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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2008. november

Munkába állt az új jegyző

Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete októberi ülésén 
Soósné dr. Gáspár Gabriellát ne-
vezte ki jegyzővé.                3. oldal

A Rákóczi továbbra is  
közösségi célokat szolgál
Befejeződött az épület átalakítása, 
felújítása, a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola sajátos nevelési igényű gyer-
mekek tagozata már a megszépült, 
modern épületrészben működik, s 
az év végéig a Rákócziba költözik a 
gyámhivatal, a nevelési tanácsadó, 
a családsegítő központ s később a 
FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egye-
sület is.                                 7. oldal

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők…”

Hazánk történelmének két fontos eseményére, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kirobbanására és a köztársaság kikiáltására emlékeztünk október 23-án az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban és a Templom téri 56-os emlékműnél. 

Írásunk az 5. oldalon.

Molnár Ferenc- és Szép 
Ernő-darab a közösségi 
házban

A Nemzeti Kamara Színház két egy-
felvonásos darabot, Szép Ernő: 
Május és Molnár Ferenc: Az ibolya 
című művét vitte színre a Jászai-dí-
jas Gali László rendezésében.

11. oldal

Önt is várjuk!
Advent Gyálon
Gyál Város Önkormányzata, a Római Katolikus Egyházközség, a Reformá-
tus Egyházközség, a Kodály Zoltán Zeneiskola és az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár az idén is megrendezi a gazdag kulturális programot 
kínáló, Advent Gyálon elnevezésű rendezvénysorozatot.

Önt is sok szeretettel várjuk a katolikus és a református templom és a kö-
zösségi ház nívós zenei programjaira a várakozás első, második és harmadik 
hétvégéjén! Legyen ott Ön is, amikor városunk adventi koszorúján gyertyát 
gyújtunk! Legyen ott a Templom téren is, tekintse meg a gyáli óvodák, isko-
lák, civil szervezetek, városunkban élő művészek, neves előadók karácsonyi 
műsorait, válogasson kedvére a kirakodóvásáron, töltse családtagjai, barátai 
társaságában forró tea, sültkolbász vagy éppen forralt bor mellett advent ne-
gyedik hétvégéjét!

Az eseménysorozat részletes programját lapunk 20. oldalán adjuk közre.
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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)
Fotók: Vincze Zsolt

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
Megjelenik: Havonta 7000 példányban

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

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. 
évi LXV. törvény 13. §-a alapján 

közmeghallgatást
tart.
Közmeghallgatás ideje: 2008. december 4. napja 18.00 óra
Közmeghallgatás helye: Arany János Közösségi Ház és Városi  
 Könyvtár - Színházterem
 (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Közmeghallgatás napirendi pontjai:
1.)  Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi  
 gazdálkodásáról
2.)  Beszámoló a rendőrség 2008. évi munkájáról és  
 tevékenységéről
3.)  Tájékoztató a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület  
 2008. évi munkájáról és tevékenységéről
4.)  Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2009. évre  
 vonatkozó terveiről
5.)  Beszámoló a Mátyás király utca forgalomszabályozása  
 érdekében tett intézkedésekről
6.)  Közérdekű kérdések és bejelentések

Gyál, 2008. november 4.
Gyimesi István s.k.

polgármester

A Gyáli Nagycsaládos Egyesület nevében köszönöm Ritecz István-
nénak, a Liliom óvoda vezetőjének, hogy a Károlyi Mihály utcai 
óvoda feleslegessé vált bútorait, eszközeit és a Liliom óvoda lecse-
rélt gyermekplédjeit tagcsaládjaink részére felajánlotta.

Hajdani Józsefné
Gyáli NE elnöke

Köszönőlevél
A Gyáli Őszidő Nyugdíjas Klub nagyon szépen köszöni azoknak 
a gyáli embereknek a segítségét, akik 2008-ban adójuk 1%-át ré-
szünkre utaltatták át. 2008-ban ez az összeg 110.450 Ft., mely ösz-
szeget a klub további működtetésére használunk fel.
Köszönettel:                                          Őszidő Nyugdíjas Klub tagsága

Pályázat
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-
det „belső ellenőr” munkakör betöltésére.

Ügyiratszám: 19255/2008.
Benyújtási határidő: 2008. november 24.
Munkakör betöltési idő: 2008. december 15.
Bővebb információ: Puskás Katalin irodavezetőtől a 06-29/540-

943 telefonszámon, valamint a www.kozigallas.gov.hu honlapon 
található.

Tájékoztatás
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. decemberi 
– 2009. januári nyitva tartásáról:
2008. december 20-án (szombaton): 
december 24. helyett – 8.00-12.00 óráig fogadunk ügyfeleket.
2008. december 29-től – 2009. január 2-ig  
közigazgatási szünet miatt zárva tartunk. 
2009. január 2. helyett január 10-én (pénteken) 8.00-12.00 óráig 
fogadjuk a Tisztelt Ügyfeleket.

Megértésüket köszönjük!
Soósné dr. Gáspár Gabriella s.k.

Gyál Város Jegyzője

Szegények boldogsága
Szegények boldogsága címmel jelent meg Prohászka László Máté 
verseskötete. A Gyálon élő, évtizedeken át újságíróként dolgozó 
szerzőt a kilencvenes években a Gyáli Mi Újság, majd a Szomszé-
dolók című lapok szerkesztőjeként ismerhette meg a város.

„Különös könyvet tart kezében az olvasó: egy Gyálon élő het-
venöt éves költő első verseskönyvét. Ám mondjuk ki egyértelmű-
en, hogy ez az adalék semmiféle elnéző jóindulatot nem igényel, 
ugyanis Prohászka László Máté könyvével, könyve legjobb verse-
ivel hazai költészetünk maradandó költői életművel gyarapodott” 
– írja a kötetről Simor András író, költő, műfordító. 

Az avatott ítész értékeléséhez csak annyit teszünk hozzá, hogy 
meggyőződésünk szerint a Szegények boldogsága fontos része az 
életműnek, de nem maga az életmű. Biztosak vagyunk abban, hogy 
a szerző a jövőben is sok míves, érett alkotással örvendeztet meg, 
gondolkodtat el majd bennünket.

Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk Laci bácsinak!
-gi-

Prohászka László Máté: Szegények boldogsága című verseskötete 
a szerző felajánlásának köszönhetően hozzáférhető, illetve megvásá-
rolható az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
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„Minden dolgozótól nagyon pontos, precíz munkát várok!”

Munkába állt az új jegyző
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete októberi ülé-
sén Soósné dr. Gáspár Gabriellát nevezte ki jegyzővé. A jogász, 
pénzügyi szaküzemgazdász, EU-szakjogász képzettséggel, két 
nyelvvizsgával rendelkező szakember már a beszélgetés első percei-
ben Gyállal kapcsolatos adatokat sorol. Felkészültsége – noha eddig 
nem volt kapcsolata városunkkal – több mint imponáló. 

- Jegyző asszony! Honnan tud ennyit 
Gyálról?

- Egy jegyzői pályázat benyújtása ko-
moly, felelősségteljes döntés. Ahhoz, 
hogy a város jövőjének alakí-
tásában részt vehessek, ismer-
nem kell annak történetét, 
múltját és jelenét. Természe-
tes, hogy igyekeztem felké-
szülni ebből. 

- Milyen út vezetett a gyáli 
jegyzői székig?

- Pécsről származom. 
Ahogy korosztályunkra mon-
dani szokták, a „rendszerváltó 
diplomások” közé tartozom. 
Néhány hónap, a tanácsi rend-
szerben végzett munka után 
egy szakmai szempontból is 
nagyon szép, izgalmas időszak 
következett az életemben. Fia-
tal jogászként lehettem része-
se a változásoknak. Úgy érez-
tük, számít a véleményünk, 
remek szellemi műhelyek 
jöttek létre akkoriban. 1991 
januárjában kaptam első jegy-
zői kinevezésemet. Szerencsés 
vagyok, mert kistelepüléstől 
körjegyzőségen át a budapes-
ti kerületig volt lehetőségem 
jegyzőként tapasztalatokat 
szerezni. Közben férjhez men-
tem, 1995-ben a XX. kerületi 
önkormányzat jogtanácso-
saként, később a XXI. kerü-
let jegyzőjeként dolgoztam. 
1999-ben születtek meg ikerfiaim, 2000-
től, mint ügyvéd tevékenykedtem, de az 
ügyvédi praxis is számos önkormány-
zati, kisebbségi önkormányzati, köztük 
nem egy Pest megyei településekhez kö-
tődő „jegyzői jellegű” feladatot adott.

- Hogyan látott munkához Gyálon?
- Első dolgom volt, hogy végigjártam 

az irodákat, megismertem, meghallgat-

tam a kollégákat. A következő lépés az 
intézmények bejárása, megismerése lesz. 
Az ismerkedés, tapasztalatgyűjtés miatt 
természetesen nem állhat meg a hivatal 

működése, kollégáimmal folyamatosan 
dolgozunk, a napi munka mellett több, a 
jövőt meghatározó feladatot is ellátunk, 
ilyen például az önkormányzat 2009-es 
költségvetési koncepciójának készítése.

- Ha már szóba hozta, milyen lesz a vá-
ros jövő évi költségvetése? A nemzetközi 
és országos folyamatokat nézve nem sok 
jóra számíthatunk… 

- Nekem, mint a hivatal köztisztvise-
lő vezetőjének a szakmai előkészítés a 
feladatom. Meg kell találnunk azokat a 
pontokat, ahol tartalékok vannak, illet-
ve azokat, ahol takarékoskodni fogunk. 
Mivel szaküzemgazdász is vagyok, „van 
erre szemem”.

- Van már kialakult véleménye a pol-
gármesteri hivatalról?

- A képzettségi szint elég jó. Vannak 
kiemelkedően jól működő területek, 

ilyen például az okmányiro-
da, aminek jegyzői körökben 
is nagyon jó híre van. Más 
területeken létszámproblé-
mákat látok, erősítésre szorul 
például a beruházási és az 
építéshatósági terület.

Azt is látom, hogy nem lesz 
könnyű áttörni a rutint, az 
„így szoktuk” hozzáállást.

Minden dolgozótól na-
gyon pontos, precíz munkát 
várok! Szolgáltató, ügyfélba-
rát attitűddel kell a hozzánk 
fordulók rendelkezésére áll-
nunk, „közszolgaként” kell 
viselkednünk. A nem bürok-
ratikus, de a vonatkozó sza-
bályok maradéktalan betar-
tása mellett működő, gyors és 
hatékony ügyintézést tartom 
kívánatosnak, ezért magam 
is hajlandó vagyok sokat dol-
gozni. 

- Magánéletéről, magánéle-
ti terveiről is faggathatom?

- Férjem mérnök, s mint 
említettem, két kilencéves 
ikerfiú boldog édesanyja va-
gyok. A gyáli jegyzői pályá-
zat benyújtását többek között 
az is motiválta, hogy elhatá-
roztuk: Budapest környéki, 

kertvárosi településre költözünk. Gyál 
fejlettsége, megjelenése nagyon rokon-
szenves számunkra, terveink szerint ide-
költözünk. A gyerekek még Budapesten 
járnak iskolába, de utánanéztünk a gyáli 
oktatási intézményeknek, s találtunk 
olyat közöttük, ahova a következő tan-
évtől jó szívvel hozzuk a fiúkat.  

-i kis-
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Baba- és gyermekruha börze
Kinőtt ruhák, megunt játékok, babakocsik, biztonsági ülések, baba- és gyermekbúto-
rok és egyéb tárgyak vására.

2008. november 29-én, szombaton 8.30-12.30-ig
Helyszín:  Bartók Béla Általános Iskola aulája.
Helyfoglalás:  szombaton 8 órától

Árusítók jelentkezését Pető Bálintné, Zsuzsi várja. Tel.: 06-20-272-3090
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját családjukon belüli 

gyermekek ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biz-
tosítunk helyet.

Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
A programot szervezi:  Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, Baba-Mama Klub

Meghívta a Mikulást a Gyáli 
Nagycsaládos Egyesület

A Mikulás azt kérte: 
1. Kövessük jelzéseit gyalogosan, és ha rá-

találunk, a jó gyerekeket megajándékozza.
2. Tudni szeretné, név szerint, melyik 

gyerek ajándékát készítse a puttonyába.
Cím: Gyál, Pozsonyi u. 67.   E-mail: haj-

danim@gmail.com
Keresésére indulunk 2008. december 6-

án, szombaton 9 órakor a gyáli közösségi 
ház parkolójából. (A program várhatóan 
12 óra felé ér véget.)

Családi délután a Tátika Óvodában
Szeretnénk elérni, hogy az 
óvoda dolgozói és a szülők 
kapcsolata olyan szövetség 
legyen, akik egymást kiegé-
szítve felelősen fáradoznak a 
gyermekek szellemi és testi 
fejlődésén. 

A harmonikus együttmű-
ködés fontos tényezője a ne-
velésnek. Szép példája ennek 
az állításnak az a Családi dél-
után, amelyre október 10-én 
kerítettünk sort. A mulatság 
során a reneszánsz év jegyét 
a hagyományok ápolásával 
hangsúlyoztuk ki.

  A rendezvény idén is ki-
tűnő alkalom volt arra, hogy 
a régi szülőket újra össze-
hozzuk, az újakkal megis-
merkedjünk továbbá, ők is 
új kapcsolatokra tehessenek 
szert.

Az eseményt, mint min-
dig hatalmas készülődés előzte meg. Sürgött-forgott mindenki, 
gyermek felnőtt egyaránt.

A szülők segítsége idén sem maradt el. Finomabbnál fino-
mabb süteményekkel, és különféle tombolatárgyakkal járultak 
hozzá, a nap sikeres lebonyolításához, melyet ezúton is hálásan 
köszönünk.

A résztevőket próbáltuk elrepíteni egy reneszánsz vár falai közé, 
ahol a csoportok elbűvölő műsoraikkal és a dolgozók meglepetés 
táncával szórakoztattuk őket. Ezek után következhetett az önfeledt 
játék. A gyerekek ugráló váron, kisautón, régmúltat idéző játékok-
kal szórakoztathatták magukat és környezetüket. Játszóházban 
játszhattak, horgászhattak, arcfestéssel változtathatták át magukat 
az általuk megálmodott figurává.

Az udvar játékait önfeledten vették birtokukba az óvodás és 
vendég gyermekek serege. A szülők védő, óvó karjai nyújtottak 
biztonságot a tipegő manócskáknak is.

Akinek ez nem volt elég, zsákbamacska és a tombolahúzáson 
izgulhatott, hogy minél több nyereménnyel térhessen haza. Sok 
kedves játék talált gazdára, aminek mindenki egyaránt örült. 

Biztosan állíthatjuk, hogy egy jól sikerült délutánt éltünk 
meg.

Mindenkinek köszönjük, aki részt vett rendezvényünkön. Re-
méljük, hogy jól érezte magát, mi sok pozitív élménnyel gazdagod-
tunk.

Medgyesi Tímea
óvodapedagógus
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„Ne feledd a tért, 
ahol elestek ők…”
Az 1956. október 23-án, a budapesti diákok Petőfi kör vezette békés 
tüntetésével indult, s a fegyvertelen tömegekre leadott véres sor-
tűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt 1956-
os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

1989. október 23-án, a déli harangszó után, az Országház erké-
lyéről Szűrös Mátyás köztársasági elnök az egész Kossuth teret be-
töltő, lelkes tömeg előtt kikiáltotta a köztársaságot. 

Hazánk történelmének e két fontos, életünkre ma is nagy hatás-
sal bíró eseményére emlékeztünk október 23-án az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban és a Templom téri 56-os 
emlékműnél. 

A városi ünnepségen részt vett Gyimesi István, Gyál város pol-
gármestere, Végh Tibor országgyűlési képviselő, Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgár-
mester is.

A rendezvény a Gyál Városi Fúvószenekar műsorával kezdődött, 
majd az Ady Endre Általános Iskola tanulói adtak műsort, „Ne fe-
ledd a tért, ahol elestek ők…” címmel, színvonalas előadásuk cí-
méül Illyés Gyula idézetet választva. Az adysok után főtiszteletű  
Takaró Károly, nyugalmazott református püspök tartott megem-
lékező beszédet. A Nemzeti Kamara Színház művészeinek zenés 
irodalmi összeállítását követően a Templom téri 56-os emlékműnél 
helyezték el az emlékezés koszorúit virágait az ünnepség résztvevői. 
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Sulihírek az Eötvösből: Találkozunk Finnországban!

Iskolánk képviselői a németországi Comenius találkozón
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Ber-
lin melletti Birkenwerder polgármestere és a helyi 
Regine – Hildebrandt - Schule igazgatója az Eu-
rópai Unió Comenius programja által támogatott 
nemzetközi oktatási projektet. Öt európai ország, 
Németország, Finnország, Szicília, Bulgária és Ma-
gyarország iskoláinak tanárai és diákjai fognak 
két éven keresztül a programban együttműködni. 
A nemzetközi projekt címe:  „A család Európában 
– Hagyományok és  jövő”. 

Az Eötvös József Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskola már harmadik 
éve nyújtott be Comenius Együttműkö-
dési pályázatot az Európai Unióhoz más 
országok iskoláival közösen. Idén végre a 
magyar pályázat mellett a partnereké is si-
keres volt, ami lehetővé teszi a hosszú távú 
együttműködést. Iskolánkat az Unió 9000 
€ - val támogatja, ami fedezi a projekt meg-
valósításának helyi, valamint a partnerek 
által szervezett projekttalálkozók részvételi 
költségeit. A közös munkanyelv a német, de 
az angolt tanuló diákok is bekapcsolódnak a 
munkába, hiszen a program beépül az iskola 
helyi tantervébe és a legkülönbözőbb tanítá-
si órákba. A diákok változatos módszerekkel 
tanulmányozzák közvetlen környezetüket, 
összehasonlítják a különböző szokásokat, 
életfeltételeket. A kutatás projekteredmé-
nyei lesznek: fotópályázat, közös naptár, 
egy közös Internetújság, film a családi ün-
nepekről, szövegalkotói, - és rajzpályázat, 
tánc - workshop, közös színházi produkció 
stb. Minden iskola Comenius honlapot szer-
keszt, a különböző nemzetiségű diákok és 
tanárok által létrehozott Internetplattform 
segítségével tartják a kapcsolatot egymással. 
A munkát a tantestület tagjaiból álló Come-

nius munkaközösségek irányít-
ják, a diákok Comenius klubot 
alakítanak ki. Az idegen nyelvi 
kompetenciák fejlesztése mel-
lett az együttműködés célja, 
hogy a fiatalokat érzékenyebbé 
tegyük a családi kapcsolatok 
kulturális és szociális sokszí-
nűségére, identitástudatukat 
erősítsük, és a más kultúrák 
iránti toleranciájukat fejlesz-
szük. A közös munkát, és egy-
más jobb megismerését segítik 
a partneriskolák által szervezett 
projekttalálkozók. Az elsőre 

októberben, a németországi Birkenwerder-
ben került sor, ahol intézményünket Kocsis 
Judit, Czékmán Balázs, Bíróné Tolvaj Erzsé-
bet tanárok, és Rafai Alexandra, Burján Ti-
bor tanulók képviselték. A külföldi vendégek 

német családoknál laktak. 
A meghirdetett közös lo-
gópályázat értékelése, a 
projekt munkatervének 
kidolgozása, határidők 
meghatározása voltak a 
legfontosabb feladataink. 
A külföldi iskolák diákjai, 
tanárai az együtt töltött 
napokon, közös családi 
esteken megismerkedtek 

egymással. Mi is bemutattuk hazánkat, vá-
rosunkat és iskolánkat. A vendégek betekin-
tést nyertek a német iskolarendszerbe, és ter-
mészetesen sor került közös kirándulásokra 
Berlinben. A logópályázatra iskolánk több 
mint 100 tanulója adta be ötletes alkotásait. 
Szovics Vivien 9. osztályos tanuló alkotása a 
2. helyezést érte el a nemzetközi mezőnyben. 
Már a munka kezdetén örömmel tapasztal-
juk diákjaink és a kollégák lelkesedését, kre-
ativitását, ami alapja a közös munka sikeré-
nek. Következő alkalommal márciusban, a 
finn Klaukkalában találkozunk, májusban 
pedig intézményünk ad otthont a nemzet-
közi projekttalálkozónak, ami az egész isko-
laközösség számára nagy kihívást jelent. Kö-
szönjük a programba bekapcsolódó diákok, 
tanárok, szülők munkáját!           

Bíróné T. Erzsébet
projektvezető

Tisztelt Szülők és Támogatók!
Mint arról már bizonyára értesültek, a Kossuth iskola épületét az önkormányzat 
2007-ben, kívül-belül felújította, ezzel európai színvonalú körülményeket teremtve 
az egyre magasabb színvonalú oktatáshoz. Mivel a Rákóczi iskola az idei tanévtől 
megszűnt, a két intézmény összevonására került sor, amely eddig a Városi Általános 
Iskola nevet viselte. 

A diákok szavazással döntöttek arról, hogy iskolájuk, 2008 október 1-jétől a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola nevet viselje.

Az intézmény most szeretne szobrot állítani névadójuk tiszteletére, amelyhez az 
Önök segítségét kérjük. 

Ha adományával támogatni szeretné ezen elhatározásunkat, a Rodostó Alapít-
vány 64400044-10406500 (számlavezető: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet) 
számlaszámán illetve az intézmény gazdasági irodáján tudja ezt megtenni, melyről 
természetesen - legyen szó bármilyen csekély összegről is - igazolást állítunk ki. 

A hivatalos névadó ünnepségre 2008 év végén, vagy 2009 év elején kerül sor, attól 
függően, hogy a szoborra mikor gyűlik össze az adomány. 

Köszönettel:
Juhász Ida 

igazgató, a Rodostó Alapítvány kuratóriumának elnöke
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A Rákóczi továbbra is közösségi célokat szolgál

Korszerű épületbe költöznek az intézmények
A volt Rákóczi iskola sorsával kapcsolatban számos híresztelés 
látott napvilágot az elmúlt időszakban. Voltak, akik azt is tud-
ni vélték, hogy ki vásárolta meg az épületet.

Ahogy lapunkban is hírül adtuk már, a valóság ezzel szem-
ben az, hogy az önkormányzat nem adja el a létesítményt, az 
a továbbiakban is közösségi célokat szolgál, közintézmények-
nek ad majd otthont. Befejeződött az épület átalakítása, felújí-
tása, a Zrínyi Miklós Általános Iskola sajátos nevelési igényű 

gyermekek tagozata már a megszépült, modern épületrészben 
működik, s az év végéig a Rákócziba költözik a gyámhivatal, 
a nevelési tanácsadó, a családsegítő 
központ s később a FEGY Polgárőrség 
és Tűzoltó Egyesület is.

Mivel megváltozik az épület ren-
deltetése, jelentős átalakításokra volt 
szükség. Az épület korszerűsítése  
54,6 millió forintba került, a közbe-
szerzési eljárásban kiválasztott PMG 
Kft. idén augusztusban kezdte meg, s 
novemberre már be is fejezte a mun-
kálatokat.

A sajátos nevelési igényű tagozat 
47 tanulója már a megszépült, aka-
dálymentesített épületbe jár isko-
lába. A felújítás részeként újjáépí-
tették az eddigi két vizesblokkot, s 
egy harmadikat is kialakítottak, öt 
tanterem, tanári és orvosi szoba is 
rendelkezésre áll, megújult a torna-
terem, öltözőket, raktárt alakítottak 
ki a szakemberek. Új bejárati ajtók 

készültek, kicserélték az elektromos hálózatot, megújult a 
számítógépterem is.

A nevelési tanácsadó a napokban költözik be a korszerűen 
átalakított intézménybe. A szervezet tevékenységéhez illesz-
kedő módon kisebb foglalkoztató szobákat alakítottak ki a 
felújítás során.

A családsegítő szolgálat és a gyámhivatal munkatársai is 
még idén birtokba veszik a számukra kialakított épületrészt. 

Minden, a Rákóczi utcai épületben helyet kapó 
intézmény életében fejlődést, minőségi vál-
tozást jelent a költözés, hiszen az eddigieknél 
korszerűbb, tevékenységükhöz illeszkedő ki-
alakítású épületbe kerülnek. A Rákóczi tehát az 
önkormányzat határozott szándékainak meg-
felelően továbbra is oktatási, szociális, közössé-
gi, kistérségi célokat szolgál, a polgárőrség oda-
költözésével pedig a létesítmény állandó őrzése 
is megoldódik.

Korszerű, jól felszerelt épületben tanulnak a gyerekek

Csak a falak maradtak, volt ahol még azok sem
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Kedves Olvasók!
Az előző havi számban ismertettük Önök-
kel egy a gyermekélelmezésben szereplő 
ételsor receptjét. Most ismét az őszhöz kap-
csolódó menüsor elkészítését mutatjuk be.

Orjaleves (Csontleves) 4 fő részére
Húsos karajcsont  1000 g
Fehér gyökér 375 g
Sárgarépa 550 g
Zeller 150 g
Karalábé 250 g
Vöröshagyma 125 g (1 fej) 
Paradicsom 1 db
TV paprika 1 db
Szemes bors 5 g
Só 75 g
Fokhagyma 25 g
Petrezselyemzöld friss 1 cs.
Zeller zöld friss 1 cs.

Legfontosabb, hogy minden hozzávalót 
alaposan megmosunk, megtisztítunk. Egy 
nagyobb fazék aljára fektetjük a feldarabolt 
karajcsontot, felöntjük annyi hideg vízzel, 
hogy jócskán ellepje. Forrásig hevítjük, 
hozzáadjuk a szemesborsot, a fokhagymát, 
paprikát, a hagymát egészben, és egy kevés 
sót. Fedő nélkül, lassú forralással, gyön-
gyöztetve tovább főzzük. A zöldségeket fél-
ujjnyi hasábokra vágjuk, beletesszük a félig 
megfőtt levesbe, majd további lassú gyön-
gyöztető forralással, fedő nélkül az egészet 
puhára főzzük.

Külön edényben, enyhén sós vízben ki-
főzzük a tésztát, leszűrjük és a kész leveshez 
adjuk, a tetejét megszórjuk vágott petrezse-
lyemmel. 

Székelykáposzta  4 fő részére
Savanyú káposzta szálas 800 g
Sertés hús (lapocka, comb) 650 g
Őrölt bors   25 g
Fokhagyma 125 g
Vöröshagyma    80 g
Fűszerpaprika 8 g
Füstölt szalonna 100 g
Paprika, paradicsom vagy lecsó 125 g
Tejföl 200 g 
Rizs 325 g
Sertés zsír 60 g

A húst megmossuk, szárazra töröljük, és 
2-3 cm-es kockákra vágjuk. A zsiradékon 
puhára pároljuk a felkockázott hagymát 
majd a tűzről levéve megszórjuk a piros-
paprikával. Rádobjuk a húst, visszatesszük 
a tűzre és nagy lángon, állandóan keverget-
ve, mintegy megpörköljük. Aztán lefedjük, 
mérsékeljük a tüzet, ízlés szerint sózzuk, 
beledobjuk a paradicsomot és a paprikát, 
zúzott fokhagymát és a köménymagot.  A 
félig megpuhult sertéspörköltre szükség 
esetén kimosott, darabolt savanyú káposz-
tát teszünk, só nélküli csontlével vagy víz-
zel felengedjük. Mielőtt teljesen megfőtt, 
belerakjuk a megmosott rizst, és készre pá-
roljuk. A kitálalt ételt tejföllel díszíthetjük, 
tűzforrón tálaljuk.

A fenti menüt 2008. november 28-án lehet 
megkóstolni, ha befizetnek a rá Gyál Város-
üzemeltetési Kht-nál. 

További felvilágosítást a www.gyalkht.hu 
oldalon találnak. 

J.M.

Mit kell tudnunk az influenzáról?
gyengeséggel és kaparó érzéssel a torokban, 
a „náthás tünetek”: orrfolyás, orrdugulás, 
hörghurut más vírusfertőzésre utal, nem 
jellemző az influenzára.

Járványos időszakban kerülni kell a zárt 
helyeket, tömegeket. A beteg pár napig ma-
radjon otthon ágynyugalomban saját gyó-
gyulása és a járvány megelőzése érdekében. 
A védekezés hatékony módja az évenkénti 
védőoltás. Ismételt oltásokra azért van 
szükség, mert a vírus változékonysága mi-
att az előző évben gyártott oltóanyag nem 
vált ki védettséget a következő évben elő-
forduló vírusok ellen.

Kinek a számára fontos az influenza el-
leni oltás?

A betegség súlyosan, gyakran szövőd-
ménnyel zajlik krónikus tüdő-, szív-, és 
vesebetegségben, immunkárosodásban, 
cukorbajban szenvedőknél és 65 éves kor 
felett.

Súlyos lefolyású lehet az influenza a 
szociális és egészségügyi intézményekben 
tartósan ápolt bármely korú személyek kö-
rében. A felsoroltak számára minden évben 
térítésmentes védőoltás áll rendelkezésre.

Javasolt még az oltás azok számára, akik 
munkájuk során zárt helyen, sok emberrel 
foglalkoznak. (pedagógus, közlekedésben, 
egészségügyben, kereskedelemben stb. dol-
gozó)

Mikor kell kapni az oltást?
Az influenza szezonja december hónap-

ban indul, csúcsát január, február, március 
hónapban éri el, ezért érdemes november 
hónapban kérni az oltást, de később adva is 
kivédheti a fertőzést.

Lehet-e influenzát kapni a védőoltástól?
Az oltás nem okozhat influenzát, mert 

nem tartalmaz élő vírust. Az oltóanyagban 
lévő elölt vírusok ellenanyagot termeltetnek 
a védekező rendszerrel, melyek majd meg-
akadályozzák az influenza kialakulását.

Az influenza elleni védőoltás a járványos 
időszakban hozzáférhető a gyógyszertárak-
ban, orvosi receptre lehet kiváltani.

Akinek térítésmentes oltás jár, jelent-
kezzen háziorvosánál az oltás felvételére!

Nagyné Győző Erzsébet
járványügyi felügyelő

ÁNTSZ Dabasi-, Gyáli Kistérségi Intézete

Az őszi, téli időszakban jelentkező légúti 
betegségeket – tévesen – influenzának hív-
ják, pedig ezek többnyire más vírus vagy 
baktérium okozta fertőzések. Az influen-
za decembertől márciusig okoz járványos 
megbetegedést. Az influenza cseppfertő-
zéssel terjedő fertőző betegség, melyet az 
influenza A, B és C vírus okoz. Köhögéssel, 
tüsszentéssel, de normál beszéd közben is 
sok millió vírus kerül a levegőbe, és ezek 
belélegezve, akár tömegek fertőzését okoz-
hatják. A vírus a légzőszervek nyálkahár-

tyáját betegíti meg, onnan jut a vérkerin-
gésbe és más szervekbe. A vírus legyengíti 
az immunrendszert, lehetőséget adva más 
fertőzéseknek, pl. a tüdőgyulladást okozó 
pneumococcus baktériumoknak. Ez az in-
fluenza leggyakoribb szövődménye, mely 
az idősek és a tartós betegségben szenvedők 
halálozásához is jelentősen hozzájárulhat. 
A pneumococcus okozta tüdőgyulladás is 
megelőzhető védőoltással!

Az influenza hirtelen kezdődik, magas 
lázzal, erős fejfájással, izomfájdalommal, 
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„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erõ, lassúság 
mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, 

kinek ne tetszenék a tánc...”   (Kalidásza)

Civil szövetség létrehozását is felvetették

A társastánc doajen-je Gyálon

Szerda esti láz
Manapság hazánkban is egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend, reneszánszát éli egy 
nagyon szép, bár az utóbbi évtizedekben 
elhanyagolt szórakozási forma, a társastánc. 
Kétségtelen, hogy a népszerűséghez hozzájá-
rultak a kereskedelmi csatornákon sugárzott 
nagy sikerű táncos szórakoztató show-mű-
sorok. Talán ezek hatására, talán az általá-
nos divathullámban is megfigyelhető retro 
stílusnak köszönhetően, melynek gyökerei a 
60-as, 70-es évek korszakába nyúlnak vissza, 
de észrevehetően megnövekedett az igény a 
társastánc tanfolyamok iránt. 

Akik valamelyest érdeklődnek a verseny-
táncok iránt, azoknak talán nem ismeretlen 
Koltai Ottó neve, aki a Magyar Táncsport 
Szakszövetség egyetlen ma is élő alapí-
tó tagja, és a magyar társastáncművészet 
és táncpedagógia nemzetközileg elismert 
alakja. 

Ottó bácsi a mai napig tanít társastáncot 
és illemtant, és bár 83 éves, korát megha-
zudtoló szellemi és fizikai frissessége bá-
mulatos. 

De hogyan kapcsolódik mindez váro-
sunkhoz? 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban szervezett tanfolyamok kö-
zött szerepel egy társastánc tanfolyam is, 
melynek színvonalát Koltai Ottó bácsi neve 
és személye garantálja.

A minap meglátogattam az egyik tánc-
órát, és személyesen is 
megtapasztalhattam azt 
a remek hangulatot, amit 
Ottó bácsi varázslatos 
személyisége teremtett. 
Lehengerlő volt nézni, 
milyen fiatalos lendület-
tel és szakmai tudással 
rendelkezik az idős bácsi. 
Őt figyelve azon gondol-
koztam, hogy vajon mitől 
van ennyi energiája és tü-
relme a tanítványokhoz 
és arra kellett rájönnöm, 
hogy egész egyszerűen 
neki ez az élete. 

Végtelen szeretettel beszélt a tanítványai-
ról és a táncról. Ez az ő varázsereje.

Egyik tanítványával is beszélgettem, aki 
a feleségével azért jár a tanfolyamra, mert 
egész egyszerűen nincs a városban olyan 
szórakozási lehetőség, ahol kultúrált kö-
rülmények között tudnának táncolni, és 
ilyen remek hangulatban eltölteni néhány 

órát. Sajnos ez egy olyan 
probléma, ami a város-
ban minden korosztályt 
érint, de Ottó bácsi tánc-
órái egy lehetséges alter-
natívaként akár erre is 
megoldást jelenthetnek. 

Az egyre nagyobb ér-
deklődésre tekintettel 
Ottó bácsi november 
végétől kezdő és haladó 
tanfolyamot is indít az 
intézményben, szerda es-
ténként, 17.00 órától vár-
ja az érdeklődőket. 

-vs-

A Nonprofit Információs Oktató Központ (NIOK Alapítvány) Ala-
pítvány és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Kistérsé-
gi Civil Találkozót szervezett október 14-én az Arany János Közös-
ségi Ház és Városi Könyvtárban. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak köszönhetően egyre 
nagyobb szerep jut a civil szervezeteknek a fejlesztési és forrás-
elosztásokkal kapcsolatos döntésekben. A régiók és a kistérségek 
szintén egyre nagyobb döntési lehetőséget kapnak. Ezért a találko-
zó legfőbb célja a kistérségi civil érdekképviselet alapjainak meg-
teremtése volt. 

A gyáli civil szervezetek képviselőit Török László, a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének megyei igazgatója kö-
szöntötte, majd Oprics Judit és Pikó Zsuzsanna (NIOK Alapít-
vány) bemutatták a Regionális Civil Egyeztetések Programot, il-

letve a Közép-magyarországi Regionális Civil Szolgáltató Központ  
(CISZOK) szolgáltatásait és projektjeit ismertették.

A gyáli kistérséget Hipszki Mihály kistérségi koordinátor és Bru-
der Márton, a helyi vidékfejlesztési iroda vezetője mutatta be. 

Mint kiderült, a civil szervezetek munkáját leginkább az infor-
mációhiány illetve az internet alapú kommunikáció hátráltatja, 
ugyanis sokaknak még mindig problémát jelent kiigazodni a szá-
mítástechnika és az internet világában. 

A rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta, melyen többek kö-
zött felvetődött egy nagyon fontos kezdeményezés, mégpedig egy 
kistérségi szövetség létrehozása, ami a gyáli kistérség civil szerve-
zeteit fogná össze, ezzel biztosítva a hatékonyabb érdekképviseletet 
és működést.                                                

VS
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„Isten dicsőségére, elődeink emlékére öntetett engem Gyál város”

Harangszentelés az újtemetőben

A ravatalozó épületének felújítása kapcsán 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

határozott az épület mellett elhelyezett harangláb megépítéséről 
is. A nyár folyamán a ravatalozó külső-belső rendbetétele elkészült, 
megépült a harangnak helyet adó torony.  Október végén megér-
kezett a harang, ezzel befejeződött a ravatalozó épületének teljes 
felújítása.

November 1-jén Mindenszentek napján sokan összegyűltek, hogy 
részt vegyenek a harangszentelésen. Az eseményen megjelent váro-
sunk polgármestere, Gyimesi István, Vinnai Tibor önkormányzati 
képviselő és a kivitelező Gyáli Ipartestület elnöke, Karikás Pál is.

Hefler Gábor római katolikus 
lelkipásztor mondott köszöne-
tet mindazoknak, akik anyagi 
és fizikai segítséget nyújtottak, 
majd megszentelte a harango-
kat, melyekkel méltóképpen 
tudják elbúcsúztatni a hozzá-
tartozók szeretteiket. 

Gombos Miklós őrbottyáni 
aranykoszorús harangöntő 

mester műhelyében készültek a 
harangok, a nagyobb 44 cm át-
mérőjű, 52 kilogramm, a kisebb 
34 cm átmérőjű, 22 kilogramm 
súlyú.  

A harangon a magyar címer 
látható két angyallal, az aláb-
bi felirattal: „Gyál 2008. Isten 
dicsőségére elődeink emlékére 
öntetett engem Gyál város.”

Az ünnepség végén a két ha-
rang együttesen szólalt meg. 

Mostantól a gyáli új temetőben 
is megszólalhat a harang az eltá-
vozottak lelki üdvéért.    Sz.M.

Befejeződött a csomópont átépítése, felújítása
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a Magyar Közút Kht. mint-
egy 110 millió forintos beruházással újította fel városunk egyik leg-
forgalmasabb és legveszélyesebb közúti csomópontját, a Kőrösi út 
– Vecsési út – Bem József utca térségét. 

A munkálatok határidőre befeje-
ződtek.

A környéken lakók jogos igényei-
vel teljes mértékben egyetértve évek 

óta szorgalmaztuk a 
csomópont felújítá-
sát, biztonságosabbá 
tételét. A kanyarodó-
sávok, árkok, járda, 
szabványos gyalogát-
kelőhely, járdaszigetek 
megépítését, a közvilágítás korszerűsítését és más 
átalakításokat is magában foglaló beruházással 
végre valóban kulturáltabbá vált ezeknek az igen 
nagy forgalmú kereszteződéseknek a képe, s ami 
még fontosabb, gyorsabbá és biztonságosabbá vált 
az áthaladás – mondta el lapunknak Erős József, a 
gyáli 6. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselője. Ez a munka befejeződött, de a környék fej-
lesztése nem ért véget – hangsúlyozta Erős József. A 
tervek szerint 2009-ben a Vecsési út teljes szakaszát 
is érintő teljes útfelújításra kerül sor Gyál és Vecsés 
között.



A Nemzeti Kamara Színház bemutató előadása Gyálon

Molnár Ferenc- és Szép Ernő-darab 
a közösségi házban
Gyál Város Önkormányzatának kultúrapártoló döntése nyomán az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lelt otthonra a 
Nemzeti Kamara Színház. Az intézmény és a társulat együttműkö-
désében, de talán nem túlzás azt állítani, hogy városunk kulturális 
életében is mérföldkő volt a színház november 7-én este tartott be-
mutató előadása. Ez volt ugyanis az első olyan produkció, amit teljes 
egészében Gyálon hozott létre a társulat.

A Nemzeti Kamara Színház két egyfelvonásos darabot, Szép Ernő: 
Május és Molnár Ferenc: Az ibolya című művét vitte színre a Jászai-
díjas Gali László rendezésében.

„Gali László rendezésében igazi színházzá lett az Arany János 
Közösségi Ház, nem egyszerűen csak székeket raktak szép sorjában 
egymás mellé a méretes teremben, de megtörtént az, ami minden ren-
desebb előadásban megvalósul: az embernek ember által való ábrázo-
lása” – írta a Magyar Hírlap november 10-i számában, az előadásról 
megjelent kritikájában Apáti Miklós József Attila díjas költő.

A remek színészi teljesítmények és a mesteri rendezés valóban 
emelkedett színházi élménnyel ajándékozták meg a bemutató telthá-
zas közönségét. 

Az előadás közreműködői: Sörös Sándor, Kiss Renáta, Pelsőczy 
László, Mettler S. Emese, Berecz György, Herman Gréta, Lőrincz Le-
vente, Seszták Szidónia, Keller Veronika, Ondrik János, Kecskeméti 
Zsuzsanna, Répászky Miklós, Farkas Zoltán, Kis Roboám, Horváth 
Gergő, Emődi Norbert.

Díszlet: Langmár András, Jelmez: Rományi Nóra, Zenei összeállí-
tás: Csiba Lajos, A rendező munkatársa: Keller Veronika, Rendező: 
Gali László Jászai-díjas
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Tisztelt Szerkesztőség!
Gyálon járják az utcákat a trükkös faárusok.

Módszerük a következő: Mázsáját 1.700 Ft-ért kínálják (ha 
egész autónyi, akkor 1.500 Ft, de vigyázat, két pótkerék is van 
a platón!). Megpakolnak egy műanyag hordót, amit lemérnek 
(80 kg), bár a mérleg mindenre hasonlít, csak mérőeszközre 
nem, azután a többit már nem mérik, csak máglyaszerűen 
megpakolják a hordót (kb. 30 kg), és kis cetlin jegyzetelnek. 
Így lehetséges, ahogy én is jártam, hogy 20 mázsa helyett, csak 
6.5-t kaptam.

A pakolás közben iszonyatosan sok felesleges kérdést tesz fel 
az eladó, de csak azért, hogy a figyelmet terelje (még vizet is 
kérnek, hogy bezavarják a tulajt).

A történetemmel nem akarom untatni magukat, de szeret-
ném, ha a gyáli lakosok valamilyen úton tudomást szerezné-
nek róla, hogy legalább más ne járjon pórul.

Amúgy számlát nem tudtak adni, ill. a fáról semmilyen ere-
detet igazoló dokumentumot nem tudtak felmutatni (a telep-
helyükön maradt).

Üdvözlettel:
Név és cím a szerkesztőségben

A Mátyás király utcai útépítést lapunk is nyomon követte, legutóbbi szá-
munkban pedig az ott élők panaszaival foglalkoztunk. Mint bizonyára 
sokak előtt ismeretes, a környék lakói a megnövekedett forgalom és a 
súlykorlátozások figyelmen kívül hagyása miatt 173 aláírással írtak le-
velet az önkormányzatnak, melyben a probléma megoldását sürgetik. 

A képviselő-testület szeptember 25-én tárgyalta a Mátyás király utcá-
ban élők panaszát. A polgármesteri hivatal szakemberei a műszaki, jogi 
stb. megoldási lehetőségeket keresik.  

A lapunkhoz eljuttatott és most közreadott olvasói levél más szem-
szögből világítja meg a problémát.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Gyáli Újság Szerkesztősége!

A gyáli újság októberi számában megjelent „Üröm az örömben” 
című írással kapcsolatban szeretném elmondani észrevételemet, 
véleményemet.

Én a Rózsa és Tulipán utca sarkán lakom. Amióta a Tulipán utca 
új burkolatot kapott, igen megnőtt a forgalma, sőt az óvoda elké-
szülte óta még jobban.

A Tulipán utcába 10t-ig tehergépkocsival is be lehet hajtani. Ezt a 
súlykorlátozást sokszor figyelmen kívül hagyják és még 40t-ás gép-
járművel is behajtanak.

Amióta elkészült az új burkolat és megnőtt a forgalom, repedez-
nek a házak falai. De mi még nem panaszkodtunk, ezután mi is 
aláírást fogunk gyűjteni,mint a Mátyás király utcai lakosok. A Tu-
lipán utcában nincs 40km/h sebességkorlátozó tábla sem.

Kérdem én a tisztelt Mátyás király utcai lakosokat, a tisztelt pol-
gármester urat és a tisztelt képviselő-testületet, hogy csak a Má-
tyás király utcai lakosok nyugalmát nem lehet zavarni, másokét 
viszont igen?! Tulajdonképpen mit akarnak a Mátyás király utcai 
lakosok?!

A 3,5t feletti járművek ki vannak tiltva a területről, míg a rosz-
szabb minőségű Tulipán utcába 10t-val is be lehet hajtani. Forga-
lom irányító jelzőlámpát akarnak, pedig azt sokkal forgalmasabb,
veszélyesebb helyre is el tudom képzelni. Fekvőrendőrt, félszigetet, 
egyebet, no meg sétáló utcát akarnak. Tehergépkocsik teljes kitil-
tását, olyan útszakaszokra terelve ezzel a forgalmat, melyeknek 
burkolata rosszabb a Mátyás király utcáénál. Ez az utca műszaki 
szempontból megfelel a mai követelményeknek, egyéb utcákkal el-
lentétben, lásd Tulipán utca. Véleményem szerint csak be kellene 
tartani és tartatni a KRESZ előírásait.

Tisztelt Polgármester Úr!
Ön megígérte, hogy a Tulipán utca elkészültével, az útszakasz 
40km/h sebességkorlátozó jelzőtáblákkal lesz ellátva. Ez a mai na-
pig nem történt meg.

Kérdem én, hogy miért? Mi is gyűjtsünk aláírásokat, hogy meg-
történjék?!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöket, hogy a Mátyás király utcával kapcsolatos döntései-
ket jól fontolják meg, a többi gyáli lakos érdekében is!

A végére, kérem, engedjenek meg egy szólás-mondást a cikkel 
kapcsolatban:

A szomszéd tehene nem baj, ha megdöglik, csak az enyém ma-
radjon életben… és nekem legyen jó.

Így gondolják a Mátyás király utcai lakosok?!
                                                                          Tisztelettel:

név és cím a szerkesztőségben
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A FEGY naplójából
Október 2-án éjszaka az M5-ös autópálya gyáli lehajtó-
ja előtt egy vidéki taxitársaság gépkocsija valamint egy 
szlovák felségjelű kamion ütközött. Az ütközés követ-
keztében a taxi vezetője a helyszínen elhunyt. A FEGY 
tűzoltói a kiérkező monori rajoknak nyújtottak segítsé-
get, a polgárőr járőr pedig az autópályán szolgálatot tel-
jesítő rendőröknek segédkezett a forgalom terelésében, 
valamint az ideiglenes útzárásban. 

Október 22-én a Kőrösi út folytatásában, az Üllő-Ócsa 
kereszteződésben közúti baleset történt. Tűzoltóink és 
polgárőreink a helyszínre vonultak, ahol két személygép-
kocsi és egy kisteherautó ütközött. Az ütközés következ-
tében egy személy elhunyt, egy pedig súlyosan sérült, őt 
a légimentők szállították kórházba. Egy személygépkocsi, 
amely a balesetben vélhetően részt vett, a helyszínt a raj ki-
érkezése előtt elhagyta. A raj áramtalanítást végzett, a sé-
rültek ellátásában segítséget nyújtott, rádión a még vonuló 
egységeknek útbaigazítást adott. Polgárőreink a baleseti 
helyszín zárásában a rendőrséggel közösen vettek részt. 

Október 22-én érkezett a bejelentés, miszerint a Vecsési 
úton több személy az autók elé ugrál, a megálló gépko-
csikat rugdalják, utasaikat fenyegetik. A járőr perceken 
beül a helyszínre érkezett, ahol a kvintett két tagját fel-
tartóztatták, majd a kiérkező rendőrjárőrnek átadták. Az 
este folyamán a többi elkövető is előállításra került. 

Október 26-án égett az avar és a gaz valamint az ösz-
szehordott vegyes szemét az M0-ás és a gyáli csatorna 
közti területen, több helyszínen, mintegy fél hektáron. A 
FEGY tűzoltói a tüzeket 2 darab gyorsbeavatkozó sugár-
ral, valamint kéziszerszámokkal eloltották.

A FEGY járőrei Mindenszentek, valamint a halottak 
napján a városunkban található mindkét sírkertet foko-
zattan ellenőrizték a rendőrséggel valamint a közterü-
let felügyelettel előzetesen megbeszéltek szerint. Kirívó 
bűncselekménnyel, szabálysértéssel járőreink nem talál-
koztak a két nap során.

November 8-án állampolgári bejelentés érkezett a FEGY 
ügyeletére, miszerint a TSZ-telep területén valami ég, a 
jelző csak a füstöt látja. Haladéktalanul megkezdte a be-
vonulást a FEGY tűzoltóságának gépjárműfecskendője, 
valamint egy terepjáró kivitelű gépkocsija. Vonulásuk 
közben értesítették a működési terület szerint illetékes 
Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságot. A helyszínen mint-
egy 150 négyzetméteren égett az avar illetve a gaz, a tűz 
terjedése következtében munkagépek is veszélybe kerül-
tek. A tüzet a raj kéziszerszámokkal valamint egy gyors-
beavatkozó sugárral eloltotta. 

koncert
az Advent Gyálon
programsorozat

keretében

Zongorán közremûködik:

Medveczky Ádám
Helyszín: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

(Gyál, Kõrösi u. 118-120.)

Idõpont: 2008. december 6., szombat 19 óra

Belépõ: 1500 Ft 
Jegyrendelés: 06-29/541-641
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Az idős kutyák betegségei I. 

Ízületi és csontproblémák

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Kutyáink megfelelő 
tartás esetén egyre 
magasabb kort ér-
nek meg. Nagytestű 
fajtáknál a hetedik, 
kistestűeknél a nyolc-
kilencedik évtől vi-
szont már kezdődik 
az öregkor. Ilyenkor a 
szervezetben már kez-
denek jelentkezni az 
elhasználódás termé-
szetes biológiai folya-
matai. A csontokban 
a rugalmasságot biz-
tosító szerves anyagok 
mennyisége csökken 
és a szilárdságot adó 
szervetlen ásványi sók 

aránya megnő. Ezért nem szerencsés az idős kutyáknak úgyneve-
zett csonterősítő készítményeket adni, mivel ezek kalcium-sókat és 
D vitamint tartalmaznak, melyek a csontépüléshez szükségesek, 
időskorban viszont hátrányosan befolyásolhatják a csontozatot.

Az ízületi porcok és szalagok rugalmassága, teherbíró képessé-
ge is csökken. A mozgás során a csontok közti erők átvitelében, az 
ütközések csillapításában ezeknek igen fontos szerep jut. A bennük 
kialakuló degeneráció, vagyis elfajulás ezért mindig mozgászavart 
okoz. Kezdetben ez abban nyilvánul meg, hogy az állat keveseb-
bet mozog, sokat fekszik. Később a fájdalmas ízületek (pl. a csípő 
vagy a gerinc) környékének érintését, simogatását nem tűri és akár 
morgással jelzi a kutya. Csak előrehaladott folyamatnál tapasz-
talunk sántítást, tipegő, kötött mozgást, esetleg azt, hogy az állat 
nehezen tud felállni, felnyüszít bizonyos mozdulatoknál. Ilyenkor 
már mindenképp szükséges állatorvoshoz fordulni és megkezdeni 
a kezelést.

 A porcok kopásával járó arthrosis szinte bármelyik ízület-
ben előfordulhat, de leggyakoribb a csípő, a térd, a váll és könyök 
megbetegedése. A folyamat helyének meghatározása után szüksé-
ges lehet a kérdéses terület röntgen-vizsgálata, ugyanis bizonyos 
kórképek esetében (pl. porcleválás, csípő-dysplasia, gerinc-beteg-
ségek) műtéti beavatkozás hozhat csak tartós javulást. Az esetek 
nagy részében azonban megfelelő gyógyszeres kezeléssel az állat 
fájdalmait jelentősen lehet csökkenteni, akár panaszmentessé is te-
hető. Fontos hangsúlyozni, hogy az emberek számára kifejlesztett 
gyulladáscsökkentők többsége kutyáknál akár végzetes kimenetelű 
mellékhatásokat okozhatnak, ezért a kezelést bízzuk állatorvosra. 

Szerencsére léteznek már kutyák számára gyártott, hatékony és 
hosszú távon is biztonságos gyógyszerek.

Tudni kell, hogy az idült mozgásszervi betegségek kiújulásra haj-
lamosak. Főként a hideg, nedves időjárás ront a betegek állapotán, 
ezért az őszi, téli időszakban fontos a megfelelő fekhely, esetleg fű-
tött elhelyezés biztosítása. Hajlamosít a romlásra, ha az állat túlsú-
lyos, ezt megfelelő étrenddel szükséges megelőzni. Kaphatók már 
kifejezetten idős, sőt elhízott kutyák számára gyártott diétás tápok, 
melyek segítségével akár „fogyókúrára” is fogható az eb, hiánybe-
tegségek veszélye nélkül.

Összegezve: ha öreg kutyánk fájdalmat jelez, nehezen mozog, ne 
az elaltatásra gondoljunk először, mert lehet, hogy szakszerű segít-
séggel akár évekkel meghosszabbítható az élete.

 Dr. Molnár M. Zoltán 
 állatorvos

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
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

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
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A kertésznaptár rovatban most egy külön-
leges növénycsoporttal, az orchideákkal 
szeretném megismertetni az olvasókat.

Az orchideák szépségükkel mindig lenyű-
gözték az embereket, és a mai napig igen 
népszerűek. Mintegy 25.000 fajuk él a föl-
dön. Ezek nagy része a trópusokról szárma-

zik, melyek fán lakó (epifita) növények, de 
akad köztük szikla- és talajlakó is. Kisebbik 
részük a mérsékelt égövön honos, ezek a ha-
zánkban is fellelhető védett kosborok. Leg-
nagyobb díszítő értékkel azonban a trópusi 
orchideák bírnak. 

Az első orchideák a 19. sz. első felében 
kerültek az angol főurak növényházaiba. 
Valóságos orchidealáz volt Angliában, a 
tehetős polgárok vagyonokat fizettek egy-
egy orchideatőért, a kialakult na-
gyobb gyűjtemények tulajdonosai 
pedig orchideavadász expedíciókat 
indítottak a közép- és dél-amerikai, 
valamint indonéz esőerdőkbe. Ezen 
expedíciók résztvevői igen gyakran 
maláriában vagy a bennszülöttek 
mérgezett nyilaitól pusztultak el. 
Azonban a sikeres orchideás felfe-
dezőutak vagyonokat hoztak. A ma 
ismert orchideafajok 80%-át ebben 
az időszakban fedezték fel, és im-
portálták Európába. 

Az orchideák begyűjtésével 
egyidőben megalakultak az első 
orchideakertészetek is, ahol már 
üzemszerűen termesztették ezeket 

a növényeket. Megalakultak az első európai 
orchideatársaságok, melyek kiállításokat is 
szerveztek.

Magyarországra viszonylag későn jutot-
tak el az orchideák. A 19. sz. közepén né-
hány főúri kertészet, a budapesti Botanikus 
Kert és az Állatkert rendelkezett orchi-
deatövekkel. Az orchideák üzemi termesz-

tése Magyarországon a 60-as 
években indult be. Először 
a budapesti Sasad TSZ-ben, 
majd a szombathelyi Ker-
tész TSZ-ben kezdték meg 
termesztésüket, ahol vágott 
virágokat állítottak elő. A 
rendszerváltás után hazai 
orchideatermesztésről nem 
beszélhetünk, csak kereske-
delemről, azonban a lelkes 
amatőr orchideagyűjtők 1966 
óta működtetik a Magyar 
Orchidea Társaságot, mely 
szakmai szervezet, és kiállí-

tásokat is rendez.
Ma már szinte mindenki beszerezhet 

néhány tő orchideát. Sok hibrid változat 
kapható kiállításokon, virágüzletekben, sőt 
újabban a bevásárlóközpontokban is. A leg-
gyakoribb és szinte mindenütt kapható cse-
repes orchidea a lepkeorchidea (Phalaenop-
sis). Ősei Indonéziából származnak, ezért 
a meleg lakások dísznövényei. Közepes 
fényigényűek, legjobb helyük a keleti vagy 

nyugati ablakban van. Hetente egyszer ala-
pos öntözést kívánnak, és naponta perme-
tezzük vízzel a leveleket. Heti 1 alkalommal 
gondoskodjunk tápoldatozásáról. Virágai 
nagyok, színesek, mutatósak, virágzási ide-
je 3-4 hónap. 

Ezen kívül igen nagy a lakásban nevel-
hető orchideafajok sora. Nagyon szépek az 
illatos virágú Cattleyák, a nagy, színes virá-
gú Vandák, vagy a vágott virágként ismert 
Cymbidiumok. Az orchideaneveléssel meg-
fertőzött növénykedvelő üvegvitrin vagy 
növényház, télikert kialakításával megpró-
bálkozhat a kényesebb botanikai orchideák 
tartásával is. 

Akit érdekelnek ezek a különleges 
növények, egy színvonalas kiállítás 
keretén belül 2008. december 4-7-
ig megcsodálhatja őket a Magyar 
Orchidea Társaság által rendezett 
Nemzetközi Orchidea és Bromélia 
Kiállításon a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeumban (Budapest, Vá-
rosliget, Vajdahunyadvár), naponta 
10-18 óráig. 

Az esetleges kertészeti, növény-
védelmi kérdésekre bővebben is szí-
vesen válaszolok az alábbi címen: 
szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő  

szakmérnök
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Pályázati Kiírás
Felsőpakony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

adóügyi előadói
munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

1. A munkahely megnevezése: 
Felsőpakony Községi Polgármesteri Hivatal (2363 Felsőpakony, Pe-
tőfi Sándor u. 9.)
2. A munkakör megnevezése: Adóügyi előadó
3. Az állás betöltésének feltételi: 
- Középiskola vagy felsőfokú iskolai végzettség és közigazgatási 
szakképzettség, vagy 
- középiskolai végzettség és az OKJ szerint:  valamely középfokú 
ügyintézői szintű pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános     
gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakké-
pesítés.  
- legalább 5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat
- számítógép felhasználói szintű ismerete
Előny: -  Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
 -  ÖNKADO Könyvelői program felhasználói ismerete
 - Államháztartás területén szerzett gyakorlat
4. A megbízás kezdő időpontja: 2008. december 01.
5. A pályázat benyújtásának helye: Felsőpakony Község Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzőjénél (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.) 
 Határideje: 2008. november 27. 16:00 óra.
 Érdeklődni lehet: Jegyzőnél 
6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- képesítésre vonatkozó íratok másolatát
7. A pályázat elbírálásának időpontja: 2008. november 28.
8. Egyéb információk: az Önkormányzat a  pályázat  eredményte-
lennek nyilvántartásának jogát fenntartja
Felsőpakony, 2008. november 01. 

dr. Remete Sándor s.k.
jegyző
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 Mi vagyunk az Ön hitelközvetítője!
· Szabad felhasználású jelzáloghitel, hitelkiváltás
· Adósságrendezés,

hitellehetőség
BAR-listásoknak,
végrehajtás, Apeh-végrehajtás is

· Korhatár nélkül nyugdíjasoknak is
· Jövedelem és közüzemi számlák nélkül
· Lakásvásárlási hitel (akár minimális

önerővel) az ingatlan értékének 80%-ig
· Előzetes költségek megbeszélés szerint!!!

HITELEK!
Mobil: 70/357-3802, 30/338-6445 
IX. Angyal u. 14.

Tisztelt gyáli és Gyál  
környéki lakótársaink!

Az OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület) gyáli szervezete szeret-
ne megosztani Önökkel egy örömhírt. Ezt az örömhírt öten „okozták”: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a képviselő-testü-
let Oktatási és Kulturális Bizottsága, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár, a felsőpakonyi Szabó Magda Művelődési Ház (az OFE 
gyáli szervezetének munkáját segítők) és egy agilis, tudatos vásárló. Idén 
szeptember hónapban egy fogyasztó több mint 100.000 forintos káreny-
hítésében működhettünk közre.

Márciusban a panaszos Gyálon vett egy számára naponta nélkülöz-
hetetlen orvosi segédeszközt. Nagyon hamar kiderült, hogy nem tudja 
használni, ugyanis nem az ő paramétereihez szabták az üzletben. Több-
ször visszament a vásárlás helyére, ahol mindig javítgatták a segédesz-
közt és nyugtatták, hogy jó lesz számára. Eközben egy másik ugyanilyen 
profilú üzletbe is elment, megvizsgáltatta a reklamált árucikket, ott szó-
ban közölték vele, hogy nem jól készítették el az eredeti vásárlás helyén, 
és ebben az üzletben hívták fel a figyelmét ránk, fogyasztóvédőkre is. Új-
ból visszament az első üzletbe, ahol megint jelezte, hogy nem megfelelő a 
segédeszköz, ott a panaszos megdöbbenésére közölték, hogy az üzletnek 
nincs főhatósága! Ezután fordult hozzánk. Mi a panasz megismerése, 
írásos dokumentálása után felhívtuk a lakó figyelmét arra, hogy: 
1. az eredeti üzlettel próbáljon megegyezni,
2. ha nem tud megegyezni, szerezzen be írásos szakvéleményt arról, 
hogy rosszul készítették el a segédeszközt,
3. írja be a vásárlók könyvébe panaszát, egy példányt kérjen el,
4. ne higgye el, hogy van olyan üzlet Gyálon, vagy bárhol Magyarorszá-
gon, amelynek nincs főhatósága.

Végül a történet a panaszfelvételt követő 23. napon happy end-del 
végződött, mert lakótársunk visszakapta az eredetileg kifizetett több 
mint 100.000 forintot! A tanulság mindannyiunk számára, hogy ne 
hagyjuk magunkat, ha kár ér és igazunk van, tegyünk meg mindent a 
magunk részéről!

Ha Önt is kár érte, mielőbb bátran jelezze a 06-20-527-77-01 telefon-
számon, vagy az ofe-gyal@gmx.net e-mail címen, vagy személyesen az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban hétfőn 8-12 óra és 
csütörtökön 11.30-15.30 közötti időpontokban. Ha pedig szeretne Ön 
is osztozni velünk hasonló sikerélményekben, akkor lépjen be közénk a 
fent jelzett elérhetőségek bármelyikén vagy jöjjön el a közösségi házba 
bármely hónap második keddjén délután 4 órakor tartandó gyűlésünk-
re (kivéve július és augusztus hónapokat)!                                 Tisztelettel:

gyáli fogyasztóvédők
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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

Ingyenesen kipróbálható

JADE ÁGY

Dr. BODY és egyéb terápiák
A.MET.bt.  Nyitva: Hétköznap 9-15h

Arany János Közösségi Ház emeletén
Tel.:29/541-648 

Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabú-

torok - szobabútorok, polcok 

– fürdőszobabútorok. Kedve-

ző árakkal, rövid határidővel, 

nagy színválasztékban. Egyedi 

elgondolások megvalósítását 

is vállalom. Érdeklődni lehet a 

06-20-244-5315-ös telefon-

számon.

Használt számítógépek progra-

mokkal Pentium 4-es 20.000 

Ft, Pentium 3-as 9000 Ft-ért 

eladó. Tel: 06-70-944-5609 

Felkészítés matematikából, ma-

gyarból, történelemből, német, 

spanyol, orosz nyelvből Gyálon 

általános- és középiskolások-

nak 06-20/527-77-01

Mi nem ígérünk milliókat, de az 

elsőt segítünk megkeresni. Ér-

tékesítési cég korhatár nélkül 

keres jó kommunikációs kész-

séggel rendelkező agilis kollé-

gákat. Tel: 30/2129-729.

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S! 

Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-

ten 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 nagyta-

karítását. Gyermekfelügyele-

tet, bejárónői- illetve háztartási 

munkákat. Egyéni vállalkozók 

elektronikus könyvelését. Ér-

deklődni: Mountain Bt., Koós 

Műköröm készítés, 
manikűr, pedikűr. 

Műköröm: 2500 Ft, mani-
kűr: 1500 Ft, 

pedikűr: 1500 Ft,  
töltés: 2500 Ft. 

Cím:  
2360 Gyál, Árpád utca 75. 

Házhoz is megyek! 
Juhász Zsuzsa:  

06-70/646-0845  
06-30/683-8961

Károly 06-20/353-1031, 06-

20/375-2742 

A Meldetechnik Kft. Gyál, 

Dózsa Major telephelyére 

munkatársakat keres lakatos, 

hegesztő és csőszerelő mun-

kakörbe. Jelentkezni lehet: 06-

30-9341-157.

Szobafestés, mázolás, tapé-

tázás, belső díszítő munkák, 

gipszkarton, álmennyezet és 

válaszfal építések stb. Érdek-

lődni: 06-30-386-4456

Parkettás vállal hagyományos 

és szalagparketta lerakást, 

csiszolást, lakkozást, laminált 

és hajópadló lerakást. Javítás, 

recsegés megszüntetése.  06-

70-505-11-77

Eladó 1 db 250-es vastagsá-

gi gyalugép 380 volt 2,2 Kw 

motor, automata előtolással. 

Irányár: 160 ezer Ft. Érdeklőd-

ni: 06-20-516-8171

Eladó 1 db asztali marógép 20 

mm tengely, 220 volt 1,1 KW 

motor, profil késekkel. Irányár: 

80 ezer Ft. Érdeklődni: 06-20-

516-8171

Művelődési házban fogyasz-

tóvédelem: hétfőn 8-12-ig, 

csütörtökön 11.30-15.30-ig, 

E-mail:ofe-gyal@gmx.net

Delfin Kreatív Képességfejlesz-

tő MAGÁNÓVODA Családias 

légkör, játékos foglalkoztatás, 

differenciált bánásmód. Mese, 

zene, bábjáték, tánc, úszás, 

kirándulások. 1188 Bp., Zrí-

nyi utca 41/b. Tel.: 06-1-294-

5161, 06-20-217-6771

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos infor-
mációkat, 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 UPC képújság csatornáján látható

Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra

Hirdetésekkel kapcsolatos
információ:

06 (29) 541-644
ujgyaliujsag@gyal.hu



ADVENT GYÁLON

November 30. vasárnap 17.00 óra:  
ünnepi műsor a református templomban.
Gyertyagyújtás: Pánczél Károly alpolgármester.

December 6. szombat 17.00 óra:
a 18. Gyáli Téli Tárlat megnyitója,
18.00 óra:
Pitti Katalin és Medveczky Ádám koncertje
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
                                    

December 7. vasárnap 17.00 óra:  
ünnepi műsor a római katolikus templomban.
Gyertyagyújtás: Gyimesi István polgármester.

December 14. vasárnap 17.00 óra:
a Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi koncertje 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Gyertyagyújtás: Pápai Mihály alpolgármester.

December 19. péntek 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
Fellépnek: Tulipán Óvoda, Liliom Óvoda, Gyáli  
Műkedvelők Színtársulata, Eötvös iskola, Perdül a gyáli 
szoknya néptánccsoport, Nemzeti Kamara Színház.

December 20. szombat 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
Fellépnek: Tátika Óvoda, Zrínyi iskola, Miamanó Színház, 
Gyöngyharmat Együttes, Betlehemi misztériumjáték a  
római katolikus egyházközség szervezésében, Ady iskola.

December 21. vasárnap 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
Fellépnek: Kovács István Dalkör, Bartók iskola, Kodály  
Zoltán Zeneiskola, Gyál Városi Népdalkör, Töreky Katalin 
operaénekes, Budapesti Utcaszínház.
Gyertyagyújtás: Gyimesi István polgármester, Pánczél  
Károly alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester.

December 19-20-21-én
14.00-21.00 óra között

igényes termékek kirakodóvására, 
büfé forró teával, forralt borral, 

sültgesztenyével, sültkolbásszal, 
betlehemi élőkép, állatsimogatás  

és más érdekességek.

Önt is szeretettel  
várjuk!


