
biztosítottuk.
Iskolánk jól felszerelt.
Korszerű számítógépparkkal rendelkezünk. Négy
olyan szaktantermünk van,
ahol számítógépek segítségével sajátíthatják el a tanulók a tananyagot (informatika, gépírás, szakmai
tantárgyak).
ECDL vizsgaközpont vagyunk. Diákjaink az érettségi
bizonyítvány mellé ECDL bizonyítványt is kaphatnak.
Idegen nyelvi kínálatunk angol és német.

Már negyedik osztálytól tanulják az
idegen nyelvet csoportbontásban.
A közeljövőben általános és középiskolás diákok 15 fős csoportja látogat
el egy hétre Berlinbe, majd jönnek hozzánk a német diákok ugyancsak egy
hétre.
A német nyelv megszerettetésére ország-ismereti versenyt bonyolítunk le
anyanyelvi tanárok segítségével már
harmadik alkalommal, mely versenybe
bevontuk a város többi általános iskolás
diákját is.
A hagyományos természetismereti versenyünk is azt a célt szolgálja,
hogy a komoly tudományos ismereteket közelebb vigyük a mindennapi
élethez, a tanulók életkori sajátosságához. A verseny szóbeli fordulóját a
Föld napjára tervezzük, ahol a kígyó
simogatástól a biciklis felvonulásig
mindig kitalálnak valami élményszerű eseményt is tanáraink. E versenyt a
város többi iskolájának tanulói közreműködésével valósítjuk meg.
Saját diákjainknak rendhagyó történelmi vetélkedőt rendezünk 5. osztálytól 12. osztályig. A verseny három
fordulós. A diákoknak pályamunkát
kell írni a verseny főszereplőjéről (az
elmúlt évben iskolánk névadója Eötvös József volt, az idén Mátyás király
lesz).
A második forduló a „produkció”
címet viseli: az elmúlt évben középkori lánykérés volt és egy lovagi címer elkészítése. A harmadik fordulóban osztályonként 5 fős csapatok
mérik össze tudásukat a megadott
irodalomból elsajátított ismeretekből.
Meghonosítottuk városunkban a
TAMBA versenyt. Nagy örömünkre a
játék feltalálója – Zámbory Zoltán mérnök tanár úr elismerését is kivívtuk.
Már második alkalommal megtiszteli
iskolánkat a tanár úr, és vállalja, hogy
játszik is a helyezettekkel.
Boros Béláné
igazgató

Városi
Általános Iskola
Intézményünk épületét 2007 nyarán
Gyál Város Önkormányzata felújíttatta,
belül átalakíttatta, 2007 decemberére
négy új tanteremmel és kiszolgáló helyiségekkel kibővítette.
Az új épületszárny tantermei, mosdói,
büféhelyisége európai színvonalú.
A volt szolgálati lakásból szintén két
új tanterem létesült, a Kossuth utcai
épületben szintén két tanterem átalakítására került sor.
A város jelenleg egyetlen tornacsarnokában szintén felújítási munkálatokat végeztek, kívül-belül megszépült. Az udvar szintén átalakult, a
tereprendezés mellet, teljesen új kézilabdapálya készült el a tanév kezdésre.
Az iskolát kívülről is, belülről is egész
nyáron szépítettük, takarítottuk, festettük, mázoltuk. A volt Rákócziból
áthozott bútorokkal, és egyéb felszerelésekkel, a sok-sok zöld növénnyel,
szemléltetőeszközökkel,joggal mondhatom, hogy tárgyi feltételeink 100
%-osak. Két számítástechnika terem,
nyelvi labor, gyönyörű könyvtár, felújított konyha, ebédlő, öltöző, orvosi
szoba, és fejlesztő foglalkozásra berendezett terem segíti az oktató-nevelőmunkát.

A Kossuth utcai épületben 20 tanulócsoport van. Ebből egy csoport az Ifjúsági tagozat du. 14 órától kezdi a tanulást.
Hozzánk tartozik az öt tanulócsoporttal
és két napközis csoporttal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók tagozata, akik
a Rákóczi úti épületben kaptak helyet.
Tanulólétszámunk: 538 fő
A 2008/2009-es tanévben három első
osztályt szeretnénk fogadni. Ebből egy
csoportban iskolaotthonos képzést tervezünk. Ennek lényege, egész napos
foglalkozás, két tanító nénivel, akik
nemcsak tanítanak, hanem a tanulást
is együtt végzik kis tanítványaikkal. Az
otthoni tanulást is az iskola veszi át, ők
sem táskát, sem taneszközt nem visznek
haza naponta.(Persze a szülőkre számítunk.)
Elsős tanító nénik lesznek 2008. szeptember 1-jén,
Iskolaotthonos osztály: 1.a. Világos
Anikó és Kissné Csorba Mónika
1.b. Vass Apollónia
1.c. Jahoda Lászlóné Vass Lilla
Mind a négy nevelőnek a tanítói diplomája mellett további képesítése van,
ill. 10 éves gyakorlata. Ének-zene, magyar és informatika tanári szakkal rendelkeznek még. Néptánc oktatói- és
hangszerismeret bővíti a képzettségüket.
A kicsiknél az angol nyelv,
néptánc, furulya, számítástechnika játékos oktatása is
szerepel a terveinkben.
Mivel intézményünkben matematika és testnevelés tagozat
működik, ezért természetes, a
szervezett úszásoktatás, és az
évfolyamonkénti heti 5 testnevelés óra. Ebből 3 óra órarendi,
a többi szakkör formájában
történik. Kézilabda, futball,
atlétika, mindenki kedvére választhat.
A matematika és az idegen
nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tervek szerint
már 3. osztálytól. Lehetőséget
biztosítunk ezzel a tehetséges
és a felzárkóztatásra szoruló
tanulóknak. A felzárkóztatást
minden alsós osztályban heti 2

óra korrepetálás, felzárkóztató szakkörök, és 1 fő fejlesztő pedagógus biztosítja, aki az arra rászorulókat, a tanítási
órák során is kiemeli és egyéni foglalkozás keretében fejleszti. Működik nálunk
a kézügyességi, a néptánc, a bábszakkör
és az énekkar is, illetve felsőben magyar,
matematika, számítástechnika, angol
fakultáció, illetve szakkör, és nagyon
sok sportszakkör. Ezek a szolgáltatások
természetesen ingyenesek, és itt vannak
helyben. Itt működik a Kodály Zoltán
Zeneiskola is.
A 48 fős nevelőtestület a programnak
megfelelő képesítéssel rendelkezik közülük többen, 2-3 diplomával is rendelkeznek. A szociális és egyéb magatartás,
illetve tanulmányi nehézségekkel küzdő
tanulóink oktatása, nevelése valamennyiünk elsődleges feladata, munkánkat
1 teljes állású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti.
Már az idén is nagyon szép versenyeredményeink születtek sportból, matematikából, angolból, versmondásból
egyaránt. Célunk, hogy minőségi színvonalú munkával, biztos tudású tanulókat engedjünk iskolánkból továbbtanulni.
Központi hangsúlyt szeretnénk fektetni a neveltségi szint emelésére, és
nem utolsósorban arra, hogy tanáraink
és diákjaink jól érezzék magukat iskolánkban. 8. osztály végére alapfokú angol nyelvvizsga a cél.
Nagyon nagy várakozással és szeretettel tekintünk a következő tanévre.
Várjuk a leendő tanítványokat, akiket
szüleikkel együtt febr. 22-én 17 órakor
várunk iskolánkban egy tájékoztató szülői értekezletre, március 14-én 15 órakor
pedig játékos foglalkozásokra, beszélgetésre, ismerkedésre. Májusban heti 1 alkalommal pedig a négy tanító néni várja
leendő kis elsőseinket „Iskolás leszek”
nevű játékos együttlétre.
Minden program és időpont, az iskola
kapuján és az óvodákban, ki lesz függesztve.
Számítunk Önökre!
Juhász Ida
igazgató

Új

Gyáli Újság

Az állatok
védelmében
Az állatorvos napi munkája során folyamatosan szembesül az állatvédelem kérdésével, problémáival. A haszonállatok tartásának,
szállításának módját, körülményeit az Állatvédelmi Törvény szabályozza, ennek betartását az állatorvos hivatott felügyelni. Mivel
napjainkra a háztáji sertés-, szarvasmarha- és baromfitartás visszaszorult városunkban, ezért inkább a kisállatokkal foglalkoznék.
Naponta találkozhatunk sérült vagy láthatóan beteg, kimerült
gazdátlan kutyával, macskával. Lelkiismeretünk elhallgattatására
agyunkban megfogalmazódhat: biztosan csak pihen, aztán majd
hazamegy. De szívünkkel érezzük, hogy sürgős segítségre szorulna, esetleg utolsó óráit éli. Mit tegyen ilyen esetben az állatbarát?
Először is ne veszélyeztesse saját testi épségét, ne mozgassa a sérült
állatot, mert az fájdalmában haraphat. Ehelyett minél előbb hívjon
állatorvost. Sokakat talán az tart vissza a segítségnyújtástól, hogy
nem áll módjukban felvállalni a gyógyítás költségeit. Az állatorvos
is gondban van, hogy a jó szándékú segítővel fizettesse ki az ellátás
költségeit, vagy saját zsebből fi nanszírozza azt. E mindkét fél számára kínos helyzet megoldását segíthetik az állatvédelmi alapítványok.
Ilyen céllal jött létre immár nyolcadik éve a Pro Canibus – a beteg és
elhagyott állatokért alapítvány, melynek kuratóriumában magam is
tevékenykedem. Az SZJA 1% felajánlásokból és támogatásokból biztosítjuk a gyógyító munka feltételeit. Évente 70-80 sérült vagy beteg
állat gyógyítását, majd gazdához közvetítését végzi az alapítvány.
Ha Ön is egyet ért céljainkkal, támogatásával hozzájárulhat tevékenységünkhöz: a Pro Canibus Alapítvány adószáma: 18241642-143; számlaszáma: MNB 10103881-45243400-01000007.
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A fent leírt szomorú helyzetek megelőzése érdekében ne hagyja senki gazdátlanul csatangolni kutyáját. Ivarzási időszakban a
hormonkezelés vagy az ivartalanítás, tűzijáték idején nyugtató
adása (de nem humán gyógyszer!) jelenthet megoldást. Az elkóborolt állatok megtalálását segíti a mikrochipes megjelölés (a bőr
alá helyezett egyedi azonosító). A menhelyről befogadott állatok
általában rendelkeznek ilyennel, de szükséges az új gazdi nevére
történő regisztráció, ezt állatorvos végzi.
Az állatvédelem fontos részét képezi az ismeretterjesztés,
amit már gyermekkorban el kell kezdeni. A megfelelő szemlélet, az állatokkal való helyes bánásmód kialakítása csak pozitív
minták felmutatásával lehetséges. Ebben a család és az iskola
szerepe a legnagyobb, de a szakemberek felelőssége is. Jó érzéssel tölt el, ha a szülők gyermekeiket is elhozzák a rendelőbe,
amikor kedvencük beteg vagy védőoltást kap, mivel ez is a példamutatás megnyilvánulása. Alapítványunk úgy vállalja fel ezt
a feladatot, hogy általános iskolákban felkérésre előadásokat
tart.
A Magyar Állatorvosi Kamara - szintén állatvédelmi megfontolásból – javasolja a praktizáló állatorvosok számára, hogy
a tavaszi párzási időszak előtt az ivartalanítási műtétekből árengedményt adjon. Magam is fontosnak tartom a nem kívánt
szaporulat megelőzését, ezért február hónapban engedménnyel
végzem ezeket a műtéteket.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

2008. február

Új vezető a polgárőrség élén

Közgyűlést tartott a FEGY
Február 1-jén, az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban tartotta éves közgyűlését a
gyáli FEGY Polgárőrség. A szervezet elnökévé
Kalmár Róbertet választották, vezetőségi tagként
Cseszkó Tibor és Szatmári László kapott bizalmat.
A gyáli polgárőrök tizenhét
éve vigyázzák
városunk és
a térség közbi z tonsá gát .
A szervezet
65 fős tagságával, a nap
24 órájában
üzemelő diszpécserközpontjával, s a rendelkezésére álló technikai
háttérrel országos szinten is figyelemreméltó, eredményes munkát
végez. Nemcsak a gyáliak, hanem a környező településeken élők is
számíthatnak rájuk a bajban. Éves közgyűlésükön Kurucz Árpád
elnök köszöntötte a megjelenteket, köztük Gyimesi Istvánt, Gyál
város polgármesterét, Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, alpolgármestert, Dr. Farkas László r. alezredest, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetőjét, Velikowszky Zoltán tüo. főhadnagyot, a Dabasi
Tűzoltóparancsnokság vezetőjét és Stupek István r. alezredest, a
Gyáli Rendőrőrs parancsnokát.
A közgyűlés első részében az egyesület szakcsoportjainak vezetői adtak számot az elmúlt évben végzett munkáról, majd a meghívott vendégek méltatták a gyáli polgárőrök elismerésre méltó és
önzetlen munkáját.
A legkiemelkedőbb munkát végző polgárőrök Gyimesi Istvántól
és Kurucz Árpádtól vették át az elismerést.
Gyökeres László a 2007-ben legtöbb szolgálatot adó polgárőrként, Vörös Gábor a legtöbb kiemelt eseményben való részvételért
részesült dicséretben, Cseszkó Tibor és Szatmári László 15, Mészáros József, Bagdi Gyula, Molnár Miklós és Tarsoly Imre pedig 10 éves
polgárőri szolgálatukért kaptak elismerést.
A polgárőrség emléklappal köszönte meg azt az együttműködést,
amivel Stupek István r. alezredes, őrsparancsok az elmúlt 10 évben
a rendőrség és a FEGY kapcsolatát erősítette.
Az összejövetelen a szervezet nevének megváltoztatásáról is döntöttek, új nevük: FEGY Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó Egyesület
lett.
Nagy
várakozás
A FEGY Polgárőrség, Önkéntes
előzte meg a tisztségTűzoltó Egyesület elnökének
viselők
választását.
közvetlen telefonszáma:
Kurucz Árpád, aki 15
20/9386-368
évig töltötte be a szerA nap 24 órájában működő
vezet elnöki tisztét,
diszpécserközpont száma:
már előzetesen jelezte,
29/340-333
hogy lemond az egyesület vezetéséről.

A Gyáli FEGY Polgárőrség az ő vezetésének időszakában
vált erős, szervezett,
bármilyen eseményre hatékonyan reagálni képes szervezetté. A gyáli polgárőrök emlékplakettel és ajándéktárggyal ismerték el Kurucz Árpád másfél
évtizedes elnöki munkáját.
Elnökké Kalmár Róbertet, elnökségi tagokká pedig Cseszkó
Tibort és Szatmári Lászlót választotta az egyesület, az felügyelőbizottság elnökeként Fábián Ferenc kapott bizalmat.
Kalmár Róbert 1996 óta egyesületi tag, dolgozott a felügyelőbizottságban és a pénzügyi bizottságban is, évekig alelnökként vett
részt az egyesület vezetésében. A 34
éves új elnök Gyálon él, rendezvények
szervezésével tűzijátékok kivitelezésével foglalkozó vállalkozás tulajdonosa, a Magyar Pirotechnikai Társaság
elnökségi tagja. Legfontosabb feladatainak a közbiztonság fenntartását,
további javítását, az egyesületi tagság
létszámának emelését és az önkéntes
tűzoltósági munka fejlesztését, eszközpark bővítését tartja.

Graffitiseket fogtak a
gyáli rendőrök
Az épületeket, közterületeket elcsúfító graffiti sok bosszúságot
okoz a világ majd’ minden településén. Városunk sem mentes
ettől a sokakban visszatetszést keltő „önkifejezési módtól”.
Az épületek összefirkálása rongálásnak minősül, így rendőrségi ügy lehet belőle. Már ha sikerül megtalálni az elkövetőket. A gyáli rendőröknek a közelmúltban sikerült.
Lakossági, intézményvezetői bejelentések valamint a BKVtól kapott információk alapján kezdtünk el nyomozni – ismerteti a történteket Stupek István r. alezredes, őrsparancsnok. Az
adatgyűjtések, meghallhatások eredményeképpen első körben
két elkövető, később még 8-10 személy került a látóterünkbe.
Ellenük rongálás vétsége elkövetésének alapos gyanúja miatt
nyomoztunk. Tekintettel arra, hogy az elkövetők gyermek-,
illetve fiatalkorúak, a Dabasi Rendőrkapitányságnak adtuk át
az ügyeket. A kárérték többszázezer forintot tesz ki, de a különböző szakértői (vegyész, grafológus, stb.) költségek jelentősen megnövelhetik ezt az összeget. A nyomozás a fiatalkorúak
esetében nagy valószínűséggel vádemelési javaslattal zárul, de
a kártérítési igény érvényesítésére gyermekkorú elkövetőknél
is lehetőség van, ilyenkor is a szülőnek kell a következményeket viselnie.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos
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:
ZÁ
ZÁRVA
ÁRV
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eelleni
eni köt
kötelező
oltás is - egés
egészz évben.
yóógyász
ógyá
y Belgyógyászati,
sebészeti
és szülészeti alapellátás
y Műtétek
y Ivartalanítás
y Házi betegellátás
y Homeopátia
y Szaktanácsadás
y Állatpatika
y Gyógytápok

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

Hagyományos és digitális
csecsemőmérleg kölcsönzés!

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
A városi képviselő-testület döntése alapján 2008 januárjától az Arany János Közösségi Ház és

Információ:

Városi Könyvtár adja ki az Új Gyáli Újságot.

Arany János Közösségi Ház

A lap havonta 7000 példányban jelenik meg, s terveink szerint minden gyáli háztartásba el-

és Városi Könyvtár

jut, ezért hatékony eszköz lehet a hirdetni szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számá-

2360 Gyál,

ra. A lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a közművelődési intézmény kulturális,
művészeti programok szervezésére, a Gyálon működő civil szervezetek segítésére fordítja.

Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644

Továbbra is készséggel állunk Tisztelt Hirdető Partnereink rendelkezésére.

telefax: 06 (29) 541-640

Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a kultúrát támogatja!

e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu

Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok

fonszám fogyasztóvédelmi szám is.

minált parketta lerakását vállaljuk rövid

Mantain Bt., Koós Károly 06-20/353-

- szobabútorok, polcok – fürdőszo-

Telefon: 06-20-527-771

határidővel, takarítással. Állapotfel-

1031, 06-20/375-2742

babútorok. Kedvező árakkal, rövid

Március végéig érettségivel is jelent-

mérés ingyenes! Hívjon bizalommal!

Megnyílt az iroda! Értékesítési cég

határidővel, nagy színválasztékban.

kezhet hitelügyintézői és pénzügyi ta-

30/505-8982

Gyál városi csoportjába munkatársa-

Egyedi elgondolások megvalósí-

nácsadói munkára (utána EU-s feltétel

Vállalunk kertgondozást, faápolást,

kat keres. Amit biztosítunk: ingyenes

tását is vállalom. Érdeklődni lehet

a diploma vagy OKJ-s végzettség).

fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást,

képzés, átlagon felüli jövedelem, kar-

a 06-20-244-5315-ös telefonszá-

Betanítás után magas jövedelmi lehe-

gallyazást, nyiladékozást, valamint épí-

rier lehetőség. Amit kérünk: megbíz-

mon.

tőséggel. Tel.: 06-70-336-8317, 287-

tés- és felújítás utáni nagytakarítást.

hatóság, lelkiismeretes munkavégzés.

Korrepetálás, érettségire felkészí-

8383

Magánlakások, irodák nagytakarítását.

Jelentkezés: 06-30-212-9729-es te-

tés

történelemből,

Budapest és környékén szobafestést,

Gyermekfelügyeletet, bejárónői- illet-

lefonszámon.

magyarból és más tárgyakból. A tele-

mázolást, tapétázást, drájvitozást, la-

ve háztartási munkákat. Érdeklődni:

Ingyemes

matematikából,

képzéssel,

betanítással,

hosszú távra munkatársat keresek
pénzügyi területre. Jelzálog-, banki

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ

termékeink értékesítésére hitelügyintézőt keresek. Érdeklődni: Nagy Éva

Helyszíni vizsgáztatás a hét minden munkanapján!
- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás és
motorkerékpár műszaki vizsga.
236 0 G yá l , Ko s s u t h L . u . 6 0 .
Te l/Fa x : 29 - 342 - 2 07, M o b i l : 2 0 - 935 - 9937

06-20/9253-969,

06-1/283-5216

Felsőpakonyi élelmiszer nagykereskedésbe a következő munkakörökbe felvételt hirdetünk:
- irodai munkatárs

(munkaidőben).

(word, excel ismerete, ügyviteli
gyakorlat, idegen nyelv ismerete,
jó kommunikációs készség, nagy
munkabírás)

gyakorlattal rendelkező munkatársat.

A Peremvárosi Horgásztó keres gondnok-büfés munkakörbe ilyen irányú
Érdeklődni a 30/933-0485-ös telefonszámon lehet.

- részmunkaidős kertész
(napi 4 órában )

Jelentkezés: 06-29-517-230
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