
Az Ady Endre Általános Iskola fennállásá-
nak 35. évfordulója tiszteletére rendezett 
eseménysorozat zárásaként június 28-án 
délután az első tantestület tagjait látták 
vendégül a felújított épületben.

„Jómagam, aki egyedül vagyok nyugdí-
jasként még mindig aktív tagja az első pe-
dagógus gárdának, meghatódtam, amikor 

szerveztem ezt a találkozót. Minden meg-
szólított régi kollégám a legnagyobb öröm-
mel vette az ötletet, és biztosítottak arról: 
hiába sodorta őket másfelé az élet, mindig 
szívesen emlékeznek az akkori 3. számú 
iskolára” – írja Nagy Sándorné tanítónő, a 
találkozó szervezője.

Írásunk a 10. oldalon.
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Arany fokozat a Gyál 
Városi Népdalkörnek

Ráckevén, az Ács Károly Művelő-
dési Központban került sor a nép-
dalkörök, népzenei együttesek or-
szágos minősítő versenyére, ahol a 
Gyál Városi Népdalkör Arany foko-
zatú minősítést szerzett.

4. oldal

Polgármesteri segítség 
a FEGY-nek

Gyimesi István 300.000 Ft-ot biz-
tosított saját polgármesteri kereté-
ből a Gyáli FEGY Polgárőrség és 
Tűzoltó Egyesületnek viharkárok 
felszámolására is alkalmas felszere-
lések vásárlására.

13. oldal 

Korszerű bölcsőde épülhet
A tervek szerint a Klapka György utcai in-
tézmény a jelenlegi 662 négyzetméteresről 
1103 négyzetméteresre bővül. A beruházás 
részeként a meglévő épület teljes felújítása, 
bővítése, komplex akadálymentesítése is 
megvalósul, többek között négy új csoport-
szobát építtetünk, lesz a speciális igényű 
gyermekek ellátását segítő fejlesztőszoba is, 
lehetővé válik fejlesztő pedagógus, logopédus, konduktor szakember alkalmazása, a légúti 
megbetegedések megelőzését szolgáló sószoba is a terv része, bővül a parkoló, átalakul a 
kert, udvar – sorolja a bővítésre benyújtott pályázat főbb tartalmi elemeit Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, Gyál alpolgármestere.

Írásunk a 3. oldalon.

Az első „honfoglalók” az Adyban

Egészségügyi dolgozó-
kat köszöntöttek

Az idén Dr. Ködöböcz László és 
Horváthné Rapcsák Erzsébet kap-
ta a Pusztai Lajos díjat.

5. oldal

A Gyáli Közoktatásért Díj kitünte-
tettjei 2008-ban: Szűcs Jánosné 
és Ivánkovics Margit.

6. és 11. oldal
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Megjelenik: Havonta 7000 példányban

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár igazgatója

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

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjaLapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
médiafigyelője

Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy Gyál városában 
2008. július 29-től 

2008. augusztus 28-ig 
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12.00-18.00
Kedden: 8.00-14.00

Szerdán: 12.00-18.00
Csütörtökön: 8.00-14.00

Pénteken: 8.00-14.00

A tüdőszűrés helye:
Városi Általános Iskola (volt Kossuth) 

Zrínyi utcai bejárat

A tüdőszűrés kötelező!
Panasz nélkül is lehet beteg! 

Minden 30. életévét betöltött lakos részére  
a tüdőszűrés kötelező!

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek  
időbeni felismerésére.

Személyi igazolványt, tb-kártyát, 
valamint az előző évben kapott tüdőszűrő  

igazolást hozza magával!

Felhívás
A Gyáli Kertbarát Kör az idén is megrendezi hagyo-
mányőrző termékbemutató kiállítását az 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 
(2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.), szeptember 19-20-21-
22-én, melyre szeretettel meghívja a város és a kistér-
ség lakosságát. Aki szeretne részt venni a bemutatón a 
terményével, amit a kertjében vagy a földjén termelt, 
jelentkezzen a Gyáli Kertbarát Kör elnökénél.

Bacsa Ferenc elnök  29/343-853 vagy 70/536-1574
Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 15.

                                Tisztelettel: 
a vezetőség

Augusztusi ünnepségek, 
rendezvények városunkban
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghív-
ja Önt és kedves családját az augusztusi városi  
rendezvényekre!

augusztus 19. 
Ünnepi gálaműsor a közösségi házban

20.00 órakor Sorsidéző – Ezeréves magyar ámen,  
Múltunk s jelenünk István, a király

Pelsőczy László önálló estje

augusztus 20. 
Szent István napja

11.00 órakor városi ünnepség a kopjafánál

augusztus 22.
IV. Gyáli Civil Fesztivál

15.00 órától az Arany János Közösségi Ház  
és Városi Könyvtárban

augusztus 23.
Utcabál a Piac téren

Sztárvendég: Bon-Bon Együttes

augusztus 24.
Ünnepi szentmise a római katolikus templomban

Díszpolgári cím átadása

Az ünnepségek, rendezvények részletes programját

lapunk augusztusi számában közöljük.
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Kétszeresére emelkedik a férőhelyek száma

Korszerű bölcsőde épülhet
Városunk önkormányzata júni-
us 23-án benyújtotta a bölcsőde 
bővítésére és teljes felújítására 
készített pályázatát – tájékoz-
tatta lapunkat Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, alpol-
gármester. Ha a pályázat sike-
res lesz és megvalósul a beru-
házás, a jelenlegi 45-ről 90-re 
emelkedik Gyálon a bölcsődei 
férőhelyek száma.

Magyarország lakossága folyamatosan fogy, ki-
sebb-nagyobb hullámzásokkal ugyan, de egyre 
kevesebb gyermek születik. Gyálon szerencsé-
re más a helyzet. A bölcsődei, óvodai ellátással 
kapcsolatos igények mind teljesebb kielégítését 
fontos feladatként kezeli a város vezetése – je-

alakul a kert, udvar – sorolja a pályázat főbb 
tartalmi elemeit Gyál alpolgármestere.

A tervezett költségek mintegy 277 millió 
forintot tesznek ki, ebből 10 százalékot saját 
költségvetéséből biztosít a város, a 90 szá-
zalékra pedig pályázunk. 

Az eljárás kétfordulós. Ha az első fordu-
lóban sikeresnek ítélik pályázatunkat, fél 
évünk lesz a még részletesebb kidolgozásra. 
Az építkezés 2010 tavaszán indulhat, s még 
abban az évben be is fejeződik – mondta el 
lapunk kérdésére Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, alpolgármester.       -i kis-

lentette ki Pánczél Károly. A pályázat benyújtá-
sa része egy a gyermekintézmények fejlesztését 
célzó átgondolt fejlesztési folyamatnak.

A Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram pályázata bölcsődék önálló fejlesztését is 
támogatja, erre pályázik az önkormányzat.

A tervek szerint a Klapka György utcai 
intézmény a jelenlegi 662 négyzetméteresről 
1103 négyzetméteresre bővül. A beruházás 
részeként a meglévő épület teljes felújítása, 
bővítése, komplex akadálymentesítése is 
megvalósul, többek között négy új csoport-
szobát építtetünk, lesz a speciális igényű 
gyermekek ellátását segítő fejlesztőszoba is, 
lehetővé válik fejlesztő pedagógus, logopé-
dus, konduktor szakember alkalmazása, a 
légúti megbetegedések megelőzését szolgáló 
sószoba is a terv része, bővül a parkoló, át-

Civil szervezetek, sportolók támogatása
Gyál Város Önkormányzata az 
egyre csökkenő állami támogatás 
ellenére is kiemelten fontos felada-
tának tartja a településhez kötődő 
közösségek, kezdeményezések se-
gítését.

A képviselő-testület 2008-ban is 
támogatja a gyáli civil szervezetek, 
sportolók, sportszervezetek műkö-
dését, tevékenységét, programjaik 
megvalósítását. 

Az Oktatási és Kulturális Bizott-
ság döntése alapján 2008-ban a vá-
rosban működő civil szervezetek 
számára az alábbi támogatásokat biztosítja az önkormányzat:
Egymásért Mozgássérültek Egyesülete 280.000 Ft
Őszidő Nyugdíjas Klub 180.000 Ft
Cukorbetegek Egyesülete 280.000 Ft
Gyáli Kertbarát Kör 200.000 Ft
Gyál Városi Népdalkör 360.000 Ft
Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete 250.000 Ft
Gyáli Képzőművészek Egyesülete 180.000 Ft
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas 180.000 Ft
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 110.000 Ft
Nyugdíjas Pedagógus Klub 220.000 Ft
„Azt a ragyogóját”
Kovács István Pál Dalkör Egyesület     80.000 Ft
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület  200.000 Ft
OFE helyi szervezete Gyál   50.000 Ft
Nyugdíjasok KH. Egyesülete 430.000 Ft

A sporttámogatásra szánt keret fel-
osztásáról a képviselő-testülettől kapott 
felhatalmazás alapján az Ifjúsági és Sport 
Bizottság döntött. A sportegyesületek 
mellett egyéni sportolók tevékenységét, 
köztük Bácsi Péter (képünkön) olimpiai 
felkészülését is támogatja az önkormány-
zat. A sporttámogatásokat május 25-én, 
bensőséges ünnepség keretében adták át a 
pályázóknak. A rendezvényen megjelente-
ket Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
alpolgármester köszöntötte, majd Gyimesi 
Istvánnal, városunk polgármesterével és 
Vinnai Tibor önkormányzati képviselővel, 

az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökével átadta a támogatásokat.
Gyál Baráti Kör Sportegyesület 1.900.000 Ft
Bogdány Ákos    100.000 Ft
GYBKSE Röplabda Szakosztály    100.000 Ft
Bácsi Péter    500.000 Ft
Duplo FC    100.000 Ft
A-56 Postagalambsport  Egyesület    100.000 Ft
Lurkó Gyermekfoci Egyesület     300.000 Ft
Gyáli Mazsorett és Zászlóforgató Csoport    200.000 Ft
Alpine Sportegyesület    300.000 Ft
Poszeidon Harcművészeti Szakosztály      50.000 Ft
Peremvárosi Horgászok Egyesülete    150.000 Ft
Horváth Csinszka Dóra    100.000 Ft
Sanbon SE    200.000 Ft
Farkas János      50.000 Ft
Gyáli Birkózókért Egyesület    200.000 Ft

Az új bölcsőde látványterve
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Hallgatom a rádiót…
Hallgatom a rádiót, Szegeden a szabadtéri játékokon milyen 
gazdag a kínálat idén is.

Volt idő, mikor a gyerekekkel egy-egy nyáron mi is elmen-
tünk. Itt láttuk először a Valahol Európában című darabot 
vagy a Nyomorultakat, István, a királyt, Miss Saigont, Bánk 
bánt.

Felejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára. Azt hiszem, 
sokan vagyunk úgy, hogy elképzeljük, milyen lenne, ha nálunk 
Gyálon is lehetne ilyen vagy ehhez hasonló kulturális esemény. 

Alpolgármesteri beosztásomból adódóan is figyelem töb-
bek között az Arany János Közösségi Ház és Városi könyvtár 
életét. Sok más rendezvény mellet június 28-án egy igen nívós 
eseményre került sor: Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor latin 
zenét játszott mintegy három órán át, közel 150 embernek 
szerezve ezzel egy felejthetetlen estét. A helyszín a ház udvara 
volt, mely emelkedett hangulatot és pompás környezetet adott 
a produkcióhoz. Érdeklődve kerestem a további programokat 
és találtam is mindjárt egyet. A Svejk, tudják Jaroslav Hasek 
műve, aki az első világháborút figurázza ki. Minden cseh 
polgárnak a kocsmában kezdődik a bonyodalom. Mindezt 
Mikó István közvetlen és rendhagyó előadásában láthatjuk. 
Minden esélyünk meg van rá, hogy ismét nagyszerű esténk 
legyen. Én biztosan ott leszek, és remélem telt ház lesz. A jegy 
ára csak 1000 Ft. Találkozzunk július 31-én 19 órakor!  

  Pápai Mihály

Országos minősítő versenyt rendeztek Ráckevén

Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek
Az Ács Károly Művelődési Központban került sor 2008. április 26-
án a népdalkörök, népzenei együttesek országos minősítő verse-
nyére. Már az is jelképesnek mondható, hogy ez a nyolc együttest 
pódiumra állító értékes rendezvény a IX. Országos Nemzetiségi 
Fesztivál kétnapos ünnepsége keretében került megrendezésre. 
Mert mások kultúráját csak az tudja igazán értékelni, megbecsülni, 
aki a sajátját is szereti, ápolja.

A műsort Ráckeve alpolgármesterének, Novák Csabának kö-
szöntője indította. Meleg szavakkal üdvözölte, buzdította a fellé-
pő együtteseket, ünnepi hangulatot keltve szereplőkben, hallga-
tókban.

Aztán jöttek sorra az együttesek. Már műsorválasztásuk is mu-
tatta, hogy milyen jó ízléssel válogattak gazdag népdalkincsünk-
ből. S azt, hogy az együttesek saját területük népdalain túl a tőlük 
messze eső vidékek népzenéjében is otthon vannak. Hallhattunk 
alföldi, hajdúsági, bükk-aljai népdalokból Székelyföld dalkincséig 
szebbnél-szebb népdalokat, vagy a nagyközönség számára Kossuth 
dalokat. Még szokásdal,m a hajdani Gergely-járást idéző iskolato-
borzás is szerepelt a péceli Árgyélus Együttes előadásában. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy ez az együttes nem felnőttekből, hanem 
a jövő nemzedéket képviselő gyerekekből, fiatalokból állott össze. 
Ékesen bizonyította, hogy a magyar népdal nem a múlté, írásba 
rögzítve nem csupán a múzeumokban, könyvtárak polcain fekszik, 
porosodik, hanem él! És holnap is élni fog, mert – Kodály Zoltán 
szavaival – „nem akar múzeumi tárgy lenni” a magyarság, hanem 
sajátos kultúrájával a jövőben is gazdagítani kívánja az egyetemes 
emberi műveltség sokszínű palettáját.

Különböző versenyek, vetélkedők végén gyakran hallhatjuk 
megjegyezni, hogy az értékelő zsűri „nehéz helyzetben van”. Itt 
Birinyi József a KÓTA társelnökéből, Rozgonyi Péterné a KÓTA 
munkatársából és Dr. Barsi Enikő népzenekutatóból álló zsűri min-
den nehézség nélkül, örömmel adta a Kiváló térségi, az országos 
Arany és Aranypáva minősítéseket a kiválóan felkészült, lelkesen 
éneklő, muzsikáló együtteseknek. Éspedig: a Kovács László ve-
zette Veresegyházi Népdalkör térségi Kiváló fokozatot, a Szikora 
Ferencné vezette Dunavarsányi Népdalkör országos Aranypáva 
fokozatot,a Kovács László vezette fóti Cselényi József Népdalkör 
országos Aranypáva fokozatot, a Kovács László vezette Gyál Városi 
Népdalkör Arany fokozatot, a Kovács László vezette Dínomdánom 
Népdalkör Aranypáva fokozatot, a Varga Veronika és Siklós Ro-
zália vezette péceli Árgyélus Együttes Arany fokozatot, s a péceli 
Gyöngyharmat Együttes, Kovács László vezetésével Aranypáva fo-
kozatot kapott. S az ugyancsak Kovács László vezette, most ugyan 
nem minősülő Nyársapáti Népdalkör magával ragadó előadása 
méltó befejezése volt a kitűnő műsornak.  

Az is emelte az egyes produkciók hatását, hogy az énekesek 
mellett hangszeres együttesek is részt vettek bennük. Sőt a lanton, 
citerán, nagybőgőn, dudán mesterien, szuggesztíven játszó péceli 
Gyöngyharmat Együttes ékesen bizonyította, hogy a magyar nem-
csak énekes, hanem hangszeres nép is.

A minősítő versenyt értékelő Birinyi József, a zsűri elnöke mél-
tán emelte ki „nyarat csináló fecskéhez” hasonlítva Kovács László 
munkáját, aki népművészet ifjú mestereként időt, fáradságot nem 

kímélve, sőt kilométeres távolságban lévő együtteseket lelkesen, ki-
tűnően vezet. Szinte hihetetlen, hogyan tud a fellépő nyolc együt-
tesből hatot vezetni, s a másik kettőben is hangszerével közremű-
ködni. De sok hasonló „Kovács Lászlóra” volna szüksége magyar 
népünknek!

Birinyi József azt is megjegyezte, hogy ezek a kiváló együttesek 
megérdemelnék, hogy a média minél szélesebb rétegekkel ismer-
tesse meg őket.

Dancs Erika 



�008. július

�

Június 27-én, az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi könyvtár színháztermében tartották a Városi 
Egészségügyi Központ Semmelweis-napi ünnepsé-
gét. Az eseményen részt vett Gyimesi István, Gyál 
város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő, alpolgármester és Zabánné Nagy Gyön-
gyi, az önkormányzat Egészségügyi, Szociális és 
Családvédelmi Bizottságának elnöke is.

Városunk polgármestere köszöntőjében beszélt az egészségügyben 
dolgozók önfeláldozó és felelősségteljes munkájáról, s köszönetét fe-
jezte ki erőfeszítéseikért. Semmelweis Ignác munkásságát Dr. Kind-
lovits Mária főorvos, gyermekorvos méltatta ünnepi beszédében. 

Hagyományaink szerint a rendezvényen adták át a Pusztai Lajos 
díjakat. Gyál Város Önkormányzata a településünk egykori főor-
vosáról elnevezett kitüntetéssel ismeri el a hosszú időn át kiemelke-
dő munkát végző egészségügyi dolgozók teljesítményét.

Az idén Dr. Ködöböcz László intézményvezető főorvos és Horvá-
thné Rapcsák Erzsébet védőnő kapta az elismerést.

Dr. Ködöböcz László munkásságát Dr. Hadházi Éva méltatta. 
Emlékeimben kutatva látok egy szerény, halk szavú embert, akit 
1989-ben úgy mutattak be nekünk, mint a rendelő új körzeti or-
vosát.

Örültünk érkezésének, hiszen egy lassan leköszönő idősebb ge-
neráció utódját láttuk benne. Családjával, feleségével és két lányával 
az akkori Szovjetunióból települt át Magyarországra. Az Ungvári 
Állami Egyetem Általános Orvosi Karán végzett 1976-ban, majd a 
Beregszászi Járási Kórház belgyógyászatán dolgozott 1981-ig.

Ami megragadott, az a végtelen türelem, halk határozottság és 
kitartás, ami leginkább jellemzi Ködöböcz doktort. Ködöböcz dok-
tor immár 19 éve gyógyítja a gyáli betegeket. Végtelen türelemmel, 
odaadással, lelkiismeretesen végzi háziorvosi munkáját. Betegei 
tisztelik, szeretik, ragaszkodnak hozzá. Belgyógyászatból 1991-ben 
szakvizsgázott. 

1999. júliusában a Városi Egészségügyi Központ intézményveze-
tője lett. Szabadidejét nem kímélve, mint intézményvezető és mint 
kollegiális vezető főorvos sokat köszönhetünk neki. Igyekezett ös-
szefogni kis csapatunkat, képviselte érdekeinket. A szakrendelések 
megszervezésében is sokat magára vállalt, és nem utolsó sorban a 
24 órás orvosi ügyelet megszervezéséért is küzdött. Mint kollegiális 
vezető figyelemmel kísérte a rendeletváltozásokat, és segített eliga-
zodnunk azok útvesztőiben. Helyettesítő partnerként is bármikor 
lehet rá számítani.

Milyennek látom ma Dr. Ködöböcz Lászlót?
Szerény, halk szavú, de határozott, aki végtelen kitartással bi-

zonyította be, hogy az ember bárhol a világban otthont, hazát tud 
teremteni, ha hisz benne – hangzott el Hadházi doktornő beszéd-
ében.

A másik kitüntetett tevékenységét Dr. Kmety Adrienne gyermek-
orvos ismertette.

Horváthné Rapcsák Erzsébet 1975-ben érettségizett a Semmel-
weis Ignác Egészségügyi Szakközépiskolában. 1980-ban végzett az 
OTKI Egészségügyi Főiskola Védőnőképző szakán. Szakmai nagy-
gyakorlatát Gyálon végezte, Fegyó Béláné tanítóvédőnő szárnyai 
alatt. Gyálon 1980 július 1-jétől dolgozik.

A hármas körzetet kapta meg annak minden nehézségével 
együtt. Hiszen akik régi gyáliak, nagyon jól tudják mit jelentett a 
Csokonai és Balassi u. gondozottjainak ellátása. Becsületére váljon, 
hogy végig kitartott és azóta is hűségesen ebben a körzetben dolgo-
zik, ma már jobb körülmények között. Hamarosan tanítóvédőnő 
lett és így neki is módja nyílott a fiatalokat bevezetni ebbe a szép és 
felelősségteljes hivatásba. Büszkén mondhatja el, hogy Odor And-
rea a jelenlegi országos fővédőnő is nála volt gyakorlaton.

Gyálra kerülésekor sokkal nehezebb dolguk volt a védőnőknek 
is, hiszen az egészségügyi kultúra még bőven nem állt a helyzet 
magaslatán és így nagyon sok feladat várt rájuk a kismamák felvi-
lágosítása terén, gondolok itt elsődlegesen a védőoltások, szoptatás, 
lázcsillapítás fontosságára, amit sokszor a szülők nem is igazán fo-
gadtak szívesen. Mindezt nehezítette, hogy az utak állapotára in-
kább a gödrök, kátyúk és a sártenger volt a jellemző.

1986-ban férjhez ment, született 3 fia, ezért hosszabb ideig ott-
hon volt a gyermekekkel.

A Liliom utcai óvodának indulás óta ő a védőnője, amit nagy 
szeretettel és odaadással végez. Rendszeresen részt vesz a szüle-
tés hete és az anyatejes világnap rendezésében – méltatta Hor-
váthné Rapcsák Erzsébet védőnői tevékenységét Dr. Kmety Ad-
rienne.

Pánczél Károly, Dr. Ködöböcz László, Pusztai Lajosné,  
Horváthné Rapcsák Erzsébet, Zabánné Nagy Gyöngyi és Gyimesi István a rendezvényen
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A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos infor-
mációkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.
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Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra

Zsuzsi mama
már csak unokázik

27 év Gyál szolgá-
latában, a gyere-
kekért – ami olyan 
gyorsan eltelt. Re-
pül az idő, ha az 
ember azt csinálja, 
amit szeret. Anya 
abból vette észre 
az idő múlását, ha 
az egykoron peszt-
rált fiú vagy lány 
gyermeke is hozzá 
került. Több száz csöppség ment iskolába a szárnyai alól. A Mun-
kácsyban kezdte, a kétcsoportos faházban, a vasút mellett. Jó volt a 
pici, de otthonos, barátságos óvoda. Aztán lebontották, helyette pedig 
megépült a Bartók ovi. Anya, a dadus ott folytatta a munkát. Szigorú 
nevelőnek ismerték a gyerekek, de miért is? Hogy a csemete megta-
nulja bekötni a cipőjét, tudjon ülni és enni az asztalnál, hogy ne szív-
ja, hanem fújja az orrát és még sorolhatnám… Sokan emlékezhetnek 
intelmeire. És ennek ellenére – vagy éppen ezért – imádták, csüngtek 
a köpenyén, nem csak a csoportjába tartozók, és hányszor hangzott el 
szipogós hangon a „Sejetlek Zsuzsi mama” egy-egy évzárón, ballagá-
son, vagy egy átlagos napon, mert ugyanúgy játszott, mesélt, énekelt, 
beszélgetett a kis manókkal, mint ahogy tanította is őket! Viszont nyár 
végétől már nyugdíjba megy, nem fogja hallgatni naponta a 25-30 fős 
gyerekzsivajt, hivatását három – nem kevésbé csöndes – unokájával 
gyakorolja tovább. 

Jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket Zsuzsi mama!
Katona Tímea

Szűcs Jánosné és Ivánkovics Margit
kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat

Gyál Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete az idén Szűcs 
Jánosné nyugalmazott 
tanárnak és Ivánkovics 
Margitnak, az Eötvös 
József Általános Iskola 
és Közgazdasági Szak-
középiskola tanárának 
ítélte oda a Gyáli Közok-
tatásért Díjat. 

Szűcs Jánosné, Panni 
néni a Nyugdíjas Peda-
gógus Klub pedagógus-
napi ünnepségén kapta 
meg a kitüntetést (erről 

lapunk más részében részletesen is beszámolunk), Ivánkovics Mar-
git pedig az Eötvös iskola tanévzáróján vette át a díjat Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselőtől, városunk alpolgármesterétől.

Ivánkovics Margit érettségi után, 1976-ban, az Ady Endre Álta-
lános Iskolában kezdte gyáli tanári pályafutását. Az itt töltött évek 
alatt szerezte meg földrajz-testnevelés szakos tanári diplomáját. 
1986-tól a Kossuth Lajos Általános Iskola tantestületét erősítette, 
majd 1990-től az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági 
Szakközépiskolában tanít.

Nagy tudású, felkészült remek tanáregyéniség. Mind az általá-
nos iskola felső tagozatán mind a középiskolai osztályokban tanítja 
mindkét szaktárgyát.

A felzárkóztatás és a tehetséggondozás egyformán megjelenik 
tanári munkájában.

Az ép testben ép lélek elvárásnak mindkét tárgy oktatásában je-
leskedik.

Tanítványaival következetes, a személyes példamutatás nevelő 
erejével is hat rájuk.

Diákjai rendszeresen eredményesen szerepelnek a Xantus János 
természetismereti versenyen, s már országos II. helyezést is elér-
tek.

Osztályfőnökként iskola élmezőnyéhez tartozik. Az idei tanévtől 
a természettudományi munkaközösség vezetését is vállalta, s pél-
damutató módon tevékenykedik. Erejét energiáját a tanulók hasz-
nos szabadidő eltöltésének szervezésével is kamatoztatja. Rendsze-
resen szervez tanulmányi kirándulásokat, diákprogramokat.

Testnevelő tanárként is következetes, színvonalas munkát végez, 
tömegsport foglalkozásai rendkívül látogatottak. Sok mai tanítvá-
nyának szüleit is tanította, akik ma is hálásak áldozatos pedagógiai 
munkájáért.

Régi tanítványai visszajárnak hozzá, keresik Babi nénit, akivel a 
mai napig megoszthatják ügyes-bajos gondjaikat.

A Bartók Alapítvány 2007. évi mérlegével 
kapcsolatos főbb adatok
Bevételek  
Támogatás: 220.000 Ft
Egyéb bevételek/bál/: 492.590 Ft
Banki kamat: 4.394 Ft 
Összes bevétel: 716.984 Ft

Kiadások
iskolás gyermekek jutalmazásá-
ra, versenyekre, játékokra:
 580.215 Ft 
Pénzmaradvány:  724.895 Ft
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Köszönjük A.S.A.  
Magyarország Kft!

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a gyáli székhe-
lyű A.S.A. Magyarország Kft. a Városi Gyermeknapon 
200.000 Ft-ot adományozott könyvvásárlásra az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárnak. Az aján-
dék összegét elsősorban gyermek- és ismereterjesztő 
könyvekre valamint hangoskönyvekre fordította az 
intézmény. A nagybani vásárlóknak biztosított ked-
vezmények igénybevételével mintegy 130 kiadványt si-
került a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég nagy-
lelkű adományából beszerezni.

„Azt a ragyogóját!”
A dal- és nótamű-
sor májusi sze-
zonzáró műsorát 
az Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 
díszudvarában a 
szabadtéri színpa-
don tartottuk. Az 
újonnan alakult 
Kovács István Pál Dalkör névadóünnepségén felléptek az egyesület tagjai, a 
zenei kíséretet az együttes korrepetitora adta. A megalakulást köszöntötte 
Gazdikné Kasa Csilla, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
elnöke és Nagy József, az 56-os Vitézi Lovagrend törzskapitánya is. Szponzo-
rok – Pribék Ferenc, Bíró Sándor, Láng Mihályné – támogatása tette lehetővé, 
hogy neves vendégeket is fogadhassunk: énekelt és „gyógyított” Csongrádi 
Kata ismert művésznő, veresegyházi asszonyokkal és Veronika leányával fel-
lépett Janicsák István, a lokálpatrióta énekes. Műsor után ünnepeltünk, tom-
boláztunk, és táncoltunk. 

A dalkör a műsor-sorozatot szeptemberben folytatja. De hogy azért 
a nyáron is legyen dalműsor, júniusban vendégszereplésre meghívtuk a 
Törekvés Dalkört Kerekes Katalin vezetésével. Igazán nagysikerű show-
műsorral szórakoztatták a megjelenteket. Az „…azt a ragyogóját!” műso-
rokban is már többször fellépő énekeseket kedves ismerősként fogadta a 
publikum. A műsor után Badics Ferenc megvendégelte a művészeket, akik 
a Forte Duó remek zenéjére még hosszasan ropták a táncot a díszudvarban 
a gyáli közönséggel együtt. Jó látni, hogy végre szombatonként is élettel 
telik meg a ház, betölti funkcióját.                                                       

  Kovács Istvánné

Csiribiri torna a közösségi házban
Csak néhány hónapja indult, s máris az 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár kínálatának egyik legsikeresebb 
elemévé vált a csiribiri torna néven meghir-
detett foglalkozássorozat. A kisgyermekek-
nek készült, szakmailag részletesen kidol-
gozott tematika mentén szervezett fejlesztő 
program fő jellemzője a közös éneklés, já-
ték, mozgás.

Az ötlet, hogy városunk is csatlakozzon a 
több helyen sikeresen működő csiribiri tor-
nához, Töreky Katalintól, a Magyar Állami 
Operaház városunkban élő énekművészé-
től származott. Vezetésével hétfő délelőt-
tönként anyukák, apukák, nagyszülők és 
kisgyermekek önfeledt énekétől, nevetésé-
től volt hangos az intézmény.

A csiribiri torna most nyári szünetet tart, 
de ősztől ismét várják a kisgyermekes szü-
lőket, családokat a foglalkozásokra.
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Mátyás vetélkedő 
az Eötvösben

Már második éve, rendhagyó történelem vetélkedőt 
tartunk iskolánkban.

A verseny középpontjában nagy királyunk, Má-
tyás állt.

A verseny három fordulós:
 - pályamunka készítése
 - Mátyásról szóló monda előadása
 - történelmi szellemi vetélkedő.
Ötödik osztálytól a tizenkettedik osztályig 12 

osztály versenyzett. Nagyon igényes, szép külsejű 
pályamunkákat adtak le az osztályok!

A legnagyobb izgalom a produkciók előadása 
volt.

E tanévben az alsó tagozatos diákokat, mint né-
zőközönséget vontuk be a versenybe! Ők sok Mátyás 
mondát olvastak már, most pedig előadásban (jel-
mez, díszlet) csodálhatták meg a történeteket.

Mind a tizenkét osztály nagyon készült, mind a 
választott történetek, mind az előadások színvona-
lasak, fantasztikusak voltak. Rengeteg jó színészi 
alakítást, jó színdarabot láttunk. Volt itt lebbencs-
készítés, bajvívás, megvendégelés, favágás, bábszín-
ház, stb.

A történelmi vetélkedőn 5 fős csapatok mérték ös-
sze tudásukat változatos feladatok segítségével.

Volt totó, infós játék, keresztrejtvény, képfelisme-
rés, képösszerakás, vaktérkép, idézetek felismerése.

A csapatoknak Mátyást dicsőítő 4x4 soros verset 
kellett írni és egy ismert dallamra előadni. A bé-
reslegénytől a Pa-dö-dő dallamáig csendültek fel a 
nóták.

„Három éjjel, három nap álruhában vártalak
De megtudtam, hogy elszakadt.
Összetörted szívemet, kidobtad a címered
Erről senki sem tehet.

Bye Bye Mátyás, mért haltál te meg,
Elmentél és azóta az ország odalett.
Bye, bye Mátyás, kitoltál velem,
Elmentél és azóta az ország oda lett.”

A győztesek a 12/a osztály (Besze Magdolna osz-
tályfőnök), a 11/b osztály (Ivánkovics Margit osz-
tályfőnök) egy ponttal maradt le az első helytől, har-
madik helyezést a 11/a osztály (Horváthné Körmendi 
Andrea osztályfőnök) ért el.

Negyedik helyen holtverseny alakult ki az 5. osz-
tály (Szabó Márta osztályfőnök) és a 10/b osztály 
(Czékmán Balázs osztályfőnök)  között.

Nagyon sokat tanultunk, közben fantasztikusan 
szórakoztunk.

Boros Béláné
igazgató

Idén is a zöld sarok volt a nyerő
Az Eötvösben immár harmadik éve az 
április eleje egyet jelent a diákigazgató 
választással, az azt megelőző és az iskola 
apraja-nagyját lázba hozó kampánnyal.

A megelőző hetekben az igazgató-jelöl-
tek szervezkednek és titkolóznak, nehogy 
a másik jelölt ötleteket „lopjon” tőlük. 
Átlagosan naponta legalább háromszor 
megkérdezik az osztályfőnököt, hogy 
tervezett plakátjuk 
nem sérti-e a kam-
pányetikát. Lázasan 
készülnek a SZA-
VAZZ RÁM! eszmei 
mondanivalójú kam-
pányfilmek. Kik az 
igazgatói irodában, 
kik a Parlament előtt 
angol turistákat meg-
szólítva forgatnak. A 
későbbi győztes vi-
szont sokoldalúságát 
mutatta be a konyhától az edzőteremig, 
sőt a harctérig,értsd: szép vagyok, okos, 
kedves és csak érted élek!

Kilencedikén a négy jelölt az aula egy-
egy sarkát (piros, kék, zöld és fekete) 
birtokba véve terülj-terülj asztalkámat 
varázsolt elsősorban az alsós szavazó-
kat megcélozva palacsintával, fánkkal, 
szendvicsekkel, üdítővel… stb. Kilenc 
órakor kivonulás az udvarra, hiszen be-
vonulás lesz! A Trabanttal szállni élvezet 
dallamára betolták egy benzin nélküli kis 
Polskiban Vinnai Kitti stábját, ám a jelölt 
maga Audival érkezett. Újabb csodaautó-
val csikokorogva érkezett Balogh Gyuri, 
majd Kató Sanyi, mindkettőt marcona 
testőrök és cukorkadobáló segéderők kí-
sérték. Végül stúdiónak berendezett ka-
mion gördült be (kisebb nehézségek árán 
a majdnem szűknek bizonyuló nagyka-

pun) dübörgő zenével és éljenző-hajrázó 
kicsikkel, akik fanatikus PETRA! PET-
RA! kiáltással előkészítették Hubert Pet-
ra hófehér limuzinos és frenetikus hatást 
keltő megjelenését…

A hangerő már sejttette, hogy komoly 
esélyes érkezett közénk. A kampányfil-
mek levetítése fokozta az izgatottságot 
és a lelkesedést, a jelölteknek pedig kez-

dett reszketni a 
gyomruk: meg-
érezték, hogy a 
játékból valóság 
és tényleges meg-
mérettetés lett.

Délben a sza-
vazás elsöprő 
Petra győze-
lemmel zárult. 
Iskolánk törté-
netében először 
diákigazgató nő 

vette át az iskola jelképes kulcsát.
Péntekre a kemény szervezőmunka 

meghozta gyümölcsét, változatos prog-
ramok kötötték le a kicsiket és nagyokat. 
Sétakocsikázás hintón (köszönet Török 
Zolinak) fodrászszalon, arcfestés, sport és 
egyéb vetélkedők, tanár-diák foci, kutya-
szépségverseny, kisállat simogató, főzés a 
szabadban… végül tanár-diák vetélkedő 
mókás feladatokkal, Ivánkovics Margit 
tanárnő (Babi néni) és Balassa Zsolt tanár 
úr felejthetetlen táncával. A holtversenyt 
a Harry Potter sorozat mélységi ismerete 
döntötte el, meglepő módon a tanár csa-
pat javára.

A hangulat, a feladatok, az együttes 
felelősség és szórakozás még jobban ös-
szekovácsolta eltérő korú, de ilyenkor 
nagyon gyerek közösségünket.

Hajdú Éva

Tisztelt Olvasó!
Városunkban igen sok közérdeklődésre számot tartó, bemutatásra érdemes 
esemény történik. Nagyon örülünk annak, hogy oktatási intézményeinket is 
egyre pezsgőbb élet jellemzi, s megtiszteltetésnek érezzük, ha az intézmények 
lapunk hasábjain számolnak be erről.

Lapunk terjedelme viszont véges, ezért szándékaink ellenére is előfordul, 
hogy anyagtorlódás miatt érdekes, fontos információk maradnak ki az Új Gyáli 
Újságból. Elnézést kérünk érte, s ha néha késve is, igyekszünk megjelentetni a 
hozzánk küldött írásokat. A városi intézmények életéről, rendezvényeiről hírt 
adó beszámolókat a továbbiakban is nagy kíváncsisággal várjuk.

a szerkesztő

Igazgatók egymás között
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Mesemondó verseny az Eötvösben
Hatodik alkalommal rendezte meg iskolánk az alsó tagozatos diákok részére a váro-
si mesemondó versenyt. A hagyományoknak megfelelően most is két korcsoportban 
versenyeztek a kisdiákok ( 1-2. o. és 3-4. o.) április 23-án délután. Két 3 fős zsűri érté-
kelte a résztvevőket:

1-2. évfolyam: Nagy Ilona középiskolánk tanár, Bokor Árpádné, a Mazsolda Köny-
vesbolt vezetője és Bak Péter középiskolás.

3-4. évfolyam: Méhész Árpádné, a Városi Könyvtár vezetője, Szabó Márta iskolánk 
tanára és Hubert Petra középiskolás.

A zsűriknek nagyon nehéz feladatuk volt, bizonyítja ezt, hogy a kötelező tréfás meséket 
is meg kellett hallgatniuk a döntés meghozatalához. A következő eredmények születtek:

I. korcsoport

I.  Tamás Zalán - Ady
II.  Ambrus Norbert - Ady
III.  Szabó Melinda - Városi
 Pálfi Anna - Bartók
 Sipos Boglárka Katalin - Eötvös
 Tárkányi Dávid - Városi
 Gordos Gabriella - Bartók
 Gazsó Dániel - Bartók
 Szabó Boglárka - Eötvös

II. korcsoport

I.  Csorba Zsanett - Bartók
II.  Nádasdi Judit - Ady 
III.  Janovecz Éva - Bartók és Szabó  
 Sarolta - Városi
 Osztényi Dóra - Ady
 Herczeg Klaudia - Eötvös
 Búzás Anna - Városi
 Hornyák Napsugár - Eötvös

Minden tanuló oklevelet ill. emléklapot vehetett át, valamint könyvjutalmat kapott. 
Köszönjük a zsűri munkáját, a felkészítő tanárok és szülők segítségét! Gratulálunk 
minden résztvevő kisdiáknak!

Szervezők:
 Sipekiné Zana Zsuzsanna és Bíró József

Fizibusz és városi vetélkedő az Eötvös iskolában
Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy a Föld 
Napjáról rendezvényekkel emlékezünk meg.

Ebben a tanévben két kiemelkedő esemény 
kapcsolódott ehhez a naphoz.

Az első az egész általános iskolát és a 9. év-
folyamosokat érintette. Iskolánkhoz érkezett a 
„FIZIBUSZ” nevű speciális mikrobusz, amely 
fel van szerelve egy izgalmas és maradandó él-
ményt nyújtó rendhagyó fizika óra tartásához.  
Az előadás a tornateremben kapott helyet. 

Elsőként az alsó tagozatosok nyertek betekin-
tést az elektromosságba, s a folyékony nitrogén 
varázslatos világába. A 
magasabb évfolyamosok 
programja kiegészült még 
a környezettudatos ener-
giafelhasználásra történő 
neveléssel, amely szintén 
konkrét példákon és kí-
sérleteken alapult (volt az 
elektromosságtól égnek 
álló haj; darabokra tört 

felfújt lufi; megállapítottuk, hogy két tojás közül 
melyik a főtt és melyik a nyers, stb.)

Mindezeket Tóth Pál előadásában élvezhet-
tük, aki kellő humorral vidámmá tette ezt a 
rendhagyó fizika órát. A második programunk 
az immár negyedik éve megrendezésre kerülő 
„Kistérségi Természettudományi Vetélkedő” 
lebonyolítása volt.

Az elődöntőkön Ócsa, Felsőpakony 1-1 csa-
pattal, illetve Gyál minden általános iskolája 
(némelyik több csapattal is) részt vett. 

A döntő megmérettetésen tíz csapat szere-

pelt. A feladatok több részből tevődtek össze, 
úgymint matematika, fizika, természetismeret, 
környezetvédelem, biológia, kémia. 

Igyekeztünk úgy összeállí-
tani a feladatokat, hogy azok 
kapcsolódjanak az egészséges 
életmódhoz, a környezet-
védelemhez, s a különböző 
ismeretszerzési források 
(könyvtár, internet, újság) 
igénybevételére neveljenek.

A döntőre mindig valami 
különlegességgel kell előkészülni. Az idén egy 
magyar matematikus életét kellett bemutatni 
egy egyperces POVER POIN-os számítógépes 
programmal, illetve műanyag kupakokból kel-
lett szobrot, vagy MANDALÁT készíteni, hogy 
megismertessük a tanulókkal az anyagok újra-
hasznosításának lehetőségét.

A verseny feladatai között szerepelt még a 
saját készítésű rugós erőmérővel történő mérés, 
főtt tojás szűknyakú üvegbe egészben történő 
„varázslása” kézi segítség nélkül, rágcsáló kiál-
lítás és TOTÓ az állatokról, hulladék szelektá-
lás, stb.

A döntő forduló ideje alatt az élen lévő csa-
patok között igen szoros volt a verseny. Fej-fej 
mellett haladtak, csak az utolsó feladat döntötte 
el a verseny eredményét.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
programjaink megvalósítását segítő patronáló-
inknak:
- Tóth Pálnak a FIZIBUSZ fizikatanárának,
- Dr Benedekné dr Major Katalin állatorvosnak,
- Vinnai Tibor önkormányzati képviselőnek, aki 
az ASA támogatását nyerte meg nekünk,
- Heincz Lászlónak, aki a rágcsálók kiállítását 
szervezte.

S akik nélkül nem jött volna létre ennek a 
napnak a programja: az Eötvös iskola termé-
szettudományi munkaközösségének is köszö-
netet mondok.

Mindenkinek további eredményes munkát 
kívánok.                                  Ivánkovics Margit

munkaközösségvezető

A vidám hangulatú vetélkedő zárásaként az eredmények az alábbi 
módon alakultak:
I. Természetbúvár (Ady Endre Általános Iskola) 321,0 pont
II. Tudósok 001 (Eötvös József Á. I. és Közgazdasági Szki.)  318,0 pont
II. Bárányfelhők (Bartók Béla Általános Iskola) 314,5 pont

Gratulálunk a győzteseknek, további tanulmányikhoz sok sikert kí-
vánunk.
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„… ezzel a találkozóval sikerült iskolánknak egy újabb hidat építenie!”

Az első „honfoglalók” az Adyban

Iskolánk 35 éves jubileuma és felújítása 
alkalmából rendezett ünnepségsorozata 
zárásaként 2008. június 28-án délután az 
első „honfoglalók” gyülekeztek nagy izga-
lommal az Ady hangulatos ebédlőjében.

Az iskola első tantestületének tagjai ők, 
akik 1972-73-ban kezdték el megalapozni 
mai hírnevünket. 

Többen közülük harminc éve nem ta-
lálkoztak személyesen. Így hát nagy volt 
a várakozás: ki milyen változásokon ment 
keresztül az eltelt évtizedek alatt, hogyan 
alakult a sorsa…

Jellemzően csak néhányan maradtak 
távol, valóban nyomós egészségügyi vagy 
családi okok miatt. Közülük többen tele-
fonon, levélben köszöntötték kollégáikat. 

Jómagam, aki egyedül vagyok nyug-
díjasként még mindig aktív tagja az első 
pedagógus gárdának, meghatódtam, 
amikor szerveztem ezt a találkozót. 
Minden megszólított régi kollégám a 
legnagyobb örömmel vette az ötletet, és 
biztosítottak arról: hiába sodorta őket 
másfelé az élet, mindig szívesen em-
lékeznek az akkori 3. számú iskolára. 
Nem is csoda, hiszen a legtöbben fiata-
lok, pályakezdők voltunk. Talán azért 
alakulhatott ki olyan összetartó, magas 
színvonalú nevelő és szakmai mun-
kát végző tantestület, mert nem kellett 
küzdenünk egy összeszokott közösség-
be való beilleszkedés gondjával, hiszen 
magunk alakíthattuk olyanná, amilyet 
szerettünk volna. S én, aki már kétszer 
„foglaltam hont”, ebben a mára kibő-
vített gyönyörű, modern épületben, 
büszkén és elégedetten elmondhatom, 
hogy nem csak a külcsín, de a belbecs 

is mindig az iskolánk erősségei közé 
tartozott, és ezért az indulás első nap-
jától kezdve a mai napig minden régi és 
jelenlegi kollégám a tudása, embersége 
legjavát adta.

Jó volt együtt látnom a három igazgató-
mat, akiket „elnyűttem” a 35 év alatt, hi-
szen ők biztosították az értékteremtés fo-
lyamatosságát, amely példaértékű lehetne 
az élet minden más területén is. 

Az elsivárosodó, elsorvadó emberi 
kapcsolatok tengerében mindannyian 
örömmel emlékeztünk a régi esemé-
nyekre, tanítványainkra, akik közül 
sokan a jelenlegi tantestületet erősí-
tik.

Gazdikné Kasa Csilla igazgatónk büsz-
kén számolt be értékeinkről, s mutatta 
meg a felújított iskolát. Mindenki csak 
ámult, és kereste a régi ismerős helyeket 
az alma materben.

A továbbiakban fehér asztal mellett 
nosztalgiáztunk, hiszen annak idején 
is jól éreztük magunkat egymás társa-
ságában, gyakran és szívesen buliztunk 
együtt. 

Bízom benne, az elhangzott és azóta 
is folyamatosan érkező köszönetek alap-
ján, hogy mindannyian jól éreztük ma-
gunkat, és együtt örültünk mindannak, 
amit ma az Ady Endre Iskola jelent. 

Talán sikerült minden régi kollégám-
nak feltöltődnie a találkozás során, örü-
lünk, hogy kellemes órákat szerezhet-
tünk a jelenlévőknek. 

Többen kérték, hogy ne veszítsük szem 
elől egymást, találkozzunk más alkal-
makkor is: kiránduljunk együtt, tartsuk a 
kapcsolatot, hiszen különböző okok miatt 
többen élünk egyedül.

Antoine de Saint- Exupery azt írja vala-
hol: „Az emberek azért magányosak, mert 
falakat építenek hidak helyett.” Remélem, 
ezzel a találkozóval sikerült iskolánknak 
egy újabb hidat építenie!     

              Nagy Sándorné Gavaldik Ágnes

Harmincöt év: Kovács Istvánné és Kovács Géza nyugalmazott,
Gazdikné Kasa Csilla jelenlegi igazgató

Mindenki örömmel érkezett egykori munkahelyére
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„Nagy dolgokat nem vittem véghez, szerettem a gyerekeket…”

Nyugdíjas Pedagógusnap 2008
A pedagógus megszokta, hogy gyerekek és egykori gyerekek 
veszik körül. A munkás évek után is jóleső érzéssel fogadja 
a kedves vendégeket, kollégákat, egykori tanítványokat. Az 
idei nyugdíjas pedagógus napon ismét együtt voltunk: ün-
nepeltek és ünneplők. A kör azért teljes, mert a jelen lévő 
önkormányzati képviselők, a város vezetői is kötődnek, vagy 
kötődtek gyáli iskolákhoz, gyáli pedagógusokhoz.   

Az ünnepi hangulatot Őszi Rózsa éneke, Gácsi Kiss De-
zsőné köszöntése a Nyugdíjasok Képviselete nevében, Csík 
Lajos alkalomhoz illő verse, a fegyverneki pedagógus ven-
dégkórus éneke, Braunmüller Éva és Halustyik Zsuzsa ta-
nárjelöltek fuvolakettőse segített megteremteni. Az igazán 
megható perceket azonban a két kitüntetett pedagógus kö-
szöntése hozta meg:                

Klubunk két tagját kitün-
tető tisztelettel ünnepeltük: 
Szűcs Jánosné a képviselő-
testület által alapított „Gyáli 
Közoktatásért” díjban ré-
szesült, Petrovich Edéné 60 
éve szerzett tanári oklevele 
évfordulóján gyémántdiplo-
mát érdemelt ki.

Pánczél Károly alpolgár-
mester, országgyűlési kép-
viselő személyes emlékeket 
is idéző megható szavak-
kal köszöntötte egykori 
tanárait, kollégáit, majd felkérte Gyimesi István polgármestert a 
jutalmak átadására. A város első embere megköszönte a kitüntetett 
nevelők odaadását és méltatta a pedagógusok értékes munkáját.     

Szűcsné Panni néni még gyengélkedve jött az ünnepségre, a me-
leg szavak és az egykori tanítványok, kollégák virágai azonban szinte 
meggyógyították. A köszöntőben elhangzott szavaiban a régi időkre 
emlékezett: Nagy dolgokat nem vittem véghez, szerettem a gyereke-
ket; úgy érzem, ez kölcsönös volt. Egykori tantestülete segítőkészsé-
gét meghatározónak érezte tanári pályáján. Petrovich Kati néni saját 
érdemei helyett kiváló tanítványairól beszélt, a tartalmas évekről, a 
kemény tanulásról és a szabadidő eltöltésének élményeiről. Egyik ta-
nítványától kapott egy idézetet, melyet nagyon magáénak érez: 

„Ki élen áll, az messze látszik.

Légy lobogó az ormokon,
Légy a viharral küszködőknek világító őrtorony.
Motor légy, mely mozgásba lendít,
És a munkát, bármi nagy, magadtól várd el elsősorban.
Ne felejtsd el, hogy példa vagy!”            
Vonatkozik ez a 20 éve alakult a Nyugdíjas Pedagógus Klub-

ra is. A Gyálon dolgozó vagy egykor itt dolgozott nyugdíjas 
kollégákat fogja össze ez az egyesület.  Közös rendezvényeink 
tartalmas művelődési és szabadidős programokat kínálnak a 
klubtagoknak. Köszöntöttük a két alapító vezetőt, Szűts Szabó 
Istvánné elnököt, aki nem tudott jelen lenni és Kárpáti Fe-
rencnét, a klub akkori titkárt. Herminke néni megemlékezett 

az egykori kollégákról, az akkori igazgatóról, Solymári Béla bácsiról.  
A 20 éves évforduló egyúttal fordulópontot is jelent egyesületünk 

életében: névadót választunk: Solymári Béla nevét vettük fel. Névadón-
kat és a 20 év történetét egy kis kiállításon mutattuk be.  Az ünnepségen 
vendégünk volt ifjabb Solymári Béla, egykori tanítványunk is. Pohár-
köszöntőt Végh Tibor országgyűlési képviselő mondott, aki 20 szál ró-
zsával köszöntötte születésnapunkat.      

A köszöntőn jelen volt Pápai Mihály alpolgármester is, valamint 
Gazdikné Kasa Csilla, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizott-
ságának elnöke, Fa Zsuzsanna, a bizottság tagja, Véghné Bágya Ildikó 
képviselő, iskolaigazgatók, civil szervezetek képviselői, volt kollégák 
és tanítványok. A 20 éves klub köszöni az érdeklődést, a jókívánsá-
gokat!

A Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetettje:

Szűcs Jánosné, Panni néni
Szűcs Jánosné 1962 óta gyáli nevelő. A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában kezdte gyáli pályafutását. A testület módszerei, oktatási-ne-
velési stílusa, közösségformáló ereje meghatározó volt egész pedagógi-
ai pályájára. A jó légkörnek szerepe volt abban is, hogy végleg Gyálon 
telepedett le.

Tíz évig tanított a Rákóczi, majd az iskolaátszervezések után 12 évig 
az Ady iskolában. Nyugdíjasként az akkor induló Erdősori, majd a Bar-
tók iskolában vállalt munkát további 7 évig.

Mindenhol szívesen dolgozott. A tanítás mellett 15 évig a járási mun-
kaközösség-vezető, majd 7 évig osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
tisztség ellátására is megbízást kapott. Értékes metodikai és nevelés-
módszertani ismereteit nevelők és tanulók egyaránt tapasztalták és 
tisztelték. 

A gyermekek szeretete a közösségek szeretetével párosult. Vonatko-
zik ez az iskolai közösségeken túl a nyugdíjas közösségre, közvetlen és 
tágabb környezetére. Vonatkozik példamutató életvitelére. Gyermeke, 
majd 3 unokája sikeres nevelése, tehetségük ápolása megaranyozzák 
nyugdíjas éveit. A másokért tenni akarás, a szeretteiért élés megajándé-
kozza őt töretlen szellemi és fizikai frissességgel. 

Szűcs Jánosné, Petrovich Edéné és Kárpáti Ferencné a 
rendezvényen

Az ünnepségen Solymári Béla fia is részt vett
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A képviselő-testületi ülésen történt
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 26-án hatá-
rozatot hozott arról, hogy:

A Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot az alapító okirata 
módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként kívánja to-
vább működtetni. Ennek megvalósítása érdekében utasítja a Polgármes-
tert, és a Kht. ügyvezetőjét, hogy a társasági formaváltáshoz szükséges 
alapító okirat módosítást a Képviselő–testület 2008. augusztus havi ülé-
sére készítsék el.

A Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának épületét további 3 cso-
portszobával kívánja bővíteni, melyben így tervezetten 3 óvodai csoport 
kezdheti meg működését.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 9. sz. melléklete 
2. Felújítási feladatok alatt a „Bartók óvoda kerítés építés” soron szereplő 
előirányzatból bruttó 1.800.608,- Ft összegű pénzeszközt a Tátika Óvoda 
rendelkezésre bocsát a Bartók Béla utcai tagóvoda kerítésének bontására és 
építésére, utólagos elszámolással.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 9. sz. mel-
léklete 2. Felújítási feladatok alatt a „Intézményi felújítások” soron sze-
replő előirányzatból bruttó 375.360,- Ft összegű pénzeszközt a Eötvös 
József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola rendelkezésre 
bocsát, az első és ötödik osztályos tantermek festésére, utólagos elszá-
molással.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 9. sz. mellék-
lete 2. Felújítási feladatok alatt a „Intézményi felújítások” soron szereplő 
előirányzatból bruttó 750.720,- Ft összegű pénzeszközt a Városi Általános 
Iskolának rendelkezésre bocsát, az első és ötödik osztályos tantermek fes-
tésére, utólagos elszámolással.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 9. sz. melléklete 
2. Felújítási feladatok alatt a „Intézményi felújítások” soron szereplő elő-
irányzatból bruttó 1.018.962,- Ft összegű pénzeszközt a Tátika Óvodának 
rendelkezésre bocsát az udvari fedett játszórész betonalapjának bontására 
betonozására, a korlát lécezésére, árnyékoló beszerzésére, utólagos elszá-
molással.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 9. sz. melléklete 
2. Felújítási feladatok alatt a „Intézményi felújítások” soron szereplő elő-
irányzatból a Bartók Béla Általános Iskolának rendelkezésre bocsát: 

- bruttó 2.040.000,- Ft összegű pénzeszközt a homlokzati bejárat és ud-
vari átjáró előtetőinek borítására Lindab lemezfedéssel, 

- bruttó 312.000,- Ft összegű pénzeszközt a tanári szobában lévő panel 
bontására és már korábban megvásárolt ablak beépítésére, 

- és bruttó 750.720,- Ft összegű pénzeszközt az első és ötödik osztályos 
tantermek festésére, utólagos elszámolással.

Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 10. sz. melléklet 
„Általános tartalékkeret” soron szereplő előirányzatból bruttó 3.659.525,- 
Ft összeget a Tulipán Óvoda rendelkezésre bocsát egy csoportszoba, vala-
mint a hozzá tartozó öltöző és vizesblokk kialakításához, utólagos elszá-
molással.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008-2009. tan-
évre az alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható csoportok 
számát:

Liliom Óvoda   9 óvodai csoport
Tátika Óvoda   9 óvodai csoport
Tulipán Óvoda   8 óvodai csoport

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008-2009. tanév-
re az alábbiak szerint határozza meg a tanulócsoportok, napközis és tanu-
lószobás, valamint az iskolaotthonos csoportok számát:

Ady Endre Általános Iskola 21 tanulócsoport
 6 napközis csoport
 2 tanulószobás csoport
 2 iskolaotthonos csoport
Bartók Béla Általános Iskola 16 tanulócsoport 
 4 napközis csoport
 1 tanulószobás csoport 
Eötvös József Általános Iskola és 
Közgazdasági Szakközépiskola 8 általános iskolai tanulócsoport
 8 középiskolai tanulócsoport
 4 szakképzési tanulócsoport
 2 napközis csoport
 1 tanulószobás csoport
Városi Általános Iskola 17 tanulócsoport 
 1 ifjúsági csoport
 5 napközis csoport
 2 tanulószobás csoport
 1 iskolaotthonos csoport  
5 tanulócsoport (sajátos nevelést igénylő gyerekek)
2 napközis csoport (sajátos nevelést igénylő gyerekek)
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Gyál Vá-

ros Önkormányzatának Közoktatási, Feladat-ellátási, Intézményhálózat-
működtetési és Fejlesztési Tervét a 2008-2014-éig tartó időszakra vonat-
kozóan.

Bucella Géza Lászlóné szakértő által elkészített szakértői szakvélemé-
nye alapján Gyál, Károlyi M. u. 10-12. szám alatti 2562 hrsz-ú 1528 m2 
nagyságú óvoda művelési ágú ingatlant a Pest Megyei  Önkormányzat en-
gedélyező határozatának jogerőre emelkedésének napjától a törzsvagyon-
ból kiveszi és forgalomképes ingatlannak minősíti.

Értékesíteni kívánja az alábbi tulajdonában lévő ingatlanokat legalább 
az elkészült hivatalos értékbecslésekben meghatározott vételáron:

- Gyál, Károlyi M. u. 10-12. szám alatti 2562 hrsz-ú 1528 m2 nagyságú 
megszüntetendő óvoda művelési ágú ingatlant 30.000.000.-Ft + ÁFA vé-
teláron, 

- Gyál, Kisfaludy u. 1. szám alatti 4614/1 hrsz-ú 782 m2 nagyságú iroda, 
gazdasági épület és udvar művelési ágú ingatlant 22.500.000.-Ft + ÁFA vé-
teláron azt követően, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkor-
mányzati Társulásának Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálata 
átköltözik a Gyál, Rákóczi u. 44. szám alatt található új telephelyére,

- Gyál, Bajcsy Zs. u. 93. szám alatti 5548 hrsz-ú 584 m2 nagyságú lakó-
ház és udvar művelési ágú ingatlant 23.500.000.-Ft + ÁFA vételáron.

A befolyt vételár összegeket Gyál város közoktatási intézményeinek fej-
lesztésére fordítja.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
gyáli 0163 hrsz-ú közterületet Puskás utcának nevezi el.

Baranya Tiborné pályázatát elfogadja és 2008. augusztus 16-tól 2013. au-
gusztus 15-ig a Bartók Béla Általános Iskola igazgatójának kinevezi.

Juhász Ida pályázatát elfogadja és 2008. augusztus 16-tól  2018. augusz-
tus 15-ig a Városi Általános Iskola igazgatójának kinevezi.

Németh Istvánné pályázatát elfogadja és 2008. augusztus 16-tól  2013. 
augusztus 15-ig a Tátika Óvoda vezetőjének kinevezi.
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Felújították a ravatalozót
Befejeződött az újtemető ravatalozójának felújí-
tása. A beruházás 38 millió forintos költségének 
mintegy egyharmadát céljellegű decentralizált 
állami támogatásra benyújtott pályázaton nyer-
te, a maradék kétharmad részt pedig saját költ-
ségvetéséből biztosította az önkormányzat.

Mint Holló Zsuzsa vá-
rosi főkertész lapunk 
kérdésére elmondta, a 
felújítás keretében sor 
került az épület teljes 
belső festésére, a helyi-
ségek célszerűbb elren-
dezésének kialakításá-
ra, bekötötték a gázt, 
megoldották az épület 
fűtését, kicserélték az 
összes burkolatot és 
szanitert valamint az 
összes nyílászárót is. A 
beruházás része volt a külső homlokzatok javítása és festése, ha-
rangtorony kialakítása (a harangok őszre készülnek el), a tetőhéja-
zat cseréje zsindelyre, bádogozás, beázások megszüntetése.

Kulturáltabbá vált a ravatalozó környéke is, akadálymentes térkő 
burkolat készült, kandelábereket, virágtartókat, padokat, szemét-
tárolókat helyeztetett ki a város önkormányzata.

Polgármesteri
segítség a FEGY-nek

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, Gyimesi István, váro-
sunk polgármestere a március első hétvégéjén Gyálon is káro-
kat okozó vihar után úgy döntött, hogy saját, polgármesteri 
kertéből 300.000 Ft-ot biztosít a Gyáli FEGY Polgárőrség és 
Tűzoltó Egyesületnek viharkárok felszámolására alkalmas 
gépek, berendezések vásárlására.

Gyimesi István felajánlásából 2 db motoros fűrészt, 2 db kézi-
fűrészt és tartalék alkatrészeket vásároltak a polgárőrök. A pol-
gármesteri keretből beszerzett felszereléseket július 4-én Gyime-
si István adta át Kalmár Róbertnek, az egyesület elnökének. 

Polgárőreink egyéb tevékenységük mellett gyakran adnak 
segítséget a rendőrségnek. Július 7-én délelőtt egy baleset 
helyszínén volt szükség munkájukra. A Szent István – Ady 
Endre utca kereszteződésénél a figyelmetlenség okozott bal-
esetet. A Szent István utcából egy Maruti típusú személy-
gépkocsi az elsőbbségadás szabályainak figyelmen kívül ha-
gyásával hajtott ki az Ady Endre utcára, ott összeütközött 
egy Suzukival, ami felborult és nekicsapódott egy szemből 
érkező Peogeot-nak. A fényképet látva szinte csodának tű-
nik, hogy a baleset résztvevői könnyebb sérülésekkel úszták 
meg az ütközést.
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Világbajnokságot nyertek a gyáli táncosok!
A Jamland Hip-Hop Tánciskola közel egy éve működik Gyálon, 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban Aradi Detti 
edző és koreográfus vezetésével. A tehetséges fiatal táncosok egy 
év alatt számos gyáli rendezvényen, többek között Városi Gyer-
meknapon vettek részt, jól szerepeltek a Pest Megyei Ki Mit Tud?-
on is. Ez idő alatt megfigyelhettük, hogyan lesznek a gyerekek egy-
re jobbak és jobbak, ami természetesen versenyeredményeiken is 
megmutatkozik. Csak néhány helyezés ízelítőül:

Hegyvidéki Kupa Egri Állomás 
D-team  5. helyezés ( kicsik)
MTMSZ Országos Verseny
D-team  5. helyezés
Bléronetti  6. helyezés 
Je-Vi duó  5. helyezés
Da-Anetti  1. helyezés
MTMSZ Világbajnokság   
Da-Anetti  1. helyezés

Hosszú idő után végre újra van egy ered-
ményes felnőtt labdarúgó csapat Gyálon! 
Talán kevesen tudják, hogy Gyál városának 
két felnőtt focicsapata van. A Gyáli BKSE-
n kívül ugyanis már hosszú ideje létezik a 
Duplo FC Gyál gárdája is. 

A Duplo FC Gyál a Budapesti Labda-
rúgó Szövetség (továbbiakban BLSZ) III. 
osztályú bajnokságában az idei szezonban 
második helyezést ért el, így kiharcolta a jo-
got arra, hogy ősztől a BLSZ II. osztályban 
szerepeljen. A csapat Simon Attila játékos-
edző vezetésével érte el ezt a szép sikert.

Mindez azonban nem előzmények nél-
kül történt. A Duplo FC 2003-ban alakult, 
amikor az addig Eszes Textil néven szereplő 
egyesület kiegészült azokkal a labdarúgást 
szerető gyáli sportolókkal, akikre az akkor 
a megyei I. osztályban szereplő, mára azon-

ban két osztályt zuhanó, és ott a középme-
zőnyben tanyázó Gyáli BKSE nem tartott 
igényt. Ezek a játékosok úgy gondolták, 
hogy létrehoznak egy olyan egyesületet, 
ahol baráti társaságként van lehetőségük 
hétről hétre rúgni a labdát. Ekkor még nem 
gondolhatták, hogy ötletükkel egy sikertör-
ténetet indítanak útjára. A csapat rögtön az 
első évben szinte makulátlan teljesítmén-
nyel nyerte meg a BLSZ IV. osztályú bajnok-
ságát. Ezt az utóbbi években egy BLSZ III-as 
harmadik, valamint egy negyedik helyezés 
követte, idén pedig az igazi bravúr: a felju-
tást jelentő második hely. Emellett a csapat 
kispályán is vitézkedett: a BLSZ által kiírt 
téli teremtornán második helyezést ért el.

Az immár 5 esztendeje jól működő egye-
sület eredménye azért is nagyszerű, mert a 
játékosok tehetős szponzor híján maguk fi-

nanszírozzák szereplésüket (nevezési díjak, 
játékengedélyek, játékvezetői díjak, mezvá-
sárlás). Az idei évben Gyál Város Önkor-
mányzata is a Duplo mellé állt. A BLSZ II-es 
bajnokság nevezési díját teljes egészében a 
város által kiírt sportpályázaton nyert ös-
szegből tudják befizetni.

2007 őszén az egyesület kibővült. Létre-
hozták a Duplo FC öregfiúk csapatát, amely 
az öregfiúk Területi Bajnokság déli cso-
portjában szerepel. A 35 év feletti játékosok 
zömében ebben a csapatban is gyáliak.

A Duplo FC Gyál gárdája rendkívül 
egységes és jó csapatot alkot, ahol a fiatal 
„zongoracipelők” rutinos „öreg rókákkal” 
egészülnek ki. CSAPAT született tehát, 
amelynek mérkőzései újra megtölthetik az 
Ady Endre úti sporttelep pályáját körülöle-
lő dombokat.                                         LATO   

CSAPAT született!
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Az állatorvos nyári tanácsai
A nyár a vakáció, a nyaralás időszaka. 
Ilyenkor sok családban fejtörést okoz, 
hogy mi legyen a kedvenc társállat-
tal.

Ha otthon kell hagynunk, bízhat-
juk állatszerető rokonra, barátra, 
ismerősre. Ilyenkor ne felejtsük el a 
segítőt tájékoztatni (az étrenden és 
táplálékadagon túl) arról, ha az állat 
valamilyen kezelésre, gyógyszerre 
szorul, és célszerű az ellátó állatorvos 
elérhetőségét is meghagyni. Ha nem 
tudunk otthoni segítséget szerezni, 
érdemes időben tájékozódni a kutya-, 
illetve macskapanzióban történő el-
helyezés lehetőségéről.

Ha a gazdi magával szeretné vinni 
kedvencét, tudni kell, hogy a külföld-
re utazáshoz állatútlevél szükséges, 
ezt állatorvos állítja ki, az állat egyedi 
azonosítását szolgáló mikrochip beültetésével együtt. Ez utóbbi az 
állat elvesztése esetén a megtalálást is megkönnyíti.

Fontos tájékozódni arról, hogy a szálláshelyen engedélyezik-e az 
állat tartását, illetve külföldi út esetén mik a fogadó ország feltéte-
lei az állat bevitelével kapcsolatban. (Pl. a skandináv országokba, 
Nagy-Britanniába és Írországba kb. 3 hónapos procedúra és speci-
ális vizsgálatok szükségesek!)

A hazai utazásoknál is sok kellemetlenséget okozhat, ha ku-
tyánk, cicánk „utazási betegségben” szenved, vagyis autózás, bu-
szozás, vonatozás közben erős hányinger, öklendezés jelentkezik. 
Az is előfordul, hogy az állat a járműben izgatottá válik, pánikba 
esik. Ezen problémák kivédésére többféle gyógyszer is létezik, kérje 
állatorvos segítségét.

Fontos tudni, hogy a kánikulai melegben főként a kutyák és a 
kisrágcsálók hajlamosak hőgutára, ha rosszul szellőző, túl meleg 
helyen vagy a napon tartják őket. Ha a szapora lihegés mellett az 
állat szédeleg vagy elájul, nyelve lilás árnyalatúvá válik, sürgősen 
kezdjük el hűteni a nyakra, végtagokra helyezett vizes borogatással, 
és ha nem javul az állapota, mielőbb vigyük állatorvoshoz. 

Az idős kutyák és macskák között meleg időben gyakrabban 
alakul ki keringési elégtelenség, szívbetegség. Ilyenkor nehezített, 
ziháló légzést, gyengeséget, köhögést tapasztalhatunk. A szívbeteg-
ségek egy része megfelelő kezeléssel jól karbantartható, más részük 
viszont néhány órán belül az állat végét okozhatja.

Meleg időben az állatok étvágya észrevehetően csökken (főleg a 
kutyáé), de az ivóvízfelvétel jelentősen nő, mivel a lihegés során sok 
folyadékot veszít. Állatkínzásnak minősül, ha valaki a tűző napra 
köti ki állatát, kötelező árnyékos helyet és elegendő vizet biztosítani 
minden állat számára.

Nyáron gyakran okoz még problémát a kalászos gyomnövények 
toklásza. Főként lógófülű, hosszúszőrű kutyáknál bejuthat a halló-
járatba, ekkor az állat erősen fájlalja fülét, fejét rázza. Ha a szemhéj 
mögé jut a toklász, az állat hunyorog, gennyes váladék látható. A 
bőr alá (pl. az ujjak közé) fúródva váladékozó sipolyt okoz. A fen-
ti tünetek esetén mindenképpen forduljon állatorvoshoz, mert az 

állat komoly fájdalmat érez, maradandó károsodás is kialakulhat 
(dobhártyasérülés, vakság), illetve a toklász eltávolításához megfe-
lelő szaktudás, felszerelés, esetleg bódítás szükséges.

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos

„Régi időkre mondd emlékszel-e még…”

40 éves találkozó a Rákóczi iskolában

2008. május 31-én tartotta 40 éves találkozóját az 1968-ban végzett 
8./d osztály (osztályfőnök: Solymári Béláné).

A 35-ös osztálylétszámból 16-an jöttünk össze az ország külön-
böző városaiból. Az egykori tanítók közül Szűts Szabó Istvánné Ani 
néni, Kárpáti Ferencné Herminke néni, Ötvösné Kristóf Eszter, Bakos 
Péter és Poppé György voltak a vendégeink.

Az időközben elhunyt tanárainkra és társainkra gyertyagyújtás-
sal  emlékeztünk. Régi történetek, emlékek felidézésével, beszélge-
téssel telt el a délután.

Köszönjük Lovász Zsigmondné Ötvös Erzsike osztálytársunknak, 
hogy megszervezte a találkozót.                                                   D. Judit
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Bútor készítés
– konyhabútorok – szobabútorok – 

– polcok – fürdõszobabútorok –
Kedvezõ árakkal, rövid határidõvel, 

nagy színválasztékban. Egyedi elgon-
dolások megvalósítását is vállalom.

Érdeklõdni lehet a

06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
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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!
2360 Gyál, Kossuth L . u. 60.

Tel/Fa x: 29 - 342-207, Mobil :  20 - 935 - 9937

Mini Manó Kuckó
-Kismama,

-Bébi,
-Gyermek

-Ruházat és kiegészítők,
-Avent cumik, cumisüvegek,

-Ágyneműgarnitúrák,
-Zoknik.
Gyálon  

a Plusz áruház mellett a Déryné udvarban.
Nyitva: Hétfő: 9-14; Kedd-Péntek: 9-17.30

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

Hagyományos és digitális
csecsemőmérleg kölcsönzés!

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@freemail.hu

� Védőoltások
� Belgyógyászati,
   sebészeti és szülészeti
   alapellátás
� Műtétek, ivartalanítás
� Labor
� Röntgen
� Ultrahang
� Házi betegellátás
� Állatpatika

ÚJ RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:  9.00 – 12.00  vasárnap: ZÁRVA

Kőrösi út

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633
Dr. Losó Viktória  06/20 373 9207
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Apróhirdetés

Műkörmös házhoz megy. 

29/343-889, 30/905-9024

Értékesítési cég munkatársa-

kat keres. Főiskolások, egyete-

misták jelentkezését is várjuk! 

Amit biztosítunk: ingyenes kép-

zés, átlagon felüli jövedelem, 

karrier lehetőség. Amit kérünk: 

megbízhatóság, lelkiismeretes 

munkavégzés. Jelentkezés: 

06-30-212-9729-es telefon-

számon.

Fix fizetéssel lakásbiztosítások 

kötésére tanácsadót keresek, 

ingyenes betanítással. Hív-

jon:06 70 336-83-17 vagy 06-

1-287-83-83 számon. 

Biztosítási üzletkötőt kere-

sek. Érdeklődni: Nagy Éva 

06-20/9253-969, 06-1/283-

5216 (munkaidőben).

 Soroksáron 220n-ölös nye-

les zártkerti ingatlan 2.2millió 

ft-ért eladó. Fúrt kút,közelben 

villany,166-os busz vonalán 

megközelíthető Hívjon a 06 

30 665-7074-es számon 20 

óráig. 

Szobafestést, mázolást, dryvi-

tozást, parkettázást takarítás-

sal együtt vállalok. Hívjon: 06 

30 505-89-82 számon. 

Visszabontott hullámpala, te-

tőléc, gerenda, hőszigetelt 

panel, tüzelőanyag olcsón elvi-

hető. Érdeklődni: 06-20-327-

3131

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S 

! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épü-

leten belüli és kívüli szennyvíz, 

csapadékelvezetőrendszer 

tisztítása. Házakban, lakások-

ban, éttermekben, gyárakban, 

intézményekben. Watermatic 

KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 

403 5524

Vállalunk kertgondozást, fa-

ápolást, fűnyírást, fűkaszálást, 

fa gondozást, gallyazást, nyila-

dékozást, valamint építés- és 

felújítás utáni nagytakarítást. 

Magánlakások, irodák nagy-

takarítását. Gyermekfelügye-

letet, bejárónői- illetve ház-

tartási munkákat, valamint 2 

db FS400 fűkasza eladó. Ér-

deklődni: Mountain Bt., Koós 

Károly 06-20/353-1031, 06-

20/375-2742

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

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 óráigÉPÍTÔANYAG KERESKEDELMI KFT.

KÉRJEN AJÁNLATOT, 
OTTHONÁBÓL VÁSÁROLHAT!

www.bau-styl.hu

15 000 NM-EN ÓRIÁSI ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Az akciók a készlet erejéig  érvényesek, 
az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak az áfát tartalmazzák.

SZLOVÁK FENYÔ FÛRÉSZÁRU
49 900 FT/M3-TÔL

Pincétôl a tetôig akció: teljes épület 
megrendelése esetén a szállítást mi fizetjük!

Pincétôl a tetôig akció: teljes épület 
megrendelése esetén a szállítást mi fizetjük!

Terranova 5 cm homlokzati

hôszigetelô rendszer,

színes vékonyvakolattal 

(178 féle színben) 1800 Ft/m2

100 m2 feletti tetôfedô anyag

vásárlásánál, 10 000 Ft-os

(ereszcsatorna)

utalványt adunk ajándékba!

Homlokzati, beltéri 

és tetôtéri fa és mûanyag

nyílászárók, igény szerint

felméréssel, beépítéssel.

Magyar ajtók készletrôl:

Lépcsôházi fa bejárati ajtó 

37 483 Ft-tól

Mûanyag bejárati ajtó

66 967 Ft-tól

Henkel Cm16 
flexibilis csemperagasztó, 
25 kg 2775 Ft/zsák 
Henkel CT 83 
polisztirollap ragasztó, 
25 kg 1575 Ft/zsák

Bramac Natura 1/1 cserép
1590 Ft/m2

Tondach cserepek jelentôs
kedvezménnyel!

Leier betoncserepek
1620 Ft/m2-tôl

Zsalukô 30x25x50 269 Ft
Beton béléstest 60/19/25 199 Ft

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:
Rockwool, Isover, Austrotherm
Rigips gipszkartonok

Faanyagvédelem környezetbarát Remmers fakezelô szerrel.

Pótvizsgára, pótérettségire 
felkészítés matematikából, tör-
ténelemből, magyarból és más 
tárgyakból. A telefonszám fo-
gyasztóvédelmi szám is. Te-
lefon: 06-20-527-7701 E-mail: 
ofe-gyal@gmx.net

A gyáli orvosi rendelőben 

szakorvosi rendelők magán-

rendelés céljára korlátozott 

számban, különböző időpon-

tokban és napokon kiadók. 

Érdeklődni lehet a Gazdasági 

Irodában a 06-29-540-860-

as telefonszámon.
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Hamarosan megérkezünk!

Már ne kötelezze el magát!

3 min ségi szolgáltatás 1 kábelen,
rendkívül kedvez  árakon!

 kábeltelevízió csaknem 100 csatornával 
 szélessávú internet (Kábelnet) 
 kábeltelefon

Információ: 1298
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2008. augusztus 9.,
 szombat 19 óra

Ír country a

 Rat Boys 
együttessel

július 19., szombat 19 óra
Zenés est latin

slágerekkel 

Viva Latina! 

július 25., péntek 19 óra
Táncos est a
Forte Duóval

Vendég:
Farkas Éva színművésznő

2008. augusztus 2.,
szombat 19 óra

Régi idők slágerei

Olsen Banda

Szeptemberig nem múlhat el hétvége 
program nélkül az Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtárban! 

2008. augusztus 15., 
péntek 19 óra

Operett est a Magyar 
Állami Operaház 

művészeivel

2008. július 31. csütörtök 20.30

Svejk vagyok c. színházi est 
Zenés sörözgetés egy derék katonával és a közönséggel 

Nagy idők nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert 
hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont. Jellemraj-
zuk elhomályosítaná még macedóniai Nagy Sándor dicsőségét is. 
Manapság a prágai utcákon járva találkozhattok egy ütött-kopott fér-
fival, aki maga sem tudja milyen jelentős szerepet játszott a mostani 
idők nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem 
zaklat senkit, őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkér-
deznétek hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: „Svejk 
vagyok...”

Szereplők: Svejk - Mikó István
  Palivec, a kocsmáros - Suha Kálmán
Jegyár:  egyéni 1.000 Ft/fő 
           csoportos kedvezménnyel 800 Ft/fő

augusztus 30.,
 szombat 20 óra

Nemzeti 
Kamara Színház:
Záróra nincs! 
– zenés kávéházi kabaré –

Egy kávéházban vendégek jönnek-men-
nek, vendégek, történetek, sorsok, és 
dalok is természetesen. A csalódott és 
boldogtalan szerelem éppen úgy han-
got kap, mint a féktelen öröm, Budapest 
szépségeinek dicsérete, vagy a vágyako-
zás a békesség, a meghitt otthon iránt. 
Egy letűnt világ képviselőit látjuk, halljuk 
a kávéházban, ahová jó beülni egy kicsit 
eltűnődni, felidézni, vágyakozni és termé-
szetesen nevetni is, hiszen a kabaré ne-
vetés nélkül még ma sem képzelhető el.

Közreműködők:
 Herman Gréta, Mettler Emese, 
Meggyes Krisztina, Lőrincz Le-

vente, Matoricz József, Pelsőczy 
László, Usztics Mátyás 

Dramaturg: 
Polgár András

Rendező:
Usztics Mátyás


