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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Önkormányzati támogatásból, civil összefogással

Játszóteret, pihenőparkot építettek
a nyugdíjasklubok a város egyik elhanyagolt területén.
6. oldal

Korszerűsítik a csomópontot
Nagyszabású átépítés, felújítás valósul meg még az idén városunk
egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb közlekedési csomópontjában, a Vecsési út-Kőrösi út-Bem
József utca térségében.
7. oldal

A jövő év végéig minden utca
szilárd burkolatot kap
A földutak stabilizálására
pályázatot írtunk ki. Mintegy 36,5 kilométernyi, 4-5
méter szélességű útról van
szó, az ehhez kapcsolódó
padka- és árokkialakítással. Terveink szerint a jövő
év végére Gyál minden utcája szilárd burkolatú lesz!
– mondja Pápai Mihály, városunk gazdasági ügyekért
felelős alpolgármestere.
Interjúnk a 3. oldalon.

A jövő év végén már nem lesz ilyen utca Gyálon

Nagysikerű mesejátékkal debütált városunkban a társulat

Gyálra költözött a Nemzeti Kamara Színház

Gyáli diák kapta Az év
diákújságírója címet
Az idén Podina Ivett, a gyáli Ady
Endre Általános Iskola 8. osztályos
tanulója kapta a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE)
legrangosabb elismerését, Az év diákújságírója címet.
8. oldal

Világklasszis sportoló
első kiállítása
16. oldal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete májusi ülésén tíz igen szavazattal,
hat ellenében hozott határozatot arról, hogy
befogadja és rendszeres önkormányzati támogatásban részesíti a Nemzeti Kamara
Színházat.

Városunkban me
sejátékkal debütált
a társulat. Lázár Ervin klasszikusnak
számító meséjéből,
A négyszögletű kerek erdőből készült
színpadi produkciót
Usztics Mátyás rendezte.
Az Arany János
Közösségi Ház és
Városi Könyvtár
színpadán
eddig
két
alkalommal,
május 30-án és
június 9-én adták elő a darabot, igen
nagy sikerrel. A nézőteret megtöltő
óvodások, iskolások mindkét előadás
végén háromszor tapsolták vissza a finálét!
Írásunk a 4-5. oldalon.
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Kedves Olvasóink!
Az Új Gyáli Újság májusi és júniusi száma technikai okok
miatt összevontan jelenik meg. A mostani, dupla számban
igyekeztünk az elmúlt két hónap minél több fontos történéséről beszámolni, s nagyobb terjedelemben információkat
adni Önöknek.
Tisztelettel:
a szerkesztő

Tájékoztató
2008. július 1. napjától az alábbiak szerint módosul Gyál Város
Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 7/2000.(IV.3.) Ök.
számú rendelete:
A város belterületén, amennyiben a lakáshoz legalább 400 m2
telekrész tartozik:
- 4 db közepes haszonállat (sertés, juh, kecske, strucc),
- 30 db kis haszonállat (baromfi, galamb, nyúl),
- 10 db prémes állat (nutria, pézsma, nyérc, róka),
amennyiben a lakáshoz kevesebb, mint 400 m2 telekrész tartozik:
- 2 db közepes haszonállat,
- 10 db kis haszonállat,
- 2 db prémes állat tartható.
A város belterületén ingatlanonként 5 db-nál több eb csak a közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosainak, illetve használóinak írásos hozzájárulásával tartható. E korlátozás nem vonatkozik a 3 hónaposnál fiatalabb ebekre.

Tájékoztató
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény alapján a
tulajdonos és földhasználó köteles a gyomok, károsítók ellen
folyamatosan védekezni, valamint az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A fenti védekezési kötelezettségét elmulasztója ellen 20 ezer
forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot kell
kiszabni.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Gyáli civil közösségek
megyei támogatása
Pest Megye Önkormányzata 2008-ban is támogatja a civil közösségeket, kezdeményezéseket. Az illetékes bizottságok a közelmúltban
döntöttek az idei pályázati keret felosztásáról. Gazdikné Kasa Csilla, Pest Megye Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Műemlékvédelmi Bizottságának elnöke és Pápai Mihály, Pest Megye Közgyűlése
Gazdasági Bizottságának elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy
évről-évre egyre több nagyon jó kezdeményezéssel állnak elő a
gyáli közösségek, így az idén is számos, városunkhoz kötődő pályázat nyert támogatást.

A támogatott gyáli közösségek, kezdeményezések:
Önszerveződő, Öntevékeny Közösségeket Támogató Keret
Fiatalok Az Európai Unióért Közhasznú Egyesület
200 000 Ft,
Gyáli Kertbarát Kör
200 000 Ft,
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 200 000 Ft,
Őszidő Nyugdíjas Klub
200 000 Ft,
Városi Gyermekgondozónők a Bölcsödéért Egyesület 300 000 Ft,
Nyugdíjas Pedegógus Klub
200 000 Ft,
Gyál Városi Népdalkör
200 000 Ft.
Ifjúsági és Sport Keret
Lurkó Gyerekfoci Egyesület

250 000 Ft.

Szociális és Egészségügyi Keret
Cukorbetegek Egyesülete
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub

300 000 Ft,
200 000 Ft,
300 000 Ft.

Iskolarendszeren Kívüli Szabadidős Tevékenységeket Támogató Keret
Bartók Alapítvány
280 000 Ft,
Ifjú Szívek Alapítvány
300 000 Ft,
Rodostó Alapítvány
280 000 Ft,
Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
150 000 Ft.

Fogyasztóvédők fogadóórája
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár számítógéptermében tart fogadóórát az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyál Városi Szervezete keddenként 8.00-12.00 és péntekenként 1130-15.30 között. Tel: 06-20-527-7701

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Megjelenik: Havonta 7000 példányban
Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár igazgatója



Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
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. május-június

A jövő év végéig minden utca szilárd burkolatot kap

Korszerűbb, szebb oktatási intézmények
felújításának terve, júniusban adjuk be a pályázatot. Ha sikeres lesz, 2009 végére befejeződhet a munka. Örvendetes módon sok gyermek születik a városban, a bölcsődére igen
nagy az igény, szeretnénk ezeket az igényeket
minél nagyobb százalékban kielégíteni. A Károlyi utcai óvodát be kellett zárnunk, mert az
épület alkalmatlan volt arra, hogy ott gyermekekkel foglalkozzanak. Egy óvodai csoportot
a Tulipán Óvodában helyeztünk el, tizenhárom gyermek pedig a Liliom Óvodába jár. A
Károlyi utcai épületet értékesítjük, s a Bartók
Óvoda területén három csoportnyi bővítést
hajtunk végre. Szeptemberre kész a terv, ezzel a beruházással városi szinten két csoporttal nő majd meg az óvodai férőhelyek száma.
Ez azt jelenti, hogy mintegy hatvan gyerekkel
többet tudunk felvenni, mint eddig.
Az oktatási intézményekre különösen nagy figyelmet fordítunk
Az oktatási intézményekre különösen nagy
figyelmet fordítunk. Júliusban megkezdődik a
Gyál Város Önkormányzata fontos feladatának tartja, hogy a Rákóczi utcai épület felújítása, korszerűbb, kulturáltabb körülstabil működés, az eddig elért eredmények megőrzése mellett mények között tanulhatnak majd a speciális tagozatos gyerekek,
fejlesztések, felújítások is induljanak. A közeljövőben több olyan s az épületben kap helyet a családsegítő szolgálat, a nevelési tamunka is elkezdődik, amik újabb értékeket teremtenek, tovább nácsadó, a gyámhivatal és a FEGY Polgárőrség és Önkéntes Tűzépítik városunkat. Az idén várható
oltó Egyesület is, így a létesítmény
beruházásokról Pápai Mihály, váőrzése is megoldódik. A nyáron sor
rosunk gazdasági ügyekért felelős
kerül a Bartók Béla Általános Iskola
alpolgármestere adott tájékoztahomlokzatfestésére, s a kerítés feltást.
újítására.
- Alpolgármester úr! A közelmúlt- Mikorra lesznek szilárd burkolaban megfogalmazott kritika szerint
túak a város utcái?
sok fontos dologra nem jut pénz,
- A földutak stabilizálására pályámás, kevésbé fontos dologra viszont
zatot írtunk ki. Mintegy 36,5 kiloáldoz az önkormányzat…
méternyi, 4-5 méter szélességű útról
- Lehetőségeink valóban végesek,
van szó, az ehhez kapcsolódó padaz ország jelenlegi gazdasági helyka- és árokkialakítással. Terveink
zetében, amikor az önkormányszerint a jövő év végére Gyál minzatok támogatása drasztikusan
den utcája szilárd burkolatú lesz!
csökken, tényleg nem minden joMint bizonyára sokak előtt isgos igényt tudunk kielégíteni. Gyál
mert, a Gárdonyi, Bartók, Szélső
pénzügyi helyzete stabil, de ezt a
és a Bajcsy utcában nagy szilárdsástabilitást csak feszes, átgondolt
gú burkolat készül egy gyűjtőutak
gazdálkodással tudjuk biztosítani.
fejlesztésére kiírt pályázaton nyert
Meggyőződésem, hogy csak igazán
összegből.
fontos kezdeményezéseket támoga- Hol tart ez a munka?
tunk. A kultúra vagy például a civil
- A kiviteli tervek készítése zajszervezetek támogatását legalább
lik, az idén kerül sor a pályázati
olyan fontosnak tartom mint a beeljárásra, az előkészületek, pélruházásokat.
dául
kerítésáthelyezések,
köz- Beszéljünk most mégis a beruháA jövő év végén már nem lesz ilyen utca Gyálon műcsatlakozások már megkezzásokról!
dődtek. A jövő év végéig ez a
- Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy számos beruhá- beruházás is elkészül, minőségi burkolatot kapnak az említett
zás is elindul az idén. Elkészült a bölcsőde bővítésének és teljes utcák.
-i kis-
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Nagysikerű mesejátékkal debütált a társulat

Gyálra költözött a Nemzeti Kamara Színház
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén
tíz igen szavazattal, hat ellenében hozott határozatot arról, hogy
befogadja és rendszeres önkormányzati támogatásban részesíti a
Nemzeti Kamara Színházat.

A döntés értelmében a színház önállóságát
megtartva Gyálra, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárba költözött.
A közművelődési intézmény iroda céljára,
térítésmentesen a társulat rendelkezésére
bocsátotta az eddig nem használt vendégszobát, lehetőségeihez mérten díszlet- és
kellékraktárt biztosít, próbák céljára egyez-



tetés szerint, az egyéb rendezvényekre figyelemmel, elsősorban a hétköznap délelőtti
órákban rendelkezésre bocsátja a színpadot, színháztermet, öltözőt, alkalmanként
egyéb célra (társulati ülések, stb.) pedig az
intézmény más, szabad termeit is. Az eddigi programok, például a civil szervezetek
összejövetelei, rendezvényei természetesen
a színház befogadása után is kitüntetett helyet kapnak a ház kínálatában.
Gyál Város Önkormányzata rendszeres
támogatásban részesíti a Nemzeti Kamara
Színházat, a Színház- és Filmművész Képzésért Alapítvány (a színház működtetésére szervezett alapítvány) támogatásával. A
határozat szerint a támogatás összege havi
egymillió forint.
A Nemzeti Kamara Színház rendszeres
színházi előadásokkal, a városi rendezvényeken, ünnepségeken való közreműködéssel vesz részt a település kulturális életében,
stúdióképzést indít tehetséges helyi és környékbeli fiatalok számára, határokon átívelő kapcsolataira is támaszkodva csereelőadások, színházi fesztiválok szervezésében
vesz részt, stb.
A Nemzeti Kamara Színház 2002-ben
alakult. Működésének egyik legfontosabb
része a vidéken élő, illetve az országhatá-

ron túli területek magyar kultúrájának támogatása. Az elmúlt hat évben 14 darabot
vittek színre, mintegy 300 előadást tartottak. A társulat alapító igazgatója Usztics
Mátyás színész-rendező, örökös tagja Pelsőczy László színművész, akit az István, a
király című rockopera címszereplőjeként
ismert meg a nagyközönség. A társulatot
fiatal, tehetséges színészek alkotják. A most
futó repertoárban gyermekdarab, kávéházi
kabaré, népies komédia, modern vígjáték
éppúgy megtalálható, mint a rendhagyó
irodalomórák, vagy a mély, veretes tartalmakat közvetítő, nemzeti sorskérdésekkel
foglalkozó irodalmi összeállítás.
Városunkban mesejátékkal debütált a
Nemzeti Kamara Színház társulata. Lázár
Ervin klasszikusnak számító meséjéből, A
négyszögletű kerek erdőből készült színpadi produkciót (képeinken) Usztics Mátyás rendezte (szereplők: Usztics Mátyás,
Pelsőczy László, Pelsőczy Luca, Mettler
Emese, Matoricz József, Herman Gréta,
Seszták Szidónia, Lőrincz Levente, Zene:
Kovács Zoltán, koreográfia: Hercz Vilmos
és Hercz Beáta, jelmez: Rományi Nóra).
Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színpadán eddig két alkalommal, május 30-án és június 9-én adták elő
a darabot, igen nagy sikerrel. A nézőteret
megtöltő óvodások, iskolások mindkét
előadás végén háromszor tapsolták vissza
a finálét!

2008. május-június
Közreműködők: Herman Gréta, Mettler
Emese, Meggyes Krisztina, Matoricz József,
Lőrincz Levente, Pelsőczy László, Usztics
Mátyás.
A társulat a következő évad kezdetén a
tervek szerint nagyszabású gálaműsorral
tiszteleg a befogadó település, Gyál közönségének, azt követően pedig indulnak a
rendszeres színházi előadások.
-i kis-

Hirdetmény
Június 13-án, lapzártánk után Polgár
András: A pesti beteg című kórházi komédiáját mutatta be a társulat Gyálon (rendező:
Usztics Mátyás, közreműködők: Herman
Gréta, Lőrincz Levente, Matoricz József,

Mettler Emese, Papp Orsolya, Pelsőczy
László, Usztics Mátyás).
Augusztus 19-én este, ünnepi gálaműsor
keretében a színház örökös tagja, Pelsőczy
László Sorsidéző - Ezeréves magyar ámen,
Múltunk s jelenünk István, a király című
estjét tekinthetik meg az érdeklődők. A hazafias, olykor ironikus színielőadás mintegy
Szent István-i látomásként nyújt betekintést ezredéves történelmünkbe, mondákkal, korabeli írásokkal, versekkel, zenével.

Közreműködik: Csobolya József, rendező:
Szentesi Nóra.
Augusztus 30-án, a nyári szabadtéri
programsorozat zárásaként Záróra nincs
címmel mutatja be zenés kávéházi kabaréját
a színház társulata. Egy kávéházban vendégek jönnek-mennek, vendégek, történetek,
sorsok, és dalok is természetesen. A csalódott és boldogtalan szerelem éppen úgy
hangot kap, mint a féktelen öröm, Budapest
szépségeinek dicsérete, vagy a vágyakozás a
békesség, a meghitt otthon iránt. Egy letűnt
világ képviselőit látjuk, halljuk a kávéházban, ahová jó beülni egy kicsit eltűnődni,
felidézni, vágyakozni és természetesen nevetni is, hiszen a kabaré nevetés nélkül még
ma sem képzelhető el. A műfaj legjobbjai jelennek meg a több, mint kétórás, két részes
zenés táncos műsorban.

A Színház- és Filmművész Képzésért Alapítvány, valamint a Nemzeti
Kamara Színház, -színész utánpótlásának biztosítására- felvételt hirdet
prózai színész szakra.
Feltételek:
Legalább középiskolai végzettség,
25 év alatti korhatár. Megfelelő fizikai
állapot.
A jelentkezéseket 2008. június 23ig kérjük postára adni a Nemzeti Kamara Színház címére.
Nemzeti Kamara Színház
Titkárság
2360 Gyál, Kőrösi út 118 -120.
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
A jelentkező kézzel írott, lehetőleg
fényképes önéletrajzot küldjön be,
tüntesse fel elérhetőségét (cím, telefonszám, internet), a meghallgatásra
hozza magával a felvételi anyag jegyzékét (10 vers, 5 monológ, 5 dal), a dalok kottáját, és/vagy zenei alapját.
A felvételi vizsga díja 2000 Ft, mely
összeget a helyszínen a Színház titkárságán kell befizetni. A felvételi vizsga
két fordulóból áll.
Az első felvételi időpontjai:
2008. július 7-8-9.
A második fordulóra jutottak
2008. július 10 -11-én vizsgáznak.
A képzés két éves, a képzés díja havi
20.000 Ft.
A tárgyak: színészmesterség, ének,
beszédtechnika, színpadi mozgás,
néptánc.
Budapest, 2008. június 4.
Usztics Mátyás
alapító igazgató
Nemzeti Kamara Színház
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Önkormányzati támogatásból, civil összefogással

Gyál Város Önkormá nyzata
Környezet védelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2007 őszén
a munkákban részt vettek, az átadáson bográcsgulyással látták vendégül.
mikro terek rehabilitációjára
Öröm volt látni, ahogy a gyerekek birtokba vették a
írt ki pályázatot.
játszóházat.
A megvalósításban segítségünkre voltak még: a Gyáli
A
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 300.000 Ft-ot Ipartestület a zsindelyezésben, Szabó Ferenc, aki a termőföldet
nyert a Deák Ferenc utca és Petőfi Sándor utca kereszteződésé- biztosította, Márta-konténer és Gyurkó Attila, akik a homok
szállítást végezték, a Városüzemeltetési KHT a szemétszállításnél található, elhanyagolt terület rendbetételére.
A megvalósítás tavaly novemberben indult, s az idén, május ban. Köszönjük továbbá a Koczka család és Hegyesi Magdolna
28-án Kiss Jánosné, az egyesület vezetője adta át Gyál Város segítségét, valamint a víz- és áramvételi lehetőséget.
Munkálatokban részt vett: az Őszidő Nyugdíjas Klub, a
Önkormányzata Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága elnökének, Badics Ferencnek a játszóteret. Részt vett az át- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub, valamint a Nyugdíjas
adáson Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester Pedagógus Klub.
Kiss Jánosné
is.
A játszó- és pihenőpark kiépítése Holló Zsuzsa
városi főkertész irányításával történt.
A nyert pályázati pénzből rendbe tették az elhanyagolt játszóteret, parkosították a területet,
cserjéket, fákat ültettek, játékokat készítettek és
1945. május 8-án véget
vásároltak, fa ülőpadot, szemeteseket helyeztek ki,
ért a II. világháború.
babaházat építettek, homokozót alakítottak ki, fáEzen a napon mindenból kisvonatot építettek, stb.
hol a háború áldozaA nagysikerű átadáson a Tulipán Óvoda csotaira emlékeznek. A
portja adott műsort, majd egyenként birtokba is
gyáli Kertvárosi Polgári
vette a játékokat. A Nyugdíjasok Közhasznú EgyeKör kezdeményezésésülete kiegészítette a pályázaton nyert összeget,
re május 10-én 17 óramelyből játékokat, lufikat vettek.
kor a gyáli emberek is
A meghívott vendégeket, valamint azokat, akik
lerótták kegyeletüket
az elesett katonák és a
meghalt civil áldozatok
emléke előtt.
Szeretnénk, ha ezután minden évben,
minél többen egy szál
virággal vennének részt
a megemlékezésünkön
a gyáli Millenniumi
parkban.
Kertvárosi Polgári Kör

Az áldozatokra emlékeztünk
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Kulturált városközpont épülhet

Benyújtjuk a pályázatot
lyezése a vasút túloldalára, korszerű és biztonságos gyalogos vasúti
átjárók építése is – tudtuk meg Pápai Mihály alpolgármestertől. A
város főútjának jelenlegi nyomvonalán az említett szakaszon szervízutat, parkolókat alakítanak ki, s sétálóutca, díszburkolat is készül
a tervek szerint. A kulturált ügyfélfogadás, ügyintézés feltételeinek
javítása érdekében a városközpontban található polgármesteri hivatal épületének teljes átépítését is tervezik (képeinken).
Pályázati forrásból Gyálnak végre valóban kulturált, körzetközponti településhez méltó központja lehet.
-i kis-

Elkészült az integrált városfejlesztési stratégia (IVS). A lakosság,
civil szervezetek, intézmények, gazdasági szervezetek stb. bevonásával, véleményük, javaslataik figyelembevételével összeállított dokumentum megfogalmazza a közép- és hosszú távú városfejlesztési
elképzeléseket, településünk jövőképét.
Az IVS elkészültével az is lehetővé vált, hogy végre benyújthassuk
a városközpont kialakítására készítet pályázatunkat. Az 1,6 milliárd
forintos pályázatban szerepel többek között a Kőrösi út Táncsics Mihály utcától a Kisfaludy utcáig tartó szakasza nyomvonalának áthe-

Biztonságosabbá válik a közlekedés

Korszerűsítik a csomópontot
Nagyszabású átépítés, felújítás
valósul meg még az idén városunk egyik legforgalmasabb
és legveszélyesebb közlekedési
csomópontjában, a Vecsési útKőrösi út-Bem József utca térségében - tájékoztatta lapunkat
Pápai Mihály alpolgármester.
A munkálatok részeként plusz
kanyarodósávokat építenek, járda, szabványos gyalogátkelők
létesülnek, korszerűsítik a közvilágítást, s a közel 30 éves víz
főnyomócső cseréjének műszaki feltételeit is megteremtik. A
most induló és őszig befejeződő,
mintegy 110 millió forintos beruházás eredményeképpen kényelme
sebbé, kulturáltabbá és biztonságosabbá válik majd a közlekedés.
A csomópont korszerűsítésének részleteiről Hangonyi Dezső városgondnok lapunk kérdésére elmondta, hogy az átépítés a Kőrösi út vasút
állomáshoz vezető úttól a tsz-bejáróig tartó szakaszát és a Bem József
utcai vasúti átjárótól a Vecsési úti étteremig terjedő területet érinti.

A beruházás júniusban indul
és legkésőbb október 31-ig befejeződik. A munkálatok terelésekkel, forgalomkorlátozásokkal
járnak majd, de lehetőség szerint
csak félpályás lezárást alkalmaznak. Lesz az építésnek olyan
szakasza, amikor Budapest felől
nem lehet majd a Vecsési útra
kanyarodni, így a megelőző utcákat lehet igénybe venni. Maximum egy hétre lezárják a Kőrösi
út-Vecsési út kereszteződését is,
ami a buszközlekedés elterelését
is magával vonja, az átmeneti útvonal a Szent István utca- Zrínyi
Miklós utca lesz. Szintén maximum egy hétig lesz egyirányú a Kőrösi
út a Bem József utca torkolatánál.
A városgondnok arról tájékoztatta lapunkat, hogy még a legkisebb tereléseket, lezárásokat is gondosan kitáblázzák, s ha szükséges, jelzőőröket is alkalmaznak, hogy a fennakadásokat elkerüljék.
gi
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Gyáli diák kapta Az év diákújságírója címet
Az idén Podina Ivett, a gyáli Ady Endre Általános Iskola 8. osztályos tanulója kapta a Diák- és
Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE)
legrangosabb elismerését, Az év diákújságírója
címet.				
Kedves, csöndes fiatal
hölgy ül velem szemben
az Ady igazgatói irodájában. Mint mondja, írásai
negyedikes kora óta jelennek meg rendszeresen
az iskola újságjában, a
Kaleidoszkópban. (A lap
igen nagy elismertségre
tett szert a diáklapok kategóriájában, a Dókáné
Bodor Magdolna tanárnő vezetésével működő
szerkesztőség tavaly a
második helyet szerezte
meg a legjobb diákújságok versenyében.)
Podina Ivett évek óta
DUE-tag, szívesen vesz részt táborokban, s különösen az év legnagyobb eseményén, a DUE sajtófesztiválon. Sok érdekes, ismert
emberrel találkozott már, néhánnyal interjút is készíthetett. Az idei
fesztivált a Millenárison rendezték meg, Ivett ott vette át Kecskés
Istvántól, a szervezet elnökétől a kitüntető címet.
Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk fiatal kollégánknak!
Az év diákújságíróját arra kértük, hogy kedvenc műfajában, a tudósításban készítsen egy írást lapunk számára.
gi

Gazdikné Kasa Csilla igazgatónő köszöntő beszédében elmondta, hogy a mű nem véletlenül az épületen kívül kapott helyet. Az
alkotás az utcára, a járókelőkre, a főúton elhaladó buszokra, vagyis
a városra tekint: „Ez szimbolizálja mindazt a kötődést, amit az iskola Gyál felé tanúsított már a kezdetek óta. Az Ady nemcsak egy
oktatásügyi intézmény, hanem szellemi központ is!”
Az ünnepségről nem hiányozhatott a város vezetősége sem.
Pánczél Károly alpolgármester úr, aki egyben a rendezvény szervezője is volt, nem győzte hangsúlyozni beszédében a nevelés fontosságát, melynek legalább olyan nagy jelentőséget kell tulajdonítani,
mint a lexikális tudás átadásának.
Ezek után Kis Máté, nyolcadik osztályos tanuló szavalata következett, tisztelgésül a költő munkásságának. A vers utolsó strófája után elérkezett a várva várt pillanat. Az iskola diákigazgatója, Tumpech Nikolett és Gyimesi István, városunk polgármestere
közösen rántotta le a leplet a kíváncsiskodók szeme elől elrejtett
szoborról.
Aztán az alkotó, Barth Károly rövid beszéde hangzott el. A művész felesége is jelen volt, aki szintén szobrászművész. Több gyáli
alkotás, mint például a Templom téren található 56-os emlékmű, a
Tulipán óvoda udvarán álló őzike, vagy az Egészségügyi Központ
előtt megtekinthető Széchenyi szobor is a művész házaspár kezének munkáját dicséri.

Emlékműavatás az Adyban
Már hivatalosan is strázsálhat az Ady Endre Általános Iskola felújított épülete előtt az intézmény névadójáról készült szobor. Április
25-én egy avató ünnepély keretében hullott le a lepel nagy magyar
poétánk bronzba öntött másáról.
2008-ban ünnepli az iskola fennállásának 35. évfordulóját. Ezért
a modern, „fiatalos” külső és a szép eredményeket elérő növendékek
sikerei mellett egy saját műemlék is beletartozik a képzeletbeli ajándékcsomagba. A szobor felavatását egy születésnapi rendezvénysorozat nyitányaként lehet megemlíteni, melynek lényege a múltba, az
eltelt 35 év emlékeibe és a jövőbe tekintés. Utóbbi, az építőmunkások keze által korszerűsített épület formájában mutatkozik meg.
Az eseményen megjelent Városi Fúvószeneker játéka lassan egész
tömeget vonzott a helyszínre. Mikor Schmidt József vezénylete alatt
eljátszották a Himnuszt, adys szellemiség szállt a megkövülten álló
szoborba. Ez köszönhetően a megjelenteknek: egykori és mostani
pedagógusoknak, diákoknak, a szülőknek, magának az alkotónak
és azoknak, akik számára jelent valamit ez az iskola.


Barth Károly álma egy olyan szobor elkészítése volt, mely nem
azért vonzza magára az emberek figyelmét, mert megbotránkoztatja őket, hanem mert van benne egy sajátos szépség, ami magával ragadja a járókelőket. A mű születésekor Adyról készült fotókra és festményekre támaszkodott a szobrász. Kijelentése szerint
Gyál a csodák városa, és mindig szívesen érkezik hozzánk. Épp
ezért nem meglepő, hogy precízen kidolgozott alkotással ajándékozta meg a „születésnapost”. Búcsúzóul nem felejtette el felszólítani a jelenlevő növendékeket, hogy mindig szeressék és becsüljék
tanáraikat, iskolájukat és persze városukat.
Az ünnepség záró mozzanataként, Gazdikné Kasa Csilla megköszönte mindazoknak a szíves segítséget, akik hozzájárultak a
szobor létrejöttéhez, majd az iskola ebédlőjébe invitálta a megjelenteket, ahol már pezsgő, üdítő és különféle sütemények várták a
vendégeket.
Reméljük, hogy az alkotó vágya szerint, a szobor is be fog kapcsolódni a város vérkeringésébe, és Gyál díszévé válik.
Podina Ivett
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Regionális mazsorett verseny Gyálon
2008. május 17-én a gyáli Bartók Béla Általános Iskolában került
megrendezésre a XIV. Nyílt Területi Sporttwirling és Twirling Alapú Majorette verseny.
A rendezvényen a régió 13 csapata, több mint 350 versenyzővel
képviseltette magát.
A gyáli mazsorettek és szüleik lelkesen és nagy várakozással
készültek a versenyre, hiszen a csapat életében nagy lehetőség egy
ilyen nagyszabású rendezvény házigazdájának lenni.
Az ünnepélyes megnyitón részt vett Pápai Mihály alpolgármester, és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester tartott beszédet.

A jó szervezés, a zökkenőmentes lebonyolítás volt a záloga, hogy
mindenki jól érezte magát, egy szép napot töltöttünk együtt. Köszönjük a szülők, a város, és az iskola támogatását.
Bittera Zsuzsa
táncoktató

Mazsorettjeink kiváló eredményeket értek el; 7 csapatgyakorlatból 5 első és 2 második helyezett lett. Minden egyéni és páros
gyakorlat helyezést ért el:
- Nyiscsák Viktória és Hermann Abigél – 1. helyezett
- Baranya Krisztina és Koszticsák Rebeka – 1. helyezett
- Erdősi Kinga – 1. helyezett
- Tóth Nikolett és Liszkai Fruzsina – 2. helyezett
- Simándi Krisztina – 2. helyezett
- Kiss Evelin és Hideg Henrietta – 3. helyezett
- Kósa Zsófia – 4. helyezett

Turnéra indulnak
a műkedvelők

A Gyáli Műkedvelők Színtársulata több kedves, vidám produkcióval lepett már meg bennünket. Láthattuk őket többek
között a magyar kultúra napján szervezett városi ünnepségen, iskolai rendezvényeken. Az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban Farkas Éva színművész vezetésével
működő vidám, szeretetreméltó társaság most arra kapott
lehetőséget, hogy más településeken is megmutathassa tehetségét. A közösségi ház a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán
nyert a produkció „tájoltatására” fordítandó támogatást. A
csapat tehát elindul, hogy Pest megye hátrányos helyzetű településein turnézva szerezzen örömet az ott élőknek.
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Országos eredmények az Eötvösben

Teöreök Aladár gépíróverseny
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége idén 2008. április
18-25. között rendezte meg a Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-,
gépíró- és szövegszerkesztő verseny I. fordulóját immár 4. alkalommal.
A gépírás verseny kétfordulós, magyar nyelvű 10 perces másolás.
A döntő 2008. május 24-én a Katona József Műszaki, Közgazdasági
Szakképző Iskola és Gimnáziumban volt. A 2006. szeptemberében kezdők
közül (heti 3 óra) Kutvölgyi Dávid 10/A osztályos tanuló I. helyezést ért el
kategóriájában 2681 bruttó ill. nettó leütésszámmal, hibátlanul! Sztanyek
Katalin 9/A osztályos tanuló pedig a 2007-ben kezdők közül VI. lett 2653
bruttó (2 hibával) 2456 nettó leütésszámmal. Mindketten a gyáli Eötvös
József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói.
Horváthné Körmendi Andrea
				

Országos Herman Ottó
Természetismereti Vetélkedő
Iskolánk 5. éve vesz részt ezen a vetélkedősorozaton, amely idén is sikeresen
zajlott számunkra. Két ötödik osztályos tanuló vett részt a versenyen, akik
a Műszaki Egyetemen megrendezett döntőn eredményesen szerepeltek.
Kósa Zsófia V. helyezést ért el, másik résztvevőnk Herczeg Annamária
is szépen helytállt. Reméljük az ő eredményük is ösztönzőleg hat iskolánk
tanulóira és az elkövetkezendő időkben is hasonló eredményeket tudunk
produkálni.
					
Ivánkovics Margit
Gratulálunk a versenyeredményekhez!

Irodalmiműveltségi vetélkedő
Vittük tovább a hagyományt, amikor megrendeztük a műveltségi vetélkedőt a költészet napján a Városi Iskolában.
Három fős, felsős csapatok töltötték meg a termet április
11-én, délután.
Izgatott kezdés után, a hetedikes Zente Alexandra: Tanuld meg! című versét hallhattuk.
Majd jöttek sorban a 13 fordulóból álló különböző versenyfeladatok. A kérdések és az idézetek a már tanult versekre, novellákra, regényekre vonatkoztak és mégis másként, játékosabban szóltak. De voltak itt találós kérdések és
furfangos nyelvtörők is.
A rejtvényben pedig József Attila sorait rejtettük el, emlékezve az ő születésnapjára.
Az irodalom barátként kapcsolódott a képzőművészethez, hiszen a gyerekek meseszép illusztrációkat készítettek
olvasmányaikhoz. A zsűrinek volt is dolga elég, hogy méltóképpen kiossza a sok-sok könyvet és csokoládét.
A vetélkedő végén egy-egy versikével búcsúztak a csapatok, amelyek az „Erények tánclépéseit” közvetítették felénk,
úgymint „Szeretet, Béke, Tisztelet, Felelősség”, stb.
Jó volt veletek együtt játszani gyerekek!
„E sokszínűségből, ha egyet is élünk,
Az élteti, s hívja a többi erényünk.
És ha mind együtt mozdul, egy tánc a világ,
Hol életet adva, ébred a láng.”
Rigó Anikó
könyvtáros

Húszéves az Eötvös iskola

Húsz év egy nemzet, egy város életében nem
nagy idő.
Egy iskola történetében azonban jelentős
állomás. Felnőttünk! Nagykorúságunkat
egy kis ünnepséggel, baráti találkozóval tettük emlékezetessé.
Az ünnepségünket megtisztelte városunk vezetése, az Eötvös iskola valamennyi
igazgatója: Berényi Ede igazgató úr, Verse10

gi-Molnár Tiborné
igazgató asszony,
Biró Oszkár igazgató úr.
Elfogadták meghívásunkat a volt
kollégák, diákok. A
műsorban debütált
tanári
kórusunk,
akik Mozart dalával nyitották meg az
ünnepséget.
A műsorban felléptek tehetségeink; Fülöp György, a mi versmondó fiunk Ady:
Üzenet egykori iskolámba című versét
szavalta el, iskolánk színtársulata a Helység kalapácsa rövidített változatával lépett fel Hajdú Éva tanárnő közreműködésével.
Gyönyörködhettünk Czékmán Balázs tanár úr furulya játékában, Csicsmanecz Judit

és Fiatal Norbert énekében. A műsort a 12/a
osztályunk vidám contry tánca zárta.
Pánczél Károly alpolgármester úr ünnepi
köszöntőjében iskolánk pedagógiai munkáját méltatva névadónk iránymutatásait
hangsúlyozta.
Az ünnepségen fotókiállításon jelentek
meg a múlt és a jelen eseményei.
A pályázatokon nyert technika segítségével non-stop vetítés segítette az emlékezést,
a visszatekintést a közelmúlt jeles rendezvényeinek felvételeiből.
A jubileumra évkönyvet is ad ki iskolánk,
mely a tanévnyitó ünnepségünkre készül el.
A rendezvény lebonyolításához szülinapi
ajándékként Pápai Mihály alpolgármester
úrtól szponzori támogatást kaptunk. Ezt
ezúton is köszönjük!
Köszönjük mindenkinek, aki velünk ünBoros Béláné
nepelt!
igazgató
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Sulihírek az Eötvösből

Diákcsere és német nyelvi verseny
„Igen! Azért, mert egy - két hét alatt annyit lehet
tanulni, mint az iskolában hónapok alatt. Külföldre menni életre szóló élmény és olyan izgalom, ami örömmel tölti el az embert!” - válaszolta
a 7. osztályos Cieleszky Diána hazaérkezése után,
amikor megkérdeztük, részt venne-e a jövőben
bármikor hasonló programokban.
Iskolánk 12 tanulója és két tanára töltött egy felejthetetlen hetet a
Diákcsere program keretében a Berlin melletti Regine Hildebrandt
Schule – Birkenwerder vendégeként Németországban. A csoport
hosszú hónapok szervező és előkészítő munkája után repülővel
utazott Berlinbe, ahol a vendéglátó családok és az ottani iskola várt
bennünket szeretettel és egy gazdag programmal. Megismerkedtünk a kinti iskolai élettel, órákat látogattunk, közösen készítettünk húsvéti dekorációt, festettünk tojást, és összehasonlítottuk a

német és magyar húsvéti szokásokat. Munkánk eredményeiből kiállítást készítettünk a német iskolában. A közös munka mellett izgalmas kirándulásaink során megismertük Berlin történelmét, nevezetességeit. Végigsétáltunk a híres Kurfürstendamm és az Unter
den Linden utcákon, megcsodálhattuk a KaDeWe luxus áruházban
a világ minden részéből ideérkező gazdag áruválasztékot, a híres
Alexanderplatz világóráját és a berlini Tv-tornyot, az Állatkertet,
a Humboldt Egyetem és a Múzeumsziget csodálatos épületeit,
állhattunk végre az egykori berlini fal tövében és a Brandenburgi
Kapunál. A német parlament, a Reichstag kupolájából elénk táruló
fantasztikus kilátás még a hosszú sorban állást és az esőt is feledtette. A Gruselkabinet, az egykori légvédelmi bunkerből kialakított Szellemház ijesztgetései szintén felejthetetlenek maradnak. A
közös bowlingozás, a családokkal töltött külön programok, mint a
Hertha – Rostock focimeccs, a 3D mozi, múzeumlátogatások egyre
közelebb hoztak bennünket, a kezdeti gátlások eltűntek, és előkerült a tanórákon megszerzett nyelvi tudás.
„Szinte az összes szót, mondatot használtam, amit tudok. Voltak
nehézségeim, hisz nem beszélem a nyelvet, hanem tanulom. Egy király zsebszótár megértő német társ, rengeteg segítség. Ha ez a kettő
megvan, észre se vesszük a nehéz helyzeteket.” Cieleszky Diána 7. o.

„Az első nap volt nagyon nehéz. Két nap után már átállt az agyam
a németre, könnyebb volt megértetni magam, tetszett a dolog.” Bak
Péter 11. o.
„Szívesen részt vennék hasonló programokban, mert egy nagyon
jó lehetőség a kultúra és az életvitel megismeréséhez, és mert jól
éreztem magam!” Hernádi Henrik Gábor 11.o.
A búcsú nem volt olyan nehéz, hiszen a májusi találkozásig gyorsan eltelt az idő. A német diákok és tanáraik hasonló módon töltöttek nálunk egy hetet. Megismerték településünket, az iskolánkban
folyó munkát, majd a magyar diákok idegenvezetésével Budapest
nevezetességeit. Megmártóztak a Balatonban, majd élményeiket
közösen készített plakátokon örökítették meg, amelyeket a Német
Nyelvi Országismereti Versenyen résztvevő tanulók is megtekinthettek május 26-án az Eötvös iskolában. Általános és középiskolás
tanulók bizonyították be, mennyire ismerik Berlint és Budapestet,
miközben a vendég német diákok képes bemutató előadásukkal
segítették az információszerzést. A német diákok csapattagokként
erősítették a gyáli Ady és Eötvös iskolák, valamint az ócsai Bolyai
gimnázium diákjainak munkáját. A versenyen több mint 70 tanuló vett részt, ahol a tanult idegen nyelv értése, aktív használata, a
jó hangulat és közös játék szinte háttérbe szorította a versengést,
amit talán senki sem bánt. A búcsú immár nehezebb volt, de mégis
örömmel mondtuk ki a végén: Auf Wiedersehen!
ui.: Köszönjük mindenkinek a segítséget! Nélkülük…
Bíróné T. Erzsébet és Potondi Mónika
szervező tanárok
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A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör szervezésében tartottak jótékonysági estet (képeinken) az Arany János Közösségi Házban június 8-án. Az est bevételét,
112.000 forintot Pechula Zénó Márk és Holhos Zsolt
gyógykezelésére ajánlották fel a résztvevők.

Embermese
Az idén ünnepeljük iskolánk fennállásának 35. évfordulóját. Az első tantestület
utolsó aktív tagjaként magam is az elmúlt
évtizedek sok-sok emlékét őrzöm. Rengeteg
felejthetetlen élményem van, amire tanítványaimmal kapcsolatban emlékezhetem.

A legmegrázóbb történet, amely egyszerre
lesújt és felemel: a Zsoltié.
Az a bizonyos szombati nap is úgy zajlott, mint a többi. A három fiatalember este,
sok más kortársához hasonlóan szórakozni ment. Nem éltek kicsapongó életet, csak
szívesen töltötték az időt egymás társasá-

gában, mivel elsős koruk óta egy osztályba
jártak, haverok voltak, adysok...
Mindannyian más-más területen tanultak: Zoli repülőgép-szerelő lett, Joci főiskolás, Zsolti pedig érettségi után technikusi
képesítés megszerzésén fáradozott. S ebben
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az időben éppen egy autóra gyűjtött. Volt hát téma a
beszélgetésekhez, amikor
összejöttek.
Zsolti édesanyja még ébren volt, amikor
a fia hazaért, talán még váltottak is néhány
szót. Reggel aztán,
mielőtt piacra indult,
bekopogott a fiához.
Ekkor vette észre,
hogy valami nincs
rendben. A fiú eszméletlenül feküdt, ki
tudja mióta.
Orvos,
mentő,
mérhetetlen aggodalom: Mi történhetett?
Telefon Zolinak,
Józsinak - tanácstalanság, tehetetlenség!
Majd a rideg tények: agyi katasztrófa következményeként: kóma.
Édesanyja, nagymamája, barátai nap,
mint nap látogatták, beszéltek
hozzá, de hosszú
ideig hiába. Műtétek sorozatán
esett át a fiatalember, eközben
izmai letapadtak.
Az orvosi kezelések következtében felébredt
a kómából, de
deréktól
lefelé
megbénult. Családtagjai, barátai
minden erejükkel
igyekeztek tartani a fiúban a lelket, mindent
megtettek, amiről úgy gondolták, segíthet.
A beteg hosszú idő után hazatérhetett. Akkori kezelőorvosai állapotán többet nem
tudtak javítani.
A nagymama irányításával folytatódott
a küzdelem az otthon falai között a fiúért.

Kialakították a betegszobát, amelyben speciális ágy, később bordásfal kapott helyet.
Önfeláldozóan ápolták, gondozták Zsoltit a nagymamával az élen, akinek a fogyó
erejét megsokszorozta az aggodalom; az
édesanyával, aki eközben teljesen összetört,
de tartania kellett magát mozgásképtelen
gyermeke előtt. Rokonok, barátok, szomszédok segítettek: emelgették, tornáztatták
a magatehetetlen testet hónapokon át. Ennek eredményeként tolókocsiba került a fiú.
Barátai továbbra is mellette voltak, tartották a lelket a végsőkig elkeseredett fiúban.
Véletlenül jutott a család tudomására,
hogy Sopronban van egy orvos, aki talán
tudna segíteni Zsoltin. A nagymama kísérte el unokáját a távoli városba a kezelésekre, amelyek alkalmanként egy-egy hétig
tartottak, és lassan-lassan felemésztették
Zsolti autóra összerakott pénzét, a család
tartalékait. Nem bánják, mert a fiú már láb-

ra tud állni, járókeret segítségével lépegetni
tanul. A nagymama szeretetteljes szigorral
vezényli unokája gyógytornáját továbbra is.
Minden vágyuk, hogy Zsolti egyedül is el
tudja látni magát. Hiszen már ők maguk is
támogatásra szorulnának koruk és egészségi állapotuk miatt. Minden reményük a fiú
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volt, aki a húszas évei elején hirtelen ilyen
nehéz helyzetbe került. A barátai továbbra
is mellette vannak, hol egy könyvet hoznak,
vagy „csak” beszélgetnek Zsoltival. Zoli,
amikor a munkája engedi, gyakrabban, Józsi a tanulmányai miatt kicsit ritkábban jut
el hozzá.
Magam is gyakran meglátogatom, sokat
beszélgetünk, nevetünk, és örül a lelkem,
hogy ilyen tanítványaim vannak, akik az
élet iskolájában emberségből biztosan csillagos ötöst érdemelnek.

Zsolti ápolóinak akaratereje, önfeláldozó
gondoskodása példaértékű. A fiú most már
meg akar gyógyulni, és ha sikerül, segíteni
szeretne másokon, akik hozzá hasonlóan
kilátástalan helyzetbe kerültek. A baj csak
az, hogy a hosszú, emberfeletti küzdelem
testileg-lelkileg kimerítette ápolóit. Anyagi
lehetőségeik végső határához értek, a gyógyulás előtt álló fiatalember soproni kezelése megszakadt, mert a további költségeket nem tudják fizetni, pedig Zsolti önálló
életének lehetőségéhez már kevés hiányzik.
Jó lenne, ha a mesék jótündérei megelevenednének és segítenének a sokat szenvedett
fiatalemberen és családján.
Legyünk hát mi a Jótündérek! Segítsünk!
Aki hozzá tudna járulni ahhoz, hogy
ez a fiatalember minél előbb önálló életet tudjon élni, megteheti a 644000443006333241100019-es számlaszámon az
Alsónémedi Takarékszövetkezet helyi fiókjában, vagy az Ady Endre Általános Iskola
aulájában elhelyezett „varázsgömbben”.
Nagy Sándorné

Esze Barbaráról lapunkban is írtunk már. Az éber kómában fekvő kislány gyógykezelésének támogatására a Kodály Zoltán Zeneiskola, az Ady Endre Általános
Iskola és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezett jótékonysági koncertet május 23-án.
Az adományokból a helyszínen
450.300 Ft gyűlt össze.

Két alkalom
Két jótékonysági rendezvény a közösségi házban, ráadásul egymáshoz közeli időpontban. Mindkét koncertre nívós, színes műsort sikerült összeállítaniuk a szervezést vállalóknak. Helyi tanári kórus, a zeneiskola pedagógusai, tehetséges fiatalok és idősebbek, vagy az országosan ismert színművész is első szóra, díjazás nélkül vállalták a
fellépést.
Ez mindenesetre bizakodóvá tett, ám félelmem legalább olyan erős volt, mint a
bizakodás. Féltem, hiszen városunkban nincs nagy hagyománya az ilyesfajta alkalmaknak. Tudunk-e, akarunk-e segíteni? Megmozdul-e egy ilyen hívó szóra a helyi
közönség? Lesz érdeklődés? Lesz adakozókedv?
A Gyálon élők önzetlensége, felelős hozzáállása alaposan rácáfolt félelmeimre. A
résztvevők nagy száma és adakozókedve bebizonyította, hogy odafigyelünk egymásra, s nemes célokért szívesen hozunk áldozatokat. Hogy jók vagyunk.
Köszönjük a szervezésben résztvevők munkáját, köszönjük a fellépő művészek közreműködését, s nagyon-nagyon köszönjük a három fiatal gyógyulását adományaikkal
segítők önzetlen segítségét!
gi
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Alapítvány a Tulipán Óvodáért

Gálaműsort szerveztek
A Tulipán Óvoda első alkalommal rendezte
meg 2008. április 12-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az alapítványi
gálaműsorát. Nevelői közösségünk előzetes
megbeszélés után úgy döntött, hogy erre a
napra minden tulipános kis óvodás részvételét
biztosítja, amennyiben a kisgyermek és szülei
is egyetértenek. 308 szülő és 154 gyermek készülődését segítették összehangolt munkával
az óvó nénik, dajka nénik.
Munkatársi közösségünk szeretné ezúton is
megköszöni mindazoknak a szülőknek, akik
aktív szerepvállalásukkal, illetve háttérmunkájukkal, valamint támogatásukkal segítették,
hogy ez az emlékezetes nap létrejöhetett.
A következőkben néhány szülői levél részletet szeretnénk megosztani a kedves olvasókkal.
„Hetek óta erre az alkalomra vártunk, melyre kisfiam is izgatottan készült. Első alkalommal vettünk részt ilyen gálán, amely minden
várakozásunkat felülmúlta. Minden csoport
nagyon ügyesen vette ki a részét a szereplésből, az óvó nénik nagyon kreatívak voltak a
műsorok összeállításában. Az óvoda dolgozóinak szereplése, színvonalasra sikeredett.
Engedjék meg, hogy külön köszönetet
mondjak a Csillag csoportot felkészítő óvó-

néniknek, amiért egy ilyen hosszú és gazdag
műsorral készültek a gyerekekkel. Számomra
a legmeglepőbb volt az, hogy egy középső csoportos gyereksereg önállóan képes egy ilyen
tartalmas és terjedelmes műsor hibátlan előadására.
Azt hiszem, a többi szülő nevében is elmondhatom, hogy hálával tartozunk az óvó
nénik áldozatos munkájáért, amit a gyerekekért tettek. Bátran állítom, hogy bármikor
újra megnéznék egy ilyen előadást a családom
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többi tagjával. A következő alkalommal is biztosan ott leszünk”…
Tauber Levente anyukája
„Mindig irigykedve néztem azokat a szülőket, akik egy színházteremben ülve izgultak a
gyermekük szerepléséért a színpadon.
A mi gyerekkorunkban ez még
nem volt szokás.
A mai világba, amikor minden és minden-
ki pénzszűkében
szenved, új módi
jött divatba. Az
iskolák, az óvodák alapítványi
bálokat, gálákat
szerveznek, a saját
megsegítésükre.
Ilyen módon jutnak pénzhez, így egészítik ki a szűkös anyagi
lehetőségeiket.
A tavaly rendezett alapítványi bál, ami nagyon jól sikerült, alkalmat adott arra, hogy
közelebbről megismerjük egymást.
Az idei gála még jobban sikerült a tavalyi „szülők-nevelők”
báljánál, mert itt a saját csemetéinket láttuk a színpadon,
aminél meghatóbb dolgot szülő
nem igen hiszem, hogy átélhet,
izgulhat!
A nevelők rendületlen munkáját fényesen tükrözte az előadások színvonala. Remekbe szabott
produkciókkal álltak elénk a kis
művészeink, ami hosszú, kitartó
gyakorlás eredménye.
A szülők is kivették a részüket,
ami igazi csemegének számított. A gyermekek
és a felnőttek is nagy szeretettel fogadták előadásukat. A különböző vendégegyüttesek is
sikert könyvelhettek el ezen a gálán. Az igazi
meglepetés csak ezután jött: A nevelőtestület
„Ének az esőben” c. előadása igazi sztárprodukció volt, ami szintén hatalmas sikert aratott az ott lévők körében.
Ezután nap után, azt hiszem már én sem
vagyok az az „irigy” szülő aki csak a filmekből
látja és próbálja elképzelni, hogy milyen érzés

lehet amikor a gyermeke szerepel a színpadon. Biztosíthatok mindenkit, hogy az érzés
nagyon megindító és fantasztikus!”
Wágnerné Horváth Tünde
„Az idei gála volt az első a Tulipán Óvoda
életében, ahol a gyerekek megmutathatták tudásukat. A fellépő gyermekek tündériek voltak mindenki tetszését elnyerték, előadásaikat
vastaps kísérte.
A legkisebbek megilletődötten adták elő

műsorszámaikat, a nagyobbak már bátrabban
hallatták hangjukat. Emelve a gála színvonalát
a meghívott előadók, szülők jól érezték magukat. Gördülékenyen folyt a műsor, ahhoz
képest, hogy először rendezték meg a gálát. Az
előadás végén elárverezett műsor kellékek (esernyők) az alapítvány számláját növelték .
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük,
hogy fáradtságot, időt nem kímélve létrehozták ezt a jó hangulatú bált.”
Csizmadia Csilla
Szmk-tag - Őzike csoport
„Bátraké a dicsőség, avagy Halacskák a
színpadon.
Izgatottak voltunk. Talán mi jobban mint
ő. Első színpadi szerep alig 4 évesen – nem
kis megpróbáltatás. Talán kicsit korai is még
neki, gondoltam, persze mondani a világért
sem mondtam volna előtte. Bíztam benne,
és derekasan vette az akadályt. Ő is. Ahogy
ügyesen és komolyan táncolt minden Halacska, látszott a szemünkben a figyelem, érezték a
dolog súlyát. Figyeltem, sok anyukának könny
szökött a szemébe, ahogy meglátta csemetéjét,
miközben éppen bizonyított a nagyközönség előtt. Valaki talán szívfacsaró könnyek
között, de hősiesen kitartva. Szolgáljon bátorságuk minden szülő előtt például: így kell
legyőzni félelmeinket, túllépni önmagunkon.
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Kívánom, őrizzék meg ezt az erőt szívükben,
és álljon mellettük életük végéig olyan támogatás, amilyet most az óvónéniktől kaptak.”
Rossi Tünde, Rossi Ervin
„Fantasztikus napon van túl óvodánk , mely
Gyál város legfiatalabb óvodája első Alapítványi Gála sikerességét illeti.
Én, aki részt vehettem az előkészületekben
bizton állítom, hogy nem csak „egy”gála volt
ez ahol hivatalossá tettük a nagy eseményt de
sikeresen vontuk be több mint 150 gyermeket
és sok szülőt a nagy napba. Sokat készültek rá
a gyerekek, szüleik és óvónők egyaránt, hogy
kellemes és maradandó élmény legyen mindenkinek ez a nap. A kis óvodásaink élvezték
minden percét a műsornak a színpad mögött
kíváncsian várták mikor kerül rájuk a sor, és a
felnőtteket meglepő módon énekelték, táncolták játszották végig az általuk már jól ismert
dalokat. A szülők is sokat tettek ezért a napért,
sokan közülük is fel léptek egy színpadi előadással, ezzel szintén kellemes perceket szerezve a nézőknek. És végül de nem utolsó sorban
az óvoda dolgozói hónapokig titokban készültek, hogy elkápráztassanak minket egy kedves
műsorszámmal.
Köszönjük minden résztvevőnek – gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt,

hogy ilyen élményekben gazdag délelőttünk
lehetett Alapítványunk hivatalossá tételeként.”
Pellegrini Márta és Benkő Bernadette
		
Napocska csoport
„Mind a 7 csoport gyermek fellépett egy kis
műsorral. Volt akik zenés – táncos műsort
adtak elő, és volt akik mondókákat, prózákat.
A műsorok színvonalát tükrözte az óvodapedagógusok hozzáértése és a gyermekek szeretete.
Szülőtársaimmal együtt reméljük, sok ehhez hasonló rendezvényben lesz még részünk
itt Gyálon! Köszönjük az élményt a Tulipán
Óvoda összes dolgozójának, óvodapedagógusainak.”
Vargáné Morcsányi Éva
Napraforgó csoport
„Az alapítványi nap résztvevőinek és szervezőinek ezúton szeretném megköszönni az
áldozatos munkájukat és gratulálok a rendezvény sikeréhez.
Nagyszerű dolognak tartom azt, hogy gyerekek és felnőttek közös munkája eredményezte a sikert. Ez nemcsak 1 napról szólt, hiszen a
kicsik hetekig készülődtek a nagy fellépésre a
lelkes pedagógusok segítségével. Ennek a ren-

dezvény segítségével működhet az alapítvány
tovább a következő hónapokban. Meghatottan
néztem a kisfiam első, nyilvános szereplését,
soha nem fogom elfelejteni! Külön szeretném
kiemelni a szülők közös műsorát, ami remekül
sikerült. Bravó, csak így tovább!”
Kurucz Katalin – Kovács Dávid édesanyja
„Az Alapítványi Gála először került megrendezésre, jól szervezett és színvonalas műsort láthattunk. Megnyugtató volt, hogy a gyerekeket az óvó nénik már a bejáratnál várták
és azonnal a szárnyaik alá vették őket. A jó
hangulatot kellemes zongora és hegedű muzsika alapozta meg. A programot mintegy keretbe
foglalta a felnőttek produkciója. A csoportok
előadása színes és változatos volt, a hagyományőrző műsorszámtól a modernig, az egyszerűbbtől a nehezebbig láthattunk mindent.
Nagyon büszke voltam a Csillag csoportra
és a kislányomra. Gratulálok nekik. A lányom
annyira készült erre a darabra, hogy hetekkel
előtte pillangó módra közlekedett az udvaron
és a lakásban.
Az óvónénik annyi munkát, energiát, örömöt és szépséget gyúrtak bele, hogy érdemes
lenne ezt a műsort máskor, másoknak is bemutatni. Olyan lelkesek és aranyosak voltak a
gyerekeink.”

Alapítványi gála a Liliom Óvodáért

Lányom, Panna már 4 éve jár ebbe az óvodába. Sok rendezvényen
részt vettünk már, de ennek sikere semmihez sem hasonlítható.
Gyermekem többi kis társával már hetekkel a gála előtt nagy izgalommal készült erre a különleges fellépésre.
Jelenlegi óvodásaink élvezetes műsorszámai (az esernyős tánc, a
„Kitrákotty” zenés mese, a Tavaszi körjátékok és a Country tánc)
méltán kiérdemelték a közönség tapsviharát.

A gála második részében volt óvodások szórakoztatták a megjelent vendégeket. A nevelőtestület lelkesedése és összetartása jól tükröződött a Country tánc
és a Ludas Matyi c. mese előadásában.
A gála zárásaként a Gézengúz Együttes zenés műsorszáma, a gyerekek és óvónők együtt ropták a táncot.
A sok szervezés és gyakorlás, meghozta a gyümölcsét, mert a szülők és gyerekek egyaránt jól érezték
magukat.
Köszönjük mindenkinek, sokáig emlékezetes marad a színvonalas műsor.
Köszönjük a szülők nevében is az „Együtt a Liliom Óvodáért” Alapítványnak nyújtott támogatást:
AGROPLAST, 2360. Gyál Kőrösi u. 190.
A.S.A Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft., 2360. Gyál Kőrösi. u. 53.
Dohány Kft., 2360.Gyál Kőrösi u. 51.
LAVINAMIX Kft., 2360. Gyál Fundy u. 1.
TUTI-INFO Ingatlanközvetítő iroda, 2360. Gyál Károlyi M.u. 1.
Köszönjük az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár vezetőjének és munkatársainak az alapítványi gála lebonyolításában
nyújtott segítséget.
Dóka Pálné
szülő
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Városi Gyermeknap
Gazdag programmal várta a gyerekeket, családokat május 31-én,
szombaton a sportpályán rendezett Városi Gyermeknap rendezvényeire Gyál Város Önkormányzata, az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár és a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület.
Az eseményfolyam 11 órakor a gördeszkapálya átadásával indult.
A létesítményt a Pro Logis Magyarország Kft. építtette, s ajánlotta
fel a városnak. A cég képviseletében Palicz Attila projektmenedzser
adta át a létesítményt Pápai Mihály alpolgármesternek. A rövid ünnepséget követően deszkások és bringások vették birtokba az építményt.
Déltől folyamatosan színpadi programok szórakoztatták a kilátogatókat, fellépett többek között a Gyáli Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, ott voltak a Jamland Tánciskola remek táncosai, Moha
bácsi bohócműsorral kedveskedett a gyerekeknek és a szülőknek,
volt zenés, verses előadás, koncertezett a Los Andinos Együttes, a
merészebbek kipróbálhatták magukat a gyermek karaoke versenyen, ismét bebizonyították felkészültségüket a dobpárbajban részt
vevő gyáli dobosok, s a nap végén a sztárvendég, Gáspár Laci adott
nagysikerű koncertet.
A gyerekek természetesen sok-sok egyéb program közül is választhattak, voltak játszóházak, lovagi torna, arcfestés, gyöngyfűzés, vetélkedők, totók, nagy sikere volt a nép játékoknak, a csirkepofozónak, bohóclakapácsnak, pánsípkészítésnek. A Gyáli FEGY
Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatóval és versennyel készült, de egészen közelről ismerhették meg a gyerekek a
rendőrmotort, vagy a retro versenyautót is. Volt motoros ügyességi
bemutató, a sportegyesület gyermekeknek szervezett labdarúgótornát a gyermeknapra. Volt vidámpark és természetesen árusok is.
Az A.S.A. Magyarország Kft. már a gyermeknap megszervezéséhez is sok segítséget adott, programokkal, játszóházzal, készültek,
sok gyerek volt kíváncsi a kukásautóra is. De a gyáli központú cég
ezeken túl még nagyvonalú ajándékot is hozott a gyermeknapra,
200.000 Ft összegű támogatást adott a gyermekkönyvtárnak.
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Gyere velünk
Mátyás király udvarába!
Reneszánsz olvasótábort szervez
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
felső tagozatosoknak
2008. június 30 - július 4.
AranyJános Közösségi Ház és Városi
Könyvtár gyermekkönyvtára
8500,- Ft/fő, amely tartalmaz napi 1
Részvételi díj:
ebédet és uzsonnát, és egy egész napos
kirándulás költségét
Jelentkezési határidő: 2008 június 28. szombat
Időpontja:
Helyszín:

A tábor tervezett programja:
1. nap Ismerkedés a reneszánsz világával
2. nap A magyarországi reneszánsz
3. nap Kirándulás a Budai Várba és a Reneszánsz Panoptikumba
4. nap Reneszánsz zene, tánc, vigasság
5. nap Kézműves foglalkozás, szellemi és ügyességi vetélkedők

Születésnaposokat
köszöntöttek
A „Nyugdijas Alapítványért” Nyugdíjas Klub
2008. ápr. 23-án, ünnepi megemlékezésen köszöntötte két idős tagját, a 80 éves Bence Jánosnét
és Purgyik Ambrust. Kívánjuk, hogy még sokáig
legyenek aktív tagjai klubjuknak, jó egészségben!
Gácsi Kiss Dezsőné
elnök

Internet tanfolyam
„szép korúaknak”

Jelentkezni lehet:
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Tel.: 06-29-541-646

Szent Iván-éji zenés vigalom az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
ez év június 24-én , kedden, 19 órakor kezdődő
Szent Iván-éji zenés vigalomra.
Az este programja:
19 óra Kis Szent Iván-éji zene - előadják a Kodály Zoltán
Zeneiskola tanárai és diákjai
20 óra beszélgetés a Szent Iván-éji hagyományokról és a
tűzugrásról vendégünk Ariel asztrológus és Ági 		
természetgyógyász
21 óra Az ördög - humoros népszínmű,
a Gyáli Műkedvelő Színtársulat előadásában
22 óra Tűzgyújtás
23 óra Éjszakai hastánc bemutató – előadó: Éva
Az est folyamán:
Szünetekben – ingyenes beiratkozás a könyvtárba
A Könyvtár előterében terített asztal: pogácsa - víz – tüzes
védősaláta
Büfé üzemel: tüzes víz kapható
Várjuk szeretettel Szent Iván éjjelén
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban !
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Azokat, akik már elvégezték a tanfolyamot, a közelmúltban
beszélgetésre hívta a könyvtár
2007 szeptembere óta havonta alapfokú internet tanfolyamot
tartunk az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Tavaly ősz óta eddig 38 fő végezte el tanfolyamunkat,
melyet Csősz Tamásné könyvtáros vezet.
A tematika a számítógép bekapcsolásától az internetes levelezésig terjed, és számos hasznos weboldallal ismertetjük meg
hallgatóinkat. A tanfolyam díja: 3600 Ft. A kurzusokat 4 - 6
fős csoportokban továbbra is havi rendszerességgel indítjuk.
A 10 órás tanfolyamot heti 2 alkalommal szerdán és pénteken elsősorban az idősebb korosztály részére tartjuk, de mindenkit szeretettel várunk akit érdekel az internet világa.
Jelentkezni és érdeklődni lehet személyesen a könyvtárban
vagy a 06-29-541-646-os telefonszámon.
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

2008. május-június

Világklasszis sportoló első kiállítása

Raklap-art a közösségi házban

Igazán különleges képzőművészeti eseménynek, Farkas Ágnes, világklasszis kézilabdázó első kiállításának adott otthont az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár június 10-én. A kiállítást
Gazdik István, az intézmény igazgatója nyitotta meg, pohárköszöntőt Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere mondott. A rendezvény kedves színfoltja volt a Jancsi és Juliska Óvoda óvodásainak néptánc-produkciója, s bemutatkozott a
közösségi ház szabadtéri színpadán a mintegy két hónappal ezelőtt
alakult Pereg a gyáli szoknya néptánccsoport is.
Farkas Ági nem mindennapi sporteredményeket mondhat
magáénak. A lista több
mint imponáló. 200nál többször ölthette magára a címeres
mezt, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes, két olimpián
vett részt, Sydney-ben
az ezüstérmes csapat
tagja, kétszer volt világbajnoki ezüstérmes,
trófeagyűjteményében
ott az Európa-bajnoki
aranyérem is. Kétszer
kapta meg az év játékosa címet, volt magyar
gólkirálynő és Európabajnoksági gólkirálynő
is, hogy csak néhány,
fontosabb eredményt
említsünk.
Aktív sportpályafutásának befejezése után is
igencsak aktív és kreatív

életet él. Munkája mel- lett „falécképek” készítésébe fogott.
Fa megmunkálásával készíti képeit, kedvelt alapanyaga a raklap, de más alapanyagokat, például textilt és más technikákat is alkalmaz. Farkas Ágnes
régebben sportsikereivel szerzett nekünk örömet, most pedig művészi tevékenységével.
Képei egyediek, szépek, kellemes élmény nézegetni, megérinteni
őket. S mindegyikben benne van egyénisége is. A kicsit nyughatatlan, tehetséges, vidám, alkotó ember egyénisége.
Most azt látjuk, hogy ez a kiváló kézilabdás szép, míves, kvalitásos dolgokat készít. Hiszem, hogy később azt fogjuk mondani: ez
a kvalitásos művész egyébként kiváló kézilabdás is – hangzott el
Farkas Ágnes kiállításának megnyitóbeszédében.
-i kis-
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Mi is készülünk a forró nyárra,
avagy mi is az a hőségriadó?
Ha az előrejelzés alapján tartósan magas hőmérséklet várható, amely az emberi szervezetet
igencsak megterheli, a szakemberek hőségriadót rendelnek el.
2003 óta működik hazánkban az úgynevezett hőségriadó rendszer, amelyet az Országos
Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete működtet.
A hőségriadó során a szakemberek három
szintet különböztetnek meg. Első fokozatról
akkor van szó, ha a napi átlaghőmérséklet 25
fok körül alakul. A második fokozat elrendelésekor a napi átlaghőmérséklet három egymást
követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot.
Ez mintegy 33 fokos napi csúcshőmérsékletnek
felel meg – ezt a rendszer 48 órával előre jelzi,
és az elmúlt évek tapasztalat szerint ilyen egyre
gyakrabban fordul elő. A harmadik szint már

Egy olvasónk lapunkhoz is eljuttatta a
város polgármesterének írt elektronikus
levelét. Köszönjük. Biztosak vagyunk
abban, hogy azóta már választ is kapott rá, de természetesen mi is igyekeztünk utánajárni kérdéseinek. A szelektív
hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos
felvetésére az A.S.A. Magyarország Kft.
illetékese ad információkat, a földutakat
érintő kérdésére pedig lapunk egy másik
cikkében Pápai Mihály alpolgármester
válaszol. (a szerkesztő)

Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbi kérdésekre szeretnék választ
kapni:
Miért tűntek el a szelektív hulladékgyűjtők Gyálról?
Miért építették (közpénzből, EU támogatásból) a hulladékgyűjtő szigeteket
és mi lesz a sorsuk?
Az így felmerülő nagyobb mennyiségű szemétszállítás költségeit ki finanszírozza?
Az egész EU és a világ arra törekszik,
hogy ismertebbé és hasznosabbá tegye
ezt a szolgáltatást.
Mikor lesz már végre szilárd útburkolat Gyál utcáin?
Válaszát előre is köszönöm.
Név és elérhetőség a szerkesztőségben
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extrém időjárási helyzetet, 40 fok körüli maximális hőmérsékletet jelent.
A fenti esetekben a szakhatóságok hőségriasztási helyzetet jelentenek be; értesítik az
egészségi intézményeket, a mentőszolgálatot és
a médián keresztül a lakosságot.
Mivel a magas hőmérséklet és az időjárás más
tényezői (pl. páratartalom) különösen nagy kockázatot jelentenek a kisgyermekek, az idősek, a
krónikus betegek mellett a szabadban dolgozókra, ezért az A.S.A. Magyarország Kft. vezetése,
hogy munkatársainak egészségét megóvja, a
hivatalos hőségriadó elrendelésekor a lakossági
hulladékok begyűjtésének rendjét módosította.
Erről a kánikulára érvényes ideiglenes változásról a keretes részben olvashat bővebben.
Forrás és további információk:
www.geographic.hu

Nem tűntek el a szigetek

Sok furcsaságot hall manapság az ember. Olvadnak a jéghegyek, emelkedik a tengerszint,
eltévednek a delfinek. Mások szerint ez nem így
van. Melyik igaz? Nem tudjuk. De bizton állíthatjuk, Gyálon a hulladékgyűjtő szigetek nem
tűntek el. Még kevésbé a lehetőség a szelektív
hulladékgyűjtésre.
A város meghatározott területén –természetesen az Önkormányzat illetékeseivel egyeztetve– a hulladékgyűjtő szigetekről munkatársaink
valóban elszállították a konténereket, egyelőre
karbantartás céljából. Ez a városnak azon részén
történt meg, ahol próbaüzem jelleggel a szelektív gyűjtés házhoz menő formáját gyakorolhatják az ott lakók.
Bár a hulladékok szelektív gyűjtése mindenképpen odafigyelést és kis többletmunkát
igényel, ez a korszerű gyűjtési forma több szem-

Figyelem!

Változik a hulladékszállítás rendje hőségriadó esetén!
Hőségriasztás esetén az A.S.A. Magyarország Kft. munkatársai külön előzetes
értesítés nélkül a településeken a hulladékgyűjtés napi járatát reggel 6 óra helyett
hajnali 4 órakor kezdik el. A délutáni járatot pedig 14 óra helyett 16 órakor, a napi
magas hőmérséklet enyhülése után kezdik
el.
Kérjük, hogy a nyári időszak alatt figyeljék az időjárás-jelentést, és kánikula
esetén a fentieknek megfelelően helyezzék
ki a hulladékot az ingatlanok elé, hogy
elkerüljük, hogy a nagy meleg mellett az
autó korai elhaladása miatt a hulladék az
utcán maradjon.
A fenti járatrend a hőségriadó időtartama alatt érvényes, ha a hatóságok bejelentik a riadó végét, a gyűjtést a korábbiaknak
megfelelően végezzük.
R.T.

pontból is előnyös. Kényelmes a lakosoknak, hiszen nem kell az elkülönítetten gyűjtött anyagot
maguknak elszállítani a hulladékgyűjtő szigetekre. Meghatározott módon és időben kihelyezik az ingatlan elé, és a gyűjtőautó elszállítja azt.
Előnyös a városnak, hiszen a szigetek konténerei
körül sajnos olykor áldatlan állapotok uralkodnak az odahordott háztartási hulladék és lomok
miatt. Ebből következően vélhetően több és jobb
minőségű anyag kerülhet begyűjtésre, hiszen a
konténerek tartalmát nem szennyezik el a kevésbé elhivatott lakótársaink oda nem való szeméttel. Így valóban alkalmas lesz újrahasznosításra
a nem kis odafigyeléssel elkülönítetten gyűjtött
hulladék. És ez mindenkinek jó.
Kipróbáltam, nálunk bevált. Én személy szerint csak buzdítani tudok mindenkit, a lehetőség
kihasználására, és remélem, hogy hamarosan az
egész városban bevezethetjük ezt a gyakorlatot.

A recept egyszerű: Végy egy átlátszó műanyag zsákot,
helyezd el benne a papír csomagolási hulladékot (karton,
dobozok, csomagoló papírok, vécépapír guriga, tojástartó
stb.), a laposra taposott kupak nélküli PET palackokat és a
fém italos dobozokat vegyesen. Mindezt helyezd ki az ingatlanod elé minden hónap második szerdáján reggel 6 óráig,
és az újrahasznosítható hulladékot a gyűjtő autó elszállítja.
A folytatásban a begyűjtött anyagokat hulladékfajták
szerint szétválogatják, és bálákban tömörítik, előkészítik a
gazdaságos elszállításra, újrahasznosításra. És a fölöslegessé
vált anyagból új termék készülhet.

2008. május-június

Föld Napja városunkban
Összesen 10 tonna szemetet sikerült összegyűjteni, melyet a Gyál
Városüzemeltetési Kht. szállított az A.S.A. Magyarország Kft. telephelyére.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az akcióban részt vett és hozzájárult városunk tisztaságához.
Gyál Város Önkormányzata

Takarítási akcióval emlékeztek a Föld Napjára városunkban. Ezen
a jeles napon a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság szervezésében iskoláink környékéről gyűjtöttek szemetet a lakosok és
a tanulók. Párhuzamosan a Magyar Közút Kht. szervezésében az
Őszidő Nyugdíjas Klub, a Gyáli Kertbarát Kör, a Peremvárosi Horgászok Egyesülete tagjai a Kőrösi út és a Bem József utca mentén
szedték az eldobált hulladékot.

Környezetünkért
tüntettek a Bartókosok
A Föd napjáról a Bartók Béla Általános Iskolában is megemlékeztek. A program
takarítási akcióval indult, a kisebbek egy galambászt láttak vendégül, volt totó
a Föld védelméről, délután pedig az egész iskola élőláncot alkotva vonult fel, s
tüntetett bolygónk védelméért. A Molnárné Bökönyi Mária tanárnő szervezte
demonstrációhoz számos
szülő is csatlakozott.
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Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Unatkozol?
Egyesülete 2007. évi közhasznú jelentése
Nincs kivel játszanod?

Beszámoló az 1997. évi CLVI. Trv. Alapján:

a.)Számviteli teljes beszámoló –1.sz.melléklet b.) Költségvetési támogatás:
0
c.) Vagyonfelhalmozás:
0
d.) Célszerinti juttatás:
0
e.) Helyi Önkormányzati támogatás: I.
470 e Ft
II.
300 e Ft
A támogatás felhasználása pályázat szerint:
I.
Városkép szépítés:
10 e Ft
Nyugdíjas Klubok Kistérségi Találkozója:
110 e Ft
Idősek Világnapja, műsoros rendezvény:
223 e Ft
Szociálisan rászorulók támogatása:
30 e Ft
Kulturális kiadás:
74 e Ft
Működési kiadás:
23 e Ft
Összesen:
470 e Ft.
II.
Mikro-tér Pályázat: alapbeszerzés:
203 e Ft.
(Áthúzódó 2008. évre 97 e Ft.)
f.) Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatás értéke,
összege: 0.
Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
Javadalmazásban, juttatásban nem részesülnek tevékenységükkel összefüggésben.
g.) Áttekintő beszámoló a Közhasznú Szervezet tevékenységéről:
Az Egyesület a nyugdíjasokat, időseket érintő információk (egészségügyi, kulturális, nyugdíjügyek, stb.) megismeréséhez folyóiratokat rendelt meg klubvezetők és a tagok részére. Városunk 10 éves
évfordulójára virággal díszítette a Kistérségi Irodaházat.
Helyi újság közleményében értesítette a város időseit az Ezüst
Nyár üdülési tudnivalókról, az Idősek Világnapja kulturális esemény rendezéséről.
Kistérségi Nyugdíjas Klubok találkozóját rendeztünk.
Egészségügyi előadás keretében Dr. Ködöböcz László Intézményvezető előadásában tájékozódhattunk a beutalási rend megváltozásáról, a vizitdíjról, idősekre jellemző egészségügyi kérdésekről, jó
tanácsokkal látta el az érdeklődőket.
Mikro-tér pályázat megvalósítása: a tér megtisztítása, rendezése, rugós kerti játék, fűrészáru, stb. beszerzése megtörtént. További
ktg. és munkák folyamatban a kijelölt határidőig, pályázat szerint.
Felvettük a kapcsolatot a Szociális és Családsegítő Iroda vezetőjével, és a klubokkal együtt adományt gyűjtöttünk és átadtuk.
Egyesületünk Karácsonyra 45 db élelmiszer csomagot készített és
juttatott el az Iroda által a rászorulóknak.
Évvégén kedvezményes színházlátogatást sikerült megvalósítani,
külön busz vitte az időseket Bp-re.
Az éves beszámolót a tagság febr. 14-i Közgyűlésén fogadta el. Az
Ön kormányzat Pénzügyi Irodája a számlákkal történt elszámolást
február 27-én elfogadta.
2008.03.04. 			
		
NYKE elnöke
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Vagy egyszerűen csak szeretsz játszani és új barátokat szerezni, akkor várunk Téged a nyári szünetben minden nap a
könyvtár nyitva tartási idejében társasjátékozni!
Hozhatod magaddal testvéredet, barátodat, szomszédodat,
osztálytársadat stb.
Helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára. Tel.: 541-646

Kistérségi versíró pályázat
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban ötödik alkalommal hirdettük meg „Verset írunk...” címmel versíró pályázatunkat. Az évente meghirdetett pályázatot eddig a gyáliak részére
írtuk ki, idén először a kistérségben élők számára is.
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás öt településéről összesen 43 fő pályázott, 129 vers érkezett be.
A verseket Felsőpakonyról, Bugyiról, Ócsáról, Alsónémediről és
Gyálról küldték be a pályázók. A nyertesek könyvjutalomba részesültek. A versíró pályázat eredménye a következő:
Felnőtt kategória
I. hely Varga Imre - Felsőpakony
Elégia édesanyámhoz
A Tiszánál
Csatornaparti alkony
II. hely Virág Miklós - Ócsa
Nagy Lászlóhoz
Himnusz Földanyámhoz
III. hely Karácsonyi Lászlóné - Gyál
Szürkület
Tél végi dal
IV. hely Kovács Sándor István - Alsónémedi
Rögtönzött vallomás
Általános iskolás kategória
I. hely Halász Gergő - Gyál, Bartók Béla Ált. Iskola 3. o.
Ősz
II. hely Bráth Gergely - Gyál, Ady Endre Ált. Iskola 6. o.
Csillag vagy
III. hely Knittel Martin - Gyál, Ady Endre Ált. Iskola 7. o.
Az anyák varázslata
IV. hely Eigenbrót Fanni - Gyál, Bartók Béla Ált. Iskola 4. o.
Kisegér
Dicsérő oklevél
Szélyes Mónika - Egy téli napom - Gyál
Bp. XVIII. ker. Szenczi Molnár Albert Ref. Ált. Isk.
Menkó Eszter - Anyák napja - Gyál, Bartók Béla Ált. Isk.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető
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Beszélgetés Kaposvári Eszter védőnővel a szülésről, a szülői szerepre való felkészülésről

Felkészült szülővé válni

-Milyen tapasztalatai vannak: mennyire tájékozottak a kismamák a szülésről,
mennyire felkészültek a gyermekvállalásra?
- Egyre inkább azt tapasztalom, hogy a kismamák sokféle információval
rendelkeznek. Az elérhető információs csatornákon keresztül - újságok, televízió, internet - informálódnak a szülésről, gyermeknevelésről. Azonban
minden kismama más és más, teljesen egyedi, sajátos igénnyel bír, más szociális miliőből érkezik, eltérő biológiai adottsággal rendelkezik, ezért nem
húzható rá minden kismamára ugyanaz a séma. Fontos szelektálni a beérkező
információkat és ebben nagy szerepe lehet az orvosnak és a védőnőnek. A
hatékony gondozás titka a kismama az orvos és a védőnő kölcsönös támogató,
segítő kapcsolatában rejlik.
-Akár azt is mondhatjuk, hogy ez a sok, szerteágazó információ talán még
rosszat is tesz, mert összezavarhatja a kismamákat?
- Igen. Kell, hogy autentikus szakembertől (orvos, védőnő, családorvos) tanácsot kérjen, hogy megerősítést kapjon a kismama. Nem szabad, hogy az interneten fellelt információt azonnal magára értelmezze, és az alapján járjon el
például táplálkozás vagy egy jelentkező vizenyő esetében. Ki kell kérnie orvosa, védőnője tanácsát. Ez persze nem jelenti azt, hogy haszontalan dolog lenne
az interneten szörfözni, de meg kell tanulni az olvasottak között válogatni.
-Úgy tudom, hogy felkészítő programokat szoktak szervezni a védőnői központban. Miért fontos, hogy megfelelő felkészítő programokon vegyenek részt
a kismamák?
- Azt hiszem, hogy ennek is valahol ott van az oka, amiről eddig is beszéltünk, hogy megtanuljon eligazodni a sokfajta tudás, ismeret között és hogy
kapjon egy útmutatót, iránytűt, amit bizton használhat. Igyekszem ezeken a
felkészítőkön kapaszkodókat adni, beszélni mindarról, ami rájuk vár. Félelmünk az ismeretlenben gyökerezik, ha megismertetjük kismamáinkkal a szülés történéseit, mit érez ő és mi történik mindeközben a babájával, mit tegyen
az első szoptatáskor, hogyan gondozza, mi lesz majd, ha hazajönnek… Az
ismeret birtokában derűsen és izgalommal tekint jövője felé. Ha ez sikerül, és
bízom benne, hogy igen, elmondhatjuk, hogy tettünk valamit egy új életért.
- Említette előbb a félelmeket. Munkája során milyen félelmekkel, bizonytalanságokkal találkozott a gyermeküket várók körében? Milyen problémák
merültek fel, amik gyakoriak?
- A kismamák olvasnak, neteznek és nem csak sikertörténeteket. Ilyenkor
óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés: Ez velem is megtörténhet? Előfordul,
hogy egymást is gyakorta rémisztgetik innen-onnan hallott történetekkel,
talán végig sem gondolják, milyen belső folyamatokat indítanak el vele. A szorongás jelen van a várandósság alatt, ha azonban súlyossá válik, komoly hatással lehet a születendő magzatra. A megsegítéshez fejlett empatikus készségre
és kölcsönös bizalomra épülő kismama-védőnő kapcsolatra van szükség.
- Miért jó, ha a kismamák érzelmileg, lelkileg és informálisan is ráhangolódnak az új szerepre?
- Ez nagyon fontos. Anyává nem a szülés pillanatában válunk, korábban
kezdődik, mint a vajúdás – a gondolat születésével kezdődik talán, hogy új
életet szeretnénk - és később fejeződik be, mint maga a szülés. Megtörténik
velünk, anyukákkal, mint egy csoda. Az út, amely elvezet az anyaság semmihez sem fogható megéléséhez, érzelmileg végig védtelenné teszi a kismamát,
sebezhetővé. Könnyen sír és könnyen nevet. Sok szeretetben kell, hogy része
legyen, érezze az elfogadást, környezete támogató segítségét. Ma ez kissé illuzórikusan hathat, ám szerencsére sok ilyen pár van nálunk Gyálon is. Az
érzelmi ráhangolódás új szerepünkre, az anyaságra segít majd a babával történő „párbeszéd kialakulásában” ami már a méhen belül megkezdődik. Szinte

Városunk az idén is csatlakozott a Születés hete országos rendezvénysorozathoz. Május 9-én, az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtárban gazdag program várta az érdeklődőket.
A megnyitón a Kodály Zoltán Zeneiskola és a Tátika Óvoda
adott műsort, majd előadások, bemutatók, gyermekrajzelemzés
(képünkön), beszélgetések várták a résztvevőket. A rendezvény
Gyál Város Önkormányzatának támogatásával valósult meg.

minden anyukában megfogalmazódnak ilyen kérdések: Jól csinálom? Elég jó
vagyok-e? Ehhez kell az érzelmi támogatás a család részéről is és a szaksegítségtől is.
- Jól gondolom-e, hogy itt az apukáknak is fontos szerep jut?
- Így van. Amikor megszületik a kisbaba, akkor egy duál alakul a mama és a
baba. Az apuka ezen kívül reked. Két hónapos kor körül reped meg ez a szimbolikus burok és végre az apuka is szerephez juthat. Természetesen az apukák
a kezdetektől segítsék kis családjukat, ez egy pszichés történés.
- Ez egy teljesen természetes folyamat?
- Igen ez valóban az, de kb. 2-3 hónapos korban kell, hogy a kismama kitekintsen ebből a szimbiózisból. Egyébként a kisbaba is épp ekkor kezd nyitni a
külvilág felé. És ekkor kell az apukáknak segíteni a kismamákat ebben a kifelé
fordulásban. Segítsenek az anyukákban tudatosítani, hogy a babán kívül itt
van még a családja, férje, esetleg nagyobb gyerekei is. A babának is egyre inkább igénye lesz arra, hogy a család többi tagjával is kapcsolatba kerüljön.
- Ezért fontos, hogy már a várandósság alatt felkészüljenek erre?
- Igen. Fontos, hogy tisztában legyen ezekkel a folyamatokkal.
- Májusban kezdődött egy újabb szülésre, gyermekvállalásra felkészítő program a közösségi házban. Mit tud nyújtani ez a program? Milyen témákkal foglalkozik?
- Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy a legfontosabb, esetleg még meg sem fogalmazott kérdésekre választ kapjanak a kismamák. A
program keretében lehetőségük nyílik átbeszélni, előadásokat hallgatni a következő témákban: a szülés folyamata, az újszülött ellátása, lelki folyamatok
kísérése, kommunikáció a babával pocakon belül és kívül, mozgásfejlődés,
mozgásfejlesztés, esetlegesen fellépő érzelmi labilitások megsegítése, TB ellátások, szülőszoba látogatás.
- Úgy tudom, hogy most van egy újdonság is, hogy az autogén tréning technikáját tanulhatják meg a kismamák a program keretében.
- Igen. Ez egy újdonság. Röviden annyit kell tudni erről, hogy ez egy relaxációs technika, ami később segítségére lehet a kismamáknak, akár a vajúdás
alatt, akár a kezdeti időkben, amikor az újszülött ellátása mellett a megnövekedett lelki, testi megterhelés enyhítését segítheti. Magyarul tudnak majd
pihenni ennek a segítségével.
Salgói Orsolya
mentálhigiénés szakember
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Kertész naptár
E lapszámban nem az aktuális kertészeti teendőkről, hanem a Magyarországon
először megrendezett Nemzetközi Kertészeti Kiállításról, a Floralia 2008-ról szeretnék beszámolni az Olvasóknak.

A kiállítást Budapesten rendezték meg a Hungexpo területén,
április 26-tól május 4-ig.
Floralia virágünnep: A Floralia a rómaiak egyik legnagyobb,
évente megrendezett ünnepe volt (Ludi Florales). Először a gabonavirágzás időszakában, majd később április végén – május elején
tartották. Az első Floralia kiállítást 200 éve Belgiumban rendezték. Európa más országaiban már 100 éve szerveznek ezen a néven
világhírű virágkiállításokat, ahol bemutatják saját kertészeti tevékenységüket. A Belga Királyi Kertészeti Társaság kezdeményezésére jött létre az AIF, a Floráliák Nemzetközi Szövetsége, mely egy
kiállítói lánc, és ez minden évben más országban rendezi meg a
világeseménynek számító kiállításokat. Így minden egyes országra
ötévente kerül sor. Az AIF tagjai: Gent (Belgium, Nantes (Franciaország), Genova (Olaszország), Valencia (Spanyolország) és Budapest. A Floralia Budapest először 2008-ban került megrendezésre.
Célja volt a hazai és külföldi kertészeti ágazatok bemutatása, a kertés környezetkultúra színvonalának emelése, valamint a kertészeti
termékek (zöldség, gyümölcs, párlatok és bor) iránti kereslet növelése.
A budapesti kiállításon láthatóak voltak az alábbi kertészeti ágazatok: hazai gyümölcs-, zöldségtermesztők, gyógy- és fűszernövénytermékek, üvegházi cserepes dísznövények, évelőkertészetek,
díszfaiskolák, táj- és kertépítészet.
A külföldiek közül láthattuk Belgium, Olaszország és Franciaország cserepes dísznövénytermesztőit, és egy olasz faiskolát nagyméretű koros olajfáival. Tajvanról a Tajvani Orchideatermesztők
Szövetsége csodálatos és különleges színű lepkeorchidea hibrideket
mutatott be.
A látogatók megismerkedhettek a kertépítészet különböző stílusaival, ahonnan ötleteket kaphattak saját zöldkörnyezetük kialakítására is. Különlegességként szerepelt a kiállításon a nemrég
felfedezett 150 millió éves Wollemia fenyő élő példánya, valamint
a 8 millió éves bükkábrányi leletek egyike. A Vakok Kertjében a
látogatók tapintással „nézhettek” meg sok fűszer-és egyéb növényfajt. Külön figyelmet érdemelt a Mikroszaporítók Háza, melyben a
Mikroszaporítók Egyesületének tagjai mutatták be, miből állítják
elő a különböző kertészeti termékeket, pl. burgonyát, gerberát, lepkeorchideát vagy éppen kivit.
A kiállítás kertész szemmel nézve szakmailag magas szintet képviselt, a kivitelezés mögött rengeteg tervezés és munka állt. Remélhetőleg a látogatók is sok élménnyel és ötlettel gazdagodtak.
Horváth Ferenc
kertészmérnök
kertépítő szakmérnök
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Családi nap
a Városi Iskolában
Hétköznap ellenére sok szülő megmozdult, így a tanév végén, június 12-én a Városi Iskolában is. A gyerekek részére sportvetélkedőket, akadályversenyt, műveltségi- és kézügyességi vetélkedőt szer-

veztek a pedagógusok, a lelkes apukák, anyukák pedig a gyerekek
közreműködésével bográcsoztak. A főzőversenyen 16 csapat indult,
3 kategóriában hirdettek győztest: tészták, gulyásleves, pörkölt.
Különdíjat kapott a vendégcsapat borsós raguja és a 7.A osztály önállóan készített marhapörköltje. Desszertért, a városszerte ismert
helyben készített lángosért a konyhán lehetett sorba állni, az aulában pedig vattacukor és pop-corn várta a gyerekeket. A legnagyobb
sor azonban a mászófal előtt volt, ahol kicsik és nagyok egyaránt
felküzdhették magukat a csúcsra. A szervezők köszönik Szipóla Já-

Jól kifőzték!
A felsőpakonyi Jóbarátok Vendéglője az idén is megrendezte hagyományos, pünkösdi főzőversenyét. Az idei, 10. megmérettetésen
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár is részt vett. Az
intézmény csapatának présházzá alakított sátrában Orosz lászló,
Schmidt József és Gazdik István főzte az ételt, a présházi mangalicapörköltet kurcinás tarhonyával. Reggeliről Szennai István gondoskodott, a desszertet pedig Pánczél Károly alpolgármester készítette.
A Zsolnay Gábor nemzetközi hírű mesterséf vezette zsűri az első
helyezést ítélte oda a közösségi ház csapatának.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár köszöni
Cseszkó Tibor önkormányzati képviselőnek, Györe Mihálynak és a
Gyáli FEGY Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a versenyen való induláshoz adott segítséget.

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.
WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362
Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu
Plus 29 magazin a MTT képújság csatornáján látható
Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
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Magas színvonal a Mezőhúsgép kupán
Az asztalitenisz klubunk megrendezte harmadik kistérségi versenyét. A színvonal egyre magasabb és színesebb, ez köszönhető annak, hogy mindig több
településről neveznek (Gyál, Pestszentimre, Pestszentlőrinc, Kakucs, Tárnok).
Szeretném megemlíteni, hogy három csapat szerepel a megyei bajnokságban, és
nagyon komoly játékerőt képvisel. A közeljövőben várható Felsőpakony csatlakozása is. Ezzel a rendezvénnyel is emeltük városunk hírnevét és megmutattuk,
hogy lehet komoly összefogással, sportszerető barátaink segítségével komoly
versenyeket rendezni. A versenyre 28-an nevezetek egyéniben, 10-en a páros versenyre. A versenyt végig a sportszerűség és a jó hangulat jellemezte. Ez a verseny
sem jöhetett volna létre szponzori segítség nélkül. Ezúton szeretnénk megköszönni a Mezőhúsgép Kft. és a Gyáli Ipartestület nagyvonalú támogatását.
Köszönjük azon versenyzőink munkáját, akik évről-évre segítik szakosztályunkat: Árk Béla, Barkóczi Attila, Jánossi János.
Megtisztelték jelenlétükkel versenyünket: Badics Ferenc önkormányzati képviselő és a főszponzor képviseletében Tarpai Károly.
Gratulálunk a Tükör Étterem munkatársainak, akik a gasztronómia területén
nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.
Sporttársi üdvözlettel minden kedves olvasónknak:
Csiki Ferenc elnök
Gyáli BKSE Asztalitenisz Szakosztály

Versenyeredmények:
Egyéni
1. Bálint Gábor (Kakucs)
2. Kuli István (Gyáli BKSE)
3. Kis László (Tárnok)
Páros
1. Bálint Gábor – Járai Zoltán (Kakucs)
2. Kuli István – Kelemen Ottó (Gyáli BKSE)
3. Szabó József – Sánta Istvánné (MALÉV)
Idén tervezett programjaink:
1.) Vállalkozók Asztalitenisz Versenye: Várunk
felajánlásokat, támogatásokat és sok indulót.
Jelentkezés a Gyáli Ipartestületnél. Tel.: 29/340516
2.) Évzáró Kistérségi Asztalitenisz Verseny 2008.
december
Gratulálunk a helyezetteknek!

Városi Labdarúgó Bajnokság
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület idén negyedik alkalommal rendezte meg a Városi Labdarúgó Bajnokságot, Gyál város általános iskoláinak 5-6. és 7-8. osztályos válogatottjai számára. A tavaszi forduló 2008. május 16-án, pénteken került megrendezésre a sportpályán.
Az immár hagyománnyá vált rendezvényre minden iskola mindkét korcsoportban nevezett. A csapatokat elkísérték szurkolóik,
akik nagyon sportszerűen drukkoltak kedvenceiknek a tavaszi fordulóban is.
Igazán szoros küzdelem alakult ki a 7-8. osztályos fiúk csoportmérkőzései során. Az ifjú titánok időnként nagyon látványos játékkal kápráztatták el a nézőket és edzőiket. A fiatalabb korosztályban
is kiélezett mérkőzések szemtanúi lehettek a kilátogató sportkedvelő városlakók. A végeredmény a pontokból is kitűnik, hogy nagyon
szoros volt.
5-6. osztály
I. helyezett
Eötvös József Általános Iskola
13 pont
II. helyezett
Bartók Béla Általános Iskola
12 pont
III. helyezett Ady Endre Általános Iskola
10 pont
IV. helyezett Városi Általános Iskola
0 pont
7-8. osztály
I. helyezett
Ady Endre Általános Iskola
15 pont
II. helyezett
Bartók Béla Általános Iskola
10 pont
III. helyezett Városi Általános Iskola
10 pont
IV. helyezett Eötvös József Általános Iskola
0 pont
Az őszi-tavaszi fordulóban összesített teljesítményük alapján különdíjban részesültek az alábbi tanulók.
5-6. osztály
Gólkirály: Ténai Tibor (Ady) 7 góllal
Legjobb mezőnyjátékos: Papp Richárd (Bartók)
Legjobb kapus: Tifán-Tomka Tibor (Eötvös)
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7-8. osztály
Gólkirály: Gál Roland (Ady) 6 góllal
Legjobb mezőnyjátékos: Szalagyi Áron (Ady)
Legjobb kapus: Johan László (Városi)
A tavaszi forduló végén a csapatok és a különdíjasok Pánczél Károly alpolgármestertől, Vinnai Tibor önkormányzati képviselőtől,
az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökétől és Boda Imrétől, a GYBKSE
elnökétől vehették át az érmeket, díjakat és okleveleket.
A legjobb szurkoló tábor címet és egy nagyon finom csoki tortát
az Ady Endre Általános Iskola pom-pom lányai kapták.
Gratulálunk minden résztvevőnek. Reméljük, hogy erre a rangos
városi sporteseményre a jövő évben is ilyen lelkesedéssel készülnek
majd Gyál város fiatal labdarúgó tehetségei.
Juhász Katalin
testnevelő

2008. május-június

A hatékonyabb mentésért, kárelhárításért

Tűzoltó felszerelésekre gyűjtenek
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a
gyáli polgárőrök kiszélesítették tevékenységüket. Bár tűzoltási feladatokat korábban
is ellátott a szervezet, a közelmúlttól megfelelő felszerelések birtokában, vizsgázott,
tűzoltáshoz értő állománnyal is óvják testi
épségünket és anyagi javainkat.
Kalmár Róbert, az egyesület elnöke arról tájékoztatta az Új Gyáli Újságot, hogy
levizsgáztatták a februárban vásárolt Mercedes típusú, 800 literes víztartállyal, szivattyúval, gyorsbeavatkozóval és más eszközökkel is felszerelt gépjárművet valamint
a műszaki mentő gépjárművet. 17 polgárőr
végezte el az önkéntes tűzoltó tanfolyamot,
s tett sikeres vizsgát, a személyi állomány
képes a hatékony beavatkozásra.
A tűzoltó szolgálatot eddig 64 káresetnél
vetették be.
Önzetlenségben, lelkesedésben nincs hiány, a tagság szabadidejében, térítés nélkül
látja el a szolgálatot, s segít a bajban. Tárgyi tudásuk, felkészültségük lehetővé teszi, hogy értő módon avatkozzanak be, ha szükség
van rájuk.
Szabó István nyugállományú százados, tapasztalt tűzoltótiszt
vezetésével egyre szakszerűbben és szervezettebben végzik tevékenységüket.
Felszerelésük viszont csak a legalapvetőbb eszközöket tartalmazza, a biztonságos és hatékony munkához nagyarányú fejlesztésekre
van szükség.

A Gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület most elsősorban
védőruhákra és korszerű sisakokra gyűjt, nagy örömmel és köszönettel fogadnak minden lakossági, vállalkozói felajánlást.

Az egyesület elérhetőségei:

Kalmár Róbert elnök: 20/9386-368
Szabó István: 70/3353-907

A FEGY naplójából
Június 1-jén este verekedéshez riasztották a fegyeseket
az egyik gyáli kocsmához. Polgárőrök és rendőrök közösen állították elő a rendbontókat a Gyáli Rendőrőrsre.
Június 9-én este a polgárőrség diszpécserközpontjába
érkezett állampolgári bejelentés szerint a Millenniumi
parkban található játszótéren két fiatal a kisház zsindelyezését bontja. A bejelentés valósnak bizonyult, a
helyszínre vonuló szolgálat tetten érte az elkövetőket, s
értesítette a rendőrséget, akik átvették az intézkedést.
Június 10-én hajnalban tyúklopásról értesítették a
polgárőröket egy Bem József utcai házból. A tulajdonos
megfogta az elkövetőt, de az elmenekült. Polgárőrök és
rendőrök a vasútállomás környékén találták meg a tolvajt és az ellopott tyúkokat.
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Apróhirdetés

Megnyílt az iroda! Értékesítési cég

Korrepetálás, érettségire felkészí-

képzés, átlagon felüli jövedelem, kar-

tés

Gyál városi csoportjába munkatársakat keres. Amit biztosítunk: ingyenes

A gyáli orvosi rendelőben szakorvosi rendelők magánrendelés
céljára korlátozott számban, különböző időpontokban és napokon

Soroksáron 220n-ölös nyeles zártkerti ingatlan 2.2millió ft-ért eladó. Fúrt
kút,közelben villany,166-os busz vonalán megközelíthető Hívjon a 06 30

történelemből,

rier lehetőség. Amit kérünk: megbíz-

kiadók. Érdeklődni lehet a Gazda-

665-7074-es számon 20 óráig.

magyarból, alapfokon németből és

hatóság, lelkiismeretes munkavégzés.

sági Irodában a 06-29-540-860-

Vállalunk kertgondozást, faápolást,

más tárgyakból. A telefonszám fo-

Jelentkezés: 06-30-212-9729-es te-

as telefonszámon.

fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást,

gyasztóvédelmi szám is. Telefon:

lefonszámon.

06-20-527-7701

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS!

Szobafestést,mázolást,dryvitozást,pa

Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen be-

rkettázást takarítással együtt vállalok.

lüli és kívüli szennyvíz, csapadékel-

Hívjon:06 30 505-89-82 számon.

vezetőrendszer tisztítása. Házakban,

Biztosítási üzletkötőt keresek. Érdek-

lakásokban, éttermekben, gyárakban,

lődni: Nagy Éva 06-20/9253-969,

intézményekben. Watermatic KFT |

06-1/283-5216 (munkaidőben).

Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

matematikából,

gallyazást, nyiladékozást, valamint épíFix fizetéssel lakásbiztosítások kötésére tanácsadót keresek, ingyenes betanítással. Hívjon:06 70 336-83-17 vagy
06-1-287-83-83 számon.
ALBÉRLET KIADÓ! Külön bejáratú,
bútorozatlan, zuhanyzós szoba-konyha kiadó gyermektelen pár részére.

tés- és felújítás utáni nagytakarítást.
Magánlakások, irodák nagytakarítását. Gyermekfelügyeletet, bejárónőiilletve háztartási munkákat, valamint 2
db FS400 fűkasza eladó. Érdeklődni:
Mountain Bt., Koós Károly 06-20/3531031, 06-20/375-2742

Telefon: 06-20-576-2260.lkjlk
Pótvizsgára, pótérettségire felkészítés

matematikából,

történelemből,

magyarból és más tárgyakból. A telefonszám fogyasztóvédelmi szám is.
Telefon: 06-20-527-7701 E-mail: ofegyal@gmx.net

Hirdetésekkel kapcsolatos információ:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
telefon: 06 (29) 541-644, telefax: 06 (29) 541-640
e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

- Diesel, benzin zöldkártya
- Motorjavítás és felújítás
- Fék, futómű javítás, állítás
- Gumiszerelés és árusítás
Teljeskörű gépjárműjavítás!
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

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!
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Gyál Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
– pénzügyi ügyintézői,
– beruházási ügyintézői
munkakör betöltésére.
Pályázat benyújtásának határideje:
- pénzügyi ügyintézői munkakörre 2008.06.23.
- beruházási ügyintézői munkakörre 2008.06.30.
Pályázati feltételek és a pályázattal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a

www.kszk.gov.hu /közigállás/magánszemélyek/
valamint a www.gyal.hu honlapon.
Telefonon érdeklődni lehet:

Puskás Katalin jegyzői irodavezetőnél
29/540-943 számon.

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDELMI KFT.

2220 Vecsés, Fô út 2/C.
Telefon: 06 (29) 355-709, 06 (29) 352-709
E-mail: baustyl@bau-styl.hu
Nyitva: hétfô-péntek 7-17, szombat 8-12 óráig

KÉRJEN AJÁNLATOT,
OTTHONÁBÓL VÁSÁROLHAT!

www.bau-styl.hu

Pincétôl a tetôig akció: teljes épület
megrendelése esetén a szállítást mi fizetjük!
Bramac Natura 1/1 cserép
1590 Ft/m2
Tondach cserepek jelentôs
kedvezménnyel!

Porotherm 30 NF
ajándék falazóhabarccsal
363 Ft
Porotherm 38 NF
415 Ft
30 NF falazóelem, 16 db/m2 319 Ft

Térkövek széles választékban
kedvezô árakon!
Hôszigetelô anyagok:
Leier betoncserepek
Rockwool, Isover, Austrotherm
1620 Ft/m2-tôl
Rigips gipszkartonok
Zsalukô 30x25x50
Beton béléstest 60/19/25

269 Ft
199 Ft

SZLOVÁK FENYÔ FÛRÉSZÁRU
49 900 FT/M3-TÔL

Faanyagvédelem környezetbarát Remmers fakezelô szerrel.

Henkel Cm16
flexibilis csemperagasztó,
25 kg
2775 Ft/zsák
Henkel CT 83
polisztirollap ragasztó,
1575 Ft/zsák
25 kg
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Az akciók a készlet erejéig érvényesek,
az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak az áfát tartalmazzák.

15 000 NM-EN ÓRIÁSI ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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Hamarosan megérkezünk!

Már ne kötelezze el magát!
3 minĩségi szolgáltatás 1 kábelen,
rendkívül kedvezĩ árakon!
kábeltelevízió csaknem 100 csatornával
szélessávú internet (Kábelnet)
kábeltelefon
Információ: 1298
GYAL_176x251_JO.indd 1

4/28/08 2:49:19 PM
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Szeptemberig nem múlhat el hétvége zenei
program nélkül az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban!

Komolyzene, dzsessz, dixi, country, rock, tánczene, nóta, nagyzenekari
produkciók és szólisták, tehetséges helyi fiatalok és ismert,
profi zenészek a díszudvarban, rossz idő esetén a színházteremben vagy a kamarateremben.

A belépés
ingyenes,
kötelező
fogyasztás:
600 Ft
Július 5. szombat
19.00 óra
Ócsai Fiúk
Tánczenekar
Gyál Városi Fúvószenekar

Június 21. szombat
17.00 óra
Szabadtéri zenés est:
„Azt a ragyogóját!”
nótadélután
19 órától tánczene:
Forte Duó

Július 12. szombat
19.00 óra
Rémjó rémálom –
A Gyáli Műkedvelők
színtársulata előadásában
A produkció után:
örökzöld jazz slágerek

Június 28. szombat
19.00 óra

Latin koncert
Tátrai Tiborral és
Szűcs Antal Gáborral

Július 25. péntek
19.00 óra
Táncos est a Forte duóval
Vendég:
Farkas Éva színművész

