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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Karácsony az intézményekben
Beszámolók óvodai, iskolai rendezvényekről
4., 5., 6., 7. oldal

Kimagasló eredményeket
értek el

Folytatódik az útépítési program
Gyál gazdálkodása az egyre nehezebb gazdasági helyzet, megszorítások ellenére is lehetővé teszi
a már megkezdett beruházások
maradéktalan
megvalósítását.
Megnyugtatom a város lakosságát, hogy a szerződés szerint
2009. június 30-ra befejeződik az
útépítés, az év második felére nem
marad földút Gyálon! – jelentette
ki Gyimesi István, Gyál város polgármestere.
Interjú a 3. oldalon.

Advent Gyálon
A gyáli Sanbon SE Kyokushinkai Karate Egyesületben sportoló gyerekek kimagasló eredményeket értek
el december 6-án Salgótarjánban,
a Magyar Kyokushinkai Szervezet
által minden évben megrendezésre
kerülő hagyományos 10. Mikulás
Kupán.
8. oldal

Meghívtuk a Mikulást
Mintegy százan indultak a Mikulás
keresésére Gyáli Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében.
12. oldal

Kiemelkedő bátorság
Kiemelkedő bátorságról tettek tanúbizonyságot a gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai a
kiemelt fokozatú tűz oltásakor.
13. oldal

Advent harmadik hétvégéjén, december 14-én, az Advent Gyálon eseményfolyam részeként az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartotta hagyományos évzáró hangversenyét a Kodály Zoltán Zeneiskola.
Hagyományaink szerint a hangversenyen került sor a felnőtt Közművelődési Díj átadására is. Gyál Város Önkormányzata 2008-ban Kovács Istvánné pedagógus, nyugalmazott
iskolaigazgató munkáját ismerte el a kitüntetéssel.
Advent negyedik hétvégéjén, december 19-20-21-én színpadi programok, kirakodóvásár
és sok-sok más látnivaló fogadta azokat a bátor érdeklődőket, akik a zord időjárás ellenére
is kilátogattak a Templom térre.
Beszámolónk a 9. és a 16. oldalon.
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Csík Lajos, vagy ahogyan mindannyian ismertük: Laci bácsi, a Nyugdíjas
Alapítványért Nyugdíjas Klub alapító elnöke, több gyáli civil szervezet alapító
tagja 2008. december 30-án, 80 éves korában váratlanul távozott közülünk.
A köztiszteletben álló közösségi embert, városunk örökifjú polgárát január
9-én kísértük utolsó útjára.

Búcsú Csík Lajostól
Néhány hete még örömmel köszöntöttük kedves Laci barátunkat 80 éves
születésnapján. Olvastuk verseit, virágokkal halmoztuk el, köszöntük a sok
kedvességet, amit tőle kaptunk. Az akkor elhangzó jókívánságokból, méltatásokból sajnos mára nekrológ lett.
Most búcsúzunk a város neves személyiségétől. Búcsúzik az 56-os Vitézi
Lovagrend törzskapitánya és bajtársai, a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai, a
Kovács István Pál Dalkör. És búcsúzik a Lacit ismerő valamennyi nyugdíjas
és mindenki, aki élete során kapcsolatba került szeretetet árasztó egyéniségével.
Mert nála udvariasabb, készségesebb embert keveset ismertünk. Segítőkészen állt egyének és közösségek szolgálatára fiatalon és idős korában
egyaránt.
A Vitézi Lovagrendhez méltóan élt, nemzeti érzelemmel áthatva.
Saját szavait idézem:
„Kedves, édes hazám, nagyon szeretlek,
Hazám e drága föld, melynek szülötte vagyok,
Szívem csak azt dalolja, hogy hozzád hű vagyok.”
És így érzett szűkebb hazája, Gyál iránt is. Ahol gyermekéveit töltötte,
ahova hazatért a fogságból, ahol tartalmas életét élte mindhalálig. Háborgott a magyarságot ért sérelmek miatt, és tudott lelkesedni a szép dolgokért.
Kedvelte a művészetet, pártfogolta a művészeket. A dalkör alapító tagja volt,
mert az egyesület névadója barátja, bajtársa volt, s a lelki rokonság révén
közel állt a szívéhez. Hasonlóan is távoztak közülünk.
Drága Laci Barátunk!
Születésnapod örömét idézem fel, amit az általad alapított klub tagjai között éreztél, és most oly hirtelen távoztál. Kiléptél, életörömmel telten kitáncoltál az életünkből. Talán még ebben is a lovagiasság, a tapintat vezérelt,
nem tudtad volna elviselni, hogy elesettként ápolásra szorulj. Te csak adni
szerettél. Szeretetet, verseket, rajzokat, szép szót – barátaidnak, életed párjának, családodnak. Nagy űr maradt utánad, amit soha nem lehet betölteni.
De élsz tovább emlékeinkben!
Saját szavaidat idézve búcsúzom:
„Szép volt, olykor nagyon nehéz.
Mert munka annyi volt, hogy alig bírta a kéz.”
Egy hatalmas, értékes élet végére tett pontot a sors.
Nyugodj békében, Laci barátunk! Mindig velünk maradsz!
Kovács Istvánné
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Közérdekű
tájékoztatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közmeghallgatáson tett javaslat alapján honlapunkon az alábbi
e-mail címen:
bejelentések@gyal.hu
nyitottunk egy postafiókot a rendőrségi bejelentések fogadására, melyeket Gyál Város Rendőrőrséhez
továbbítunk.
Soósné dr. Gáspár Gabriella
Gyál Város Jegyzője

A Nyugdíjas Pedagógus Klub köszöni támogatóinak adójuk 1%-ának felajánlását. A
23.209.- Ft-ot az egyesület programjainak
megvalósítására fordítjuk. Ez évi felajánlásokat is köszönettel elfogadunk. Adószámunk:
18687745-1-13.
Kovács Istvánné
elnök

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

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



Január 9-én helyezték örök nyugalomra özv.
Fentor Sándornét, városunk legidősebb polgárát.
Marika néni közel 104 évet élt. Sok-sok évtized örömével és bánatával, rengeteg munkával,
küzdelemmel, háborúkkal, politikai viharokkal, sikerekkel és csapásokkal a háta mögött,
hatalmas élettapasztalatával bölcsen, derűsen
szemlélte a világot, az utolsó időszakig tevékeny életet élt.
Nyugodjék békében!

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
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Gyimesi István: „Maradéktalanul biztosítani fogjuk a város működését!”

Folytatódik az útépítési program
Ez az év sokkal jobb lesz! – kezdte újévi köszöntőjét tréfáskedvű ismerősöm körülbelül egy évvel ezelőtt, 2008
első napjainak egyikén. – Sokkal jobb
lesz, mint a következő, a 2009-es!
A jópofa mondatok mára valósággá váltak. Nehéz időszak elé néznek a
családok, közösségek, önkormányzatok is.
Gyimesi István polgármestert az idei
évvel kapcsolatos várakozásairól kérdeztük.
– Mielőtt a várható gondokról is beszélnénk, engedje meg, hogy városunk
valamennyi lakójának békés, boldog
új évet kívánjak! – kezdi a beszélgetést
városunk első embere.
– Polgármester úr! Ön szerint milyen
lesz ez az új év?
– Sokan és sokszor elmondták már,
hogy 2009 nagyon nehéz év lesz minden embernek, minden családnak.
Nem fűthetünk, nem vásárolhatunk kedvünk szerint, sok olyan
dologról kell lemondanunk, ami az elmúlt években természetes
volt számunkra.
A települések életében is hasonlóra kell számítanunk, mint a magánéletünkben.

Az év második felére már nem lesz ilyen utca gyálon!

– Mit jelent ez Gyálon?
– Városunk 2009-es költségvetésének készítése a törvényes határidők betartása szerint zajlik. Konkrét számok még nincsenek.
Az önkormányzati rendszerből hatalmas összegeket von ki az
állami költségvetés, tisztán látszik, hogy jóval kevesebb lehetőségünk lesz, kisebb lesz a mozgásterünk, mint az elmúlt években
volt.
Ennek ellenére maradéktalanul biztosítani fogjuk a város működését. Prioritást élvez az intézmények működése, az oktatás, egészségügyi ellátás, s az önkormányzati tulajdonú cégeknél a közüzemi
működés (víz- és csatornaszolgáltatás, stb.) biztosítása. Elsőbbséget
élveznek egyéb közszolgáltatások, például a közvilágítás is. Az idén
is jelentős összegeket fordítunk arra, hogy a főváros térségében
egyedülállóan fejlett és kiterjedt tömegközlekedési hálózatot megőrizzük.
– Mi lesz a megkezdett beruházásokkal, például az útépítési programmal?
– Gyál gazdálkodása lehetővé teszi a már megkezdett beruházások maradéktalan megvalósítását. Sokféle vélekedés, tévhit hallható
a földutak aszfaltozásával kapcsolatban is. Megnyugtatom a város
lakosságát, hogy a szerződés szerint 2009. június 30-ra befejeződik
az útépítés, az év második felére nem marad földút Gyálon!
Egyéb fejlesztésekre viszont csak az eddigieknél jóval szerényebb
mértékben gondolhatunk.
A gyáli emberek a múltban is sok lemondást vállaltak azért, hogy
jobb életet biztosítsanak önmaguknak, családjuknak, sokat dolgoztak városunk fejlődéséért. Mindaz, ami ma Gyált jelenti, az itt élők
munkájának gyümölcse. Tudom, hogy a gyáliak tenni akarása, tehetsége, szorgalma biztosíték arra, hogy legyőzzük a most előttünk
tornyosuló nehézségeket. Őszintén hiszek Gyálban, a gyáliakban!
-i kis-
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December a Tátika Óvodában
Decemberben a mi életünket is átszövi az
Advent, a várakozás varázsa.
Már hónap elején megjelennek a csoportokban az adventi koszorúk, kiszűrődnek
a karácsonyi dallamok, az óvoda ünnepi
díszbe öltözik, a szíveket átjárja a melegség.
A várakozás mellett karöltve ott halad a készülődés is.
December 5-én eljött az óvodába a Mikulás. Ez a nap csak róla szólt. Az óvoda
dolgozói a szülőkkel közösen igyekeztek a
gyermekeknek minél több élményt és emlékezetes pillanatokat adni ebben az időszakban is.
Mint minden évben, az óvónénik idén
is meglepetés műsorral kedveskedtek a
gyermekeknek, melyre ismét meghívtuk a
bölcsődéseket is. Idén a Didergő király birodalmába varázsolták el őket, ahol találkozhattak annak lakóival, kedves dalokat
hallgathattak tőlük és közösen énekelhettek
is velük.
A bölcsődések az ismerkedési lehetőség
mellett az ünnepi hangulatot is érezhették. A műsor után minden csoportba ellátogatott a Mikulás. A gyerekek versekkel,

dalokkal várták, majd mindenki egyénileg mackó, Bambi, valamint a Bartók épületből
megkapta a várva várt csomagot.
a Micimackó és a Nyuszi csoport gyermekei
A mikulás ünnepség és a napok múlása a városi adventi műsorra.
csak fokozta bennünk az ünnepi hangulaA december nálunk idén sem volt esemétot. Most már arra vártunk, amit gyerek és nyektől mentes.
felnőtt leginkább szeret az ünnepek közül,
De ha láthattunk felcsillanó szemeket, ha
a karácsonyt.
néhány szívet meg tudtunk dobbantani, ha
Ekkor már a csoportok visszahúzódtak a egy kicsit közelebb kerültünk egymáshoz,
csoportszobába. Óvónénik, dajkanénik és már elértünk valamit.
a gyerekek közösen
készítették az ajándékokat, készültek
mézes süteményekkel, ünnepi műsorral. Voltak akik szűk
A Zrinyi Miklós Általános Iskola gyermekei köszönik a sok
körben ünnepeltek,
segítséget és rengeteg ajándékot a szponzoroknak és az adomások a szülőket is
mányozóknak, hogy a karácsony igazi családias meghitt lemeghívták a karágyen az iskolában. Ezért hálásak vagyunk:
csonyi hangulatban
Tarpai Károly vállalkozónak,
töltendő közös délMitku és Társai Bt. Asztalosműhelynek,
utánra.
Hidi Józsefnek, A HIDI-TOP Kft. nevében,
Ezzel párhuzaaz A.S.A. Magyarország Kft-nek,
mosan az óvónénikA Pesti úti ARO ABC-nek és a
kel együtt lelkesen
Karadi családnak (FEDO Kft-nek).
készültek a Klapka
Köszöni az 5/b osztály szülői munka közössége.
épületből a Mici-

Köszönet

„Ugyanekkor, ugyanitt...”

Karácsony közeledtével már második alkalommal láttuk vendégül az Ady iskola tanítóit a Liliom Óvodában. Ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy egy kicsit jobban megismerjük egymást. Egy
kellemes délutánt töltöttünk együtt, amelyről a tanító nénik így
írtak:
Egy keddi napon karácsonyi délutánra voltunk hivatalosak az óvodába. Örömmel ültünk le beszélgetni egymással.
Az óvodások mindennapjaiba tekinthettünk be a projekto

ros vetítésen, ahol sok ragyogó szemű kisgyereket láttunk
játék közben. Ezután az óvónénik játékokat tanítottak nekünk, jókat nevettünk, jó sokat kacagtunk.
Később ötleteket adtunk egymásnak, hogy hova érdemes
kirándulni vinni a gyerekeket. Megtekintettük az óvoda néhány csoportszobáját. Már minden teremben készülődtek
karácsonyra, ötletes dekorációkat láthattunk.
Ajándékba a gyerekek által is elkészíthető karácsonyi tárgyakat, ajándékötleteket és gyermekrajzokat kaptunk.
Az óvodában elfogyasztott finom sütik receptjeit a tanáriban közkinccsé tettük!
Köszönjük a kellemes, hangulatos délutánt!
Az Ady alsós tanítói nevében:
				
Antalné Kármán Csilla
Csinosné Tóvizi Ágnes
Szeretnénk, ha ez a kapcsolattartás hagyománnyá válna, hiszen
gyermekeink többsége az Ady iskola tanulója lesz. A szoros együttműködés, jó kapcsolat pedig elengedhetetlen, mivel munkánk egymásra épülő, céljaink közösek.
Bízunk benne, hogy ezt a tanító nénik is így gondolják és jövőre
ugyanekkor, ugyanitt újra találkozunk.
A Liliom Óvoda óvodapedagógusai nevében:
Nádasdi Lászlóné óvodapedagógus

2009. január

Gyertyák a szívekben…

Decemberben gyertyák gyúlnak a szívekben, ahogy gyertyák gyúlnak a Jancsi és Juliska óvodában is. Réges-régen, nagyapáink, hogy
megadják a tiszteletet az ünnepnek, „tiszta ruhába” öltöztek, és így
mentek az Isten házába. Úgy, ahogyan azt látták, megtanulták apáiktól, közeli és távoli őseiktől. A mi gyerekeink ugyanezt látják, zsigereikbe szívják az ünnepet, és ünneplőbe öltöznek decemberben,
nemcsak kívül, hanem belül is, mert ezt tanulják a hagyományőrző
közösségben.

Hetek óta készülnek az ünnepre, tökéletesen tisztában vannak
azzal, hogy miért várjuk a Karácsonyt, mit ünneplünk. A rohanó
hétköznapokban elszégyellem magam, mikor szembesülök a 4 és
féléves lánykám ünnepi érzéseivel, mély gondolataival, amint a
gyermeki őszinteség, lelkemig hatoló kíváncsi kérdéseivel szembesít. „Anya, a Jézuskának is szárnya van? A Jézuska hol lakik?” Ilyen
kérdésekre kell igaz és egyértelmű választ adni. A Jancsi és Juliska
óvoda gyerekei tudják a választ. Megkapják az óvodában.
Betlehemi meséjük mindent elárul. Remegő hanggal énekelnek
a jászol előtt, ahol az újszülött fekszik, egy szál kendőbe tekerve.
Olyanok mind, mint a földre szállt angyalok, hófehérben, valami
varázslatos bájjal az arcukon, ahogy izgatottan előadják kis műsorukat a szintén izgalommal várakozó szülőknek. Aki addig rohant,
ott megpihen, magába szívja az ünnep hangulatát, az égő gyertyák

látványa, a mézeskaláccsal,
agyagdíszekkel feldíszített
karácsonyfa illata feltölt
mindenkit, és nincs szülő,
aki rá ne hangolódna, az ünnepre, december 21-én este.
Amint a kicsik előadásának vége, kezdődik az újabb varázslat. Senki sem rohan dolgára.
Ráérősen, egymást segítve, pillanatok alatt ünnepi vacsorához terítenek az óvónők, dadusok a szülői közösség segítségével. Jól ismert
minden mozdulat, ahogy egy családban szokás. Előkerül Jancsi
bácsi disznótorosa, mint minden évben – ez is hagyomány. Kicsik
és nagyok, jókedvűen, jóízűen falatoznak, nevetgélnek, beszélgetnek. Nincs olyan arc, ami ne ragyogna, ne nevetne a másikra. Csoda? Igen, bizony, ez csoda. A szeretet, az összetartozás csodája, az
ünnep szelleme. Szerencsések vagyunk, mert részesei vagyunk, és
nemcsak Karácsonykor.
Mert a gyertyák a szívünkben égnek… köszönet érte a Jancsi és
Juliska óvodának, hogy meggyújtották nekünk.
Tokai Beáta

Karácsonyi meglepetés a
Bölcsődében

Az Őszidő Nyugdíjas klub és a Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület közös pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett, „Az idősek az idősekért és
a fiatalokért” című kiírására. Sikeres pályázat eredményeképpen a
bölcsőde 200. 000. Ft értékben kapott ajándékot az egyesülettől. Az
ünnepélyes átadásra a bölcsődében került sor karácsonyi ünnepség
keretében. A karácsonyfa alatt sok játék várta a gyerekeket, melyet
nagy örömmel fogadtak.
A bölcsőde dolgozói köszönetüket fejezik ki az Őszidő Nyugdíjas
klub tagjainak, hogy bölcsődénket támogatták a közös pályázattal.
„Minden felnőtt volt egyszer gyerek
És felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk
Mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk.”
Bródy János
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Gondolatok ünnepek után...
Az ünnepek múltával jó kicsit
megállni, visszanézni, örülni annak, ami szép volt, örömet adó,
és tervezni, átgondolni a jövőbeli feladatokat. Mi is ezt tettük a
Tulipán Óvodában. Sok mozgalmas nap áll mögöttünk. Ez volt
a harmadik karácsonyunk óvodánkban. Az első évtől kezdve
tudatosan alakítottuk, alakítjuk hagyományainkat egyrészt
az ünnepekhez kapcsolódóan,
másrészt az óvoda szokásaiban,
hétköznapi életében is.
Egyik ilyen hagyományteremtő elképzelésünk valósul meg már második éve, mikor az óvodában dolgozó felnőttek „színészkednek” a gyerekeknek. Nevelőtestületünk tagjaiból az elmúlt évben megalakuló színjátszó kör
sokrétű tehetségét, kreativitását megmutatva, az idén új ötletekkel
állt a gyerekek elé Mikulás és karácsony ünnepén. Már hetekkel a
fellépés előtt lázas készülődés kezdődött: díszletek készítése, próbák, melyek nagyon jó hangulatban teltek. Ennek eredményeként
a „nagy napon” a Télapó kesztyűje c. mese bábelőadás formájában
került a gyerekek elé. Az előadást az „igazi” Mikulás is végignézte
velünk, miután csoportonként találkozott a gyerekekkel és kiosztotta ajándékait. A mese végén a Mikulás bácsi szaloncukrot dobált
a gyerekeknek így vett búcsút a jókedvű, vidám kicsiktől.
Az óvoda karácsonyfáját közösen díszítették gyerekek, felnőttek
saját készítésű alkotásokkal. A közös ünneplés a színjátszó kör előadásában a Holle anyó c. mese dramatizálásával kezdődött, mellyel
sok mosolyt, nevetést csaltunk a gyerekek arcára. A történet végét
kicsit átalakítva, a jó és a rossz ellentétét feloldva a kibékülésre, a
szeretet ünnepére tették a hangsúlyt a szereplők, majd közös éneklésre invitálták a gyerekeket. Az egyik nagycsoportunk Lucázással
kedveskedett a közösségnek, amit az előadó és a hallgató gyerekek
is élveztek, ritmusossága, jó hangulata miatt.
A fa alá kerülő ajándékok egy részét a papírgyűjtésből befolyó
összegből vásároltuk meg (legó, építő- és ügyességi játékok).
Több nagycsoportosunk vett részt a város különböző rendezvényein, a Kertbarátok Körének karácsonyi ünnepségén, az Advent
Gyálon rendezvénysorozaton, melyeken régi népi hagyományokat
elevenítettek fel.
Ezúton is köszönetet mondunk a szülőknek, akik az ünnepek
széppé és gazdagabbá alakításában, a szervezési feladatokban, a
gyerekek városi rendezvényeken való részvételében segítették munkánkat. Többek között az ünnepek jó alkalmat adnak egyik fontos
törekvésünk megvalósítására: kapcsolatépítés, kapcsolatápolás a
családokkal. A szülőket minél inkább szeretnénk bevonni az óvoda
életébe, velük együtt alakítani, szervezni a programokat, hiszen az
óvodában minden az ő gyermekeikről szól. Úgy látjuk, egyre eredményesebben valósul meg ez a célunk is.
Több tervünk, vágyunk valósulhatott meg ebben a nevelési évben is, többek között rendszeres Zene-ovi foglalkozások gazdagítják hétköznapjainkat. A zenei téren kiemelkedően tehetséges


gyerekeket Töreky Katalin operaénekesnő vezeti be a hangok,
a dallam világába.
Az új évben újult erővel, motivációval látunk neki a feladatoknak, terveink megvalósításának.
Betekintés az előttünk álló
programokba, tervekbe a teljesség igénye nélkül:
Január 26-án Töreky Katalin és az Operaház Művészei a
János Vitéz c. opera gyerekek
nyelvén előadott, rövidített
változatát mutatják be minden

óvodásunk számára.
Február 7-én tartjuk a farsangi mulatságot, mely a szülők kérésére nyitott rendezvényünk. Szintén februárban várjuk majd a szülőket a nyílt napokra, melyekre a gyerekek és a felnőttek is nagyon
készülnek.
Hagyományteremtő módon második alkalommal, március 21én megrendezésre kerül a Szülők - Nevelők Bálja a szülőkkel közös
szervezésben.
Az alábbi idézettel szeretnénk mindenkinek Boldog Új Évet kívánni!
„Hogy boldog lehess, három kincset keress:
Higgy, remélj, szeress.
Hozzon az új év örömből végtelent, szeretetből önzetlent, sikereket
mit csak lehet!”
A Tulipán Óvoda Nevelőtestületének nevében:
Fehér Lili

„AZT A RAGYOGÓJÁT!”
A Kovács István Pál Dalkör februári dal- és nótaműsorában megemlékezik és felidézi a neves gyáli nótaénekest, citeraművészt,
a Nyílik a rózsa győztes énekesét, Pataki Istvánt is. Most lenne
55 éves… A műsorban felhangzanak kedves dalai, citerajátéka,
nótái felvételekről és a dalkör tagjai, barátai előadásában. Meghívott énekes vendégünk Farkas Rozika, citeraművészek: Szlama
László, Mózes Csaba, Csomor Tamás, Hartman András. Mindenkit szeretettel várunk az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárba 2009. február 15-én vasárnap 15 órakor.
A dalkör szívesen fogad gyáli énekeseket, zenészeket meghallgatásra szerdánként 16 órakor a közösségi házban.
A Kovács István Pál Dalkör köszöni szponzorainak a műsorsorozat megrendezéséhez adományozott támogatást, mellyel egyre színvonalasabb, népszerűbb előadásokat tudunk honorálni. A
részükre, a dalkör rendezvényeire biztosított ajándék belépőkártyát az előadások előtt átvehetik a közösségi ház pénztárában.
Reméljük, minden műsorunkon találkozunk!
Köszönettel: Kovács István Pálné

2009. január

Márton napi vigadalom

November 15-én a Bartók Béla Általános Iskola a Lakodalmas Házban tartotta a szülők
és nevelők bálját. A bált a szülői munkaközösség szervezte, külön köszönjük Szabóné
Dóczi Anikó, Liszkainé Sebe Zsuzsanna és
Göbölösné Orosz Mariann munkáját.
A jó hangulatról a Szarka család zenekara
gondoskodott, a szépen megterített asztalra

az ízletes vacsorát a Lakodalmas Ház biztosította.
Egész este a népszerű Vizi
András vezette műsor szórakoztatta a közönséget. Farkas
Éva színművésznő, a Bartók
Iskola aerobic csapata, majd a 8. évfolyamos tanulók
nyitótánca bűvölte el a közönséget.
Szamos
Tünde
hastánc produkciója után az alkalmi pedagógus
tánckar és kórus vastapsra énekelte a ZIZI labor ismert slágerét. Éjfél után tombolahúzás és
képárverezés következett, majd
ízletes disznótoros vacsorát szolgáltak fel. Hajnalig tartott a tánc
és jókedv, szülők és pedagógusok
együtt mulattak.

A bál bevétele 396 ezer forint lett, köszönjük szépen a felajánlásokat! Íme néhány fotó a jó hangulatról.
Köszönjük szépen Szabó Ferencnek és
Tarpai Károlynak a sok-sok felajánlást és
segítséget!

„Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt”

Év végi ünnepek a Bartók Iskolában
hangú énekkart. Ezen az estén iskolánk három tanulója vehette át
az év végén adományozott közművelődési díjakat. Ebben az évben
Göbölös Kitti 8.a és Hermann Anett 8.b osztályos tanulók a díjazottak. A szavalóversenyeken és táncbemutatókon eredményesen
szereplő Deli Boglárka 8.a osztályos tanuló különdíjat kapott. Mind
a hárman sokat tettek iskolánk jó hírnevéért.
A műsor és a díjátadás után vastapssal köszönték meg a vendégek
a gyönyörű, hangulatos estét. Még sokáig, zongorakíséret dallamára, állva énekelték a gyerekek: ”Szent karácsony eljött, az ég a
földre szállt”
talán így is volt…
Zsigmondné Dörfler Judit

A Bartók Iskola december 18-án este 5 órakor kezdte karácsonyi
műsorát. Mint minden évben, idén is megnézhették a főpróbát a
szülők és hozzátartozók. Négy óra után sokan várakoztak az aulában, hogy láthassák az esti műsorban gyermekeiket. Az idén a 4.
évfolyamosok szerepeltek. Győrffy Attiláné Ági és Tamás Józsefné
Erzsike több héten át próbáltak a gyerekekkel. A napokkal korábban
elkészült díszlet, a várakozással teli hangulat, a karácsonyi zene, a
fellépés előtt jelmezbe öltözött gyerekek izgalma a szívekig ért. A
megható bibliai történet után az énekkar „angyalok kórusaként”
énekelt. Tóth István tanár úr, a Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatója
és Ácsné Földi Judit a zeneiskola tanára készítette fel a gyönyörű
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Kimagasló eredményeket értek el

Kyokushin karate
A gyáli Sanbon
SE Kyokushinkai
Karate egyesületben sportoló gyerekek részt vettek
december
6-án
Salgótarjánban a
Magyar Kyokushinkai Szervezet
által minden évben megrendezésre kerülő hagyományos 10. Mikulás Kupán. A csapatból Csatári
Bálint, az Ady Endre Általános Iskola tanulója aranyérmet, György
Dávid szintén az Adyból bronzérmet, Berta Cintia és Giák Paulina
a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai pedig bronzérmet szereztek.
Jó hangulatban telt el a nyári edzőtáborozás Pilismaróton, napi háromszori edzéssel, erdei
és Duna parti sétákkal,
valamint
övvizsgával.
Narancssárga övre vizsgázott Berta Cintia, György
Dávid és Fanfuri Theo.
Gratulálunk mind a
salgótarjáni érmekhez,
mind a pilismaróti övvizsgához!

A Sanbon SE szeretettel várja az önfegyelmet, edzettséget, versenyzést és övvizsgát választó leendő sportolóit edzéseinek helyszínén, Gyálon a Zrínyi Miklós Általános Iskola Rákóczi utcai tornatermében kedden és
pénteken 17 órától
18.30-ig.
Csütörtökönként
közös
edzést tartunk vecsési csoportunkkal, melynek vezetője Kiss Kálmán.
Edzésekre jelentkezni lehet a helyszínen vagy az alábbi telefonon:
Senpai Ambrus György 1 dan
06-70-554-0738
Ambrus György

Városi Matematika Verseny a Zrínyiben
2008. december 10-én a Zrínyi Miklós Általános Iskolában, megőrizve a régi hagyományt, megrendeztük a Városi Matematika
Versenyt.
A város általános iskoláinak tanulói, a 2.
évfolyamtól a 8. évfolyamig mérték össze
tudásukat, logikai képességüket.
Valamennyi kedves versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gratulálunk!
Juhász Ida
igazgató
Eredmények
2. évfolyam:
I.
Korcsok Dávid
II. Balázs Fanni
III. Soóky Zsolt
IV. Berta Cintia
V. Perci Tamás
VI. Szekeres György


Bartók Iskola
Bartók Iskola
Ady Iskola
Zrínyi Iskola
Eötvös Iskola
Eötvös Iskola

3. évfolyam:
I.
Janitsek Máté
II. Pálinkás Zoltán
III. Andréka Anna
IV. Simon Máté
V. Horváth László
VI. Tóth Lóránd
4. évfolyam:
I.
Osztényi Dóra
II. Kovács Zorica
III. Liber Enikő
IV. Szabó Noémi
V. Csiszárik Barbara
VI. Semega Tamás
5. évfolyam:
I.
Vitéz Tibor
II. Papp Dávid
III. Bognár Áron
IV. Stefán Piroska
V. Horváth Gergő
VI. Kiss Otília Flóra

Ady Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola
Bartók Iskola
Bartók Iskola
Zrínyi Iskola
Ady Iskola
Bartók Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola
Bartók Iskola
Zrínyi Iskola
Zrínyi Iskola
Eötvös Iskola
Ady Iskola
Bartók Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola

6. évfolyam:
I.
Nagy-György Kristóf
II. Herczeg Annamária
III. Kovács Friderika
IV. Nagy Dávid
V. Kósa Zsófia
VI. Róth Sándor
7. évfolyam:
I.
Kiss Gertrúd Zsóka
II. Szénási Eszter
III. László Tímea
IV. Sándor Norbert
V. Hegedűs Kornél
VI. Hideg Henrietta
8. évfolyam:
I.
Hauser Bence
II. Révész Kitti
III. Simon Mónika
IV. Baumann István
V. Gazsó Dávid
VI. Zente Alexandra

Ady Iskola
Eötvös Iskola
Ady Iskola
Eötvös Iskola
Eötvös Iskola
Zrínyi Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola
Zrínyi Iskola
Zrínyi Iskola
Eötvös Iskola
Eötvös Iskola
Ady Iskola
Bartók Iskola
Ady Iskola
Ady Iskola
Zrínyi Iskola

Advent Gyálon
Második alkalommal rendezte meg az Advent Gyálon rendezvénysorozatot a város önkormányzata, a helyi katolikus és református
közösség, a zeneiskola és a közösségi ház. A gazdag művészeti
programot kínáló decemberi eseményfolyam rendezvényein ösz
szesen mintegy ezerötszázan vettek részt.
November 30-án, a református templomban adott koncertet a
középkori muzsikát játszó Burdon zenekar, december 5-én, a József Attila Baráti Kör vendégeként Dr. Oloffson Károly Placid atyát
köszöntöttük, 6-án a XVIII. Gyáli Téli Tárlat megnyitója után Pitti
Katalin és Medveczky Ádám koncertezett a közösségi házban, 7-én
pedig a Stella énekegyüttes tolmácsolásában hangzottak fel egyházi dallamok a katolikus templomban. December 14-én a közösségi
ház adott otthont a zeneiskola karácsonyi koncertjének. (Beszámolónk a 16. oldalon.)
Advent negyedik hétvégéjén, december 19-20-21-én színpadi
programok, kirakodóvásár és sok-sok más látnivaló (képeinken)
fogadta azokat a bátor érdeklődőket, akik a zord időjárás ellenére is
kilátogattak a Templom térre.
Városunk adventi koszorúján a negyedik gyertyát Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester gyújtotta meg.

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA
Az idős kutyák betegségei III.

Daganatos betegségek
Korunk egyik rettegett betegségcsoportja - emberek esetében is a daganatos kórképeké. Nem csak idős korban jelentkezhet, de a
kor előrehaladtával előfordulási valószínűsége egyre nagyobb. A
köztudatban eléggé elterjedt, hogy a tumoros betegség mindig gyógyíthatatlan, végzetes kimenetelű; szerencsére ez ma már állatok
esetében sem helytálló. A baj viszont az, ha a gazdi kezd „orvost
játszani”: ha kutyáján valahol talál egy csomót, majd elkönyvelve,
hogy ezen úgy sem lehet segíteni, nem fordul szakemberhez.
A daganatok között megkülönböztetünk jó- és rosszindulatúakat.
A jóindulatúak jellemzője, hogy növekedésük lassú, a szervezetben
nem terjednek tovább, ezért az életet nem veszélyeztetik. Rosszindulatú egy daganat, ha gyors növekedésű (néhány hét vagy hónap alatt szemmel látható mértékű, akár többszörösére nő) és áttétet tud képezni. Ez annyit jelent,
hogy a tumor-sejtek a vérerekbe vagy nyirokerekbe jutva eljutnak akár a szervezet
távolabbi részeire is. Például egy emlődaganat áttétet képezhet a tüdőbe, a
csontokba, az
agyba, ilyenkor már valóban nem lehet
megmenteni a
beteget.
Hog yan
történik a diagnózis felállítása? A helyzet
könnyebb, ha

a testfelületen található a kiindulási góc (pl. emlőben, a bőr alatt),
ilyenkor a gazdi is észlelni tudja, leginkább a simogatás közben.
Ebből is látszik, hogy a simogatás a kedvenc állatok számára szó
szerint életmentő lehet... Azért fontos még a látszólag jelentéktelen elváltozást is szakembernek megmutatni, mert ő nap, mint nap
lát ilyet, és sokszor az egyszerű tapintásos vizsgálat is elég a további teendők eldöntéséhez. Szükséges lehet az elváltozás szövettani
vizsgálata, ennek segítségével pontosan megállapítható, hogy valóban daganatról van-e szó, az mennyire rosszindulatú és milyenek
a gyógyulás kilátásai.
Nehezebb a dolgunk a mélyben helyezkedő, hasi és mellkasi, valamint a vérképző szervi daganatokkal. Ezek ritkábbak, de veszélyesebbek, mivel sokszor már csak akkor okoznak tünetet, ha már
előrehaladott a folyamat. A vér laborvizsgálatával, valamint röntgen- és ultrahangvizsgálattal kaphatunk diagnózist és ez alapján
lehet a továbbiakról dönteni.
A daganatok műtéti eltávolítása állatorvosi gyakorlatban a
gyógykezelés központi része. Hibás nézet, hogy „ne nyúljunk hozzá, mert nagyobb baj lesz belőle”. A tumor már elég nagy baj és
hogy ne legyen még nagyobb, el kell távolítani. Természetesen a
beteg állapotának megfelelő keringés- és anyagcsere-támogatás,
infúziós kezelés szükséges, a laborleletek alapján. Állatok számára
a kemoterápia és a sugárkezelés ma még sajnos nem elterjedt, főként magas költségei miatt.
Összegezve tehát az idő sokszor döntő tényező a gyógyulás szempontjából. Nem szabad tehát megvárni, míg pl. egy emlőcsomó néhány hónap alatt ökölnyi lesz, mert akkor már sokkal rosszabbak a
gyógyulás kilátásai.
Dr. Molnár M. Zoltán
állatorvos

Gyáli Kertbarát Kör 2008-as évzárója
A Gyáli Kertbarát Kör december 11-én megtartotta hagyományos
évzáró ünnepségét az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pánczél Károly alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Gazdik István, a közösségi
ház igazgatója, Dancs Erika, a népdalkör vezetője valamint Borzási
István, a Táborfalvai Kertbarátok elnöke és kedves felesége is.
Az elnöki köszöntőt a Tulipán utcai óvodások műsora követte,
majd a Kertbarát Kör énekkara karácsonyi énekekkel szórakoztatta
a megjelenteket.
Kelemen Sándorné Marika, Kelemen Sándor és Gálos Sándor
szólóénekes számmal, Madár Lajosné Katika, Fehér Pálné Terike és
Kelemen Sándorné Marika pedig versmondással lépett fel. A műsorok után vacsora és táncmulatság zárta az ünnepséget.
Bacsa Ferenc
elnök
10

A kertésznaptár idei első cikkében egy különleges növénycsoporttal, a broméliafélékhez tartozó Tillandsiákkal szeretném az
olvasót megismertetni.

A növények hazája Közép- és Dél-Amerika, a tengerszinttől egészen az Andok 3-4000 méter magas hegyeinek és köderdeinek lakói, de megtalálhatók Peru félsivatagaiban is.
A sokszor zord természeti viszonyokhoz való alkalmazkodásuk
teszi őket a száraz levegőjű lakások különleges díszeivé ezeket a növényeket. Jelenleg kb. 700 leírt fajuk van, melyek nagy része gyűjteményes kertekben, magángyűjteményekben van jelen, de kisebb részük
már megjelent a hazai virágpiacokon és virágboltokban is.
Leggyakrabban cserepesként árusítják a T. cyane és a T. flabellata fajokat. Epifitaként, felkötve szőlőágra, parafára leggyakrabban a
T. ionantha, T. bulbosa, T. butzii és T. caput-medusae fajok kerülnek
forgalomba. Ez utóbbi Tillandsia fajok a természetben fán élő (epifita)
növények, vagy kaktuszokra, sziklafalakra telepedve élnek. Gyökerük csak kapaszkodásra szolgál, a vizet és a tápanyagot a leveleken
lévő pikkelyszőrök segítségével veszik fel. Mivel nem talajban élnek,
a levegő növényeinek is nevezik őket. A cserepesként nevelt Tillandsia fajokat egész évben a lakásban tarthatjuk, hetente kétszer-háromszor öntözzük őket. Az epifita fajok viszont megszokottól kicsit eltérő
gondozást kívánnak. Ez utóbbiakat a lakás világos, lehetőleg napos
részében akasszuk fel, az öntözésüket vízbe mártással vagy permetezéssel heti 1-2 alkalommal végezzük el. Nyári időszakban igen jól
fejlődnek a kertben, gyümölcsfák, díszfák árnyékában.
A Tillandsiák nemcsak formájukkal, de virágukkal is díszítenek,
színes virágzati fellevelükkel akár fél évig is, és a tölcséres broméliáktól eltérően virágzás után nem pusztulnak el, hanem sarjakat hozva
telepeket alkotnak. Házilag a sarjak óvatos kitörésével szaporíthatók.
Minden növénybarátnak bátran ajánlom az igen egzotikus és mutatós Tillandsiák beszerzését, melyek különleges formájukkal és virágzatukkal színesebbé tehetik otthonunkat, nyáron pedig kertünket.
A növényekkel mélyebben foglalkozók pedig igen szép gyűjteményt
alakíthatnak ki belőlük.
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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Gyáli Újság

Meghívtuk a Mikulást.... És el is jött!
Az újság novemberi számában tettük közzé, hogy a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete meghívja a Mikulást. Hová is hívtuk? Nem árultuk el,
csak annyit: aki szeretne a keresésére indulni, csatlakozhat hozzánk.
Voltak bátor jelentkezők szépszámmal. Ki-ki lehetősége szerint: jöttek kerékpárral, néhányan autóval, sokan túracipőben és ne feledkezzünk el a babakocsisokról sem. Segítette őket az előző esti ajándékozás
hevében elveszített mikulás-sapka, mint útjelzés.

Igen-igen kitartó kb. 100 fős csapat kovácsolódott össze a közösségi
ház előtt.
A gyönyörű időben nagyot sétáltunk, közben jókat beszélgettünk,
bíztattuk az épp reményvesztetteket: „Biztosan vár már ránk a Mikulás!”. Az öreg fehérszakállú Gyál egyik legszebb és legkellemesebb
pihenőhelyén, a Peremvárosi Horgásztónál fogadta a kimerült mikuláskereső csapatot. A hosszú úton megéhezett, megszomjazott és
türelmetlen gyerekek, felnőttek, először finom meleg teát és
zsíros kenyeret kaptak. Ki-ki kedve szerint válogatva: hagyKöszönjük hogy adójuk 1%-ával támogatták a Gyáli Nagycsaládos Egyemával, uborkával, paprikával, vagy csak úgy egyszerűen sóval.
A megtelt bendő nem akadályozta a lurkókat. Hintáztak, futsületet. 2008-ban, 44809.- Ft felajánlás érkezett az egyesület számlájára.
Ebből 33.000.-Ft-tal a Bartók Béla Általános Iskola udvarán kialakításra
károztak, ugrándoztak, a bátrabbak pedig mikuláscsalogató
énekeket daloltak. Ennek aztán már nem tudott ellenállni sem
kerülő játszótér költségeihez járultunk hozzá. A fennmaradó összeget közös színházlátogatás támogatására használjuk fel.
a Mikulás, sem pedig segédje, a krampusz. Hatalmas zsákot
Köszönjük minden kedves adományozónak, és kedvezményt adó kerescipelve a hátukon hozták a sok-sok finomságot. A krampusz
kedőnek, hogy hozzájárultak egyesületünk céljainak megvalósításához.
a jó gyerekek névsorát tartalmazó hatalmas könyvből olvasEredményekben gazdag új esztendőt és jó egészséget kíván az egyesület
ta fel a neveket. Senki nem maradt ajándék nélkül. A ragyogó
nevében
gyermekszemek kárpótoltak mindenkit a hosszú és viszontagságoktól sem mentes túráért.
Hajdani Józsefné (Magdi)
Köszönjük a Mikulásnak, hogy gondolt egyesületünkre.
elnök
Gyáli NE 2360 Gyál, Pozsonyi u. 67.; tel.: 06 29 345 659;
Külön köszönetet mondunk a Peremvárosi Horgásztó vezetőségének a helyszín biztosításáért és a kedves fogadtatásért.
e-mail: hajdanim@gmail.com;
Adószám: 18674994-1-13; számlaszám: 64400044-10408667
Mondhatjuk? Jövőre veletek ugyanitt!
Fekete Zoltánné Marsi Judit

Megrongálták, tönkretették a Petőfi utcai játszókert eszközeit
2007-ben önkormányzati pályázati pénzből nyugdíjas egyesületünk
tagjai sok társadalmi munkával megtisztították, rendbe hozták a teret.
2008-ban játszótéri eszközöket vásároltunk, készítettünk a kicsinyeknek. Az újságban olvashattak a civil összefogásról, az örömteli átadásról, a környék önzetlen lakóinak segítségéről. De ősszel sajnos már
jellemző volt a rendszeres, módszeres vandalizmus.
Azon ifjak, akik nem bírnak erejükkel és nem hasznos célra fordítják ebbéli „tudásukat”, valószínű nem is olvassák e cikket. Könnyebb
mások munkáját szétverni, mint valamit létrehozni. Vajon az ilyen lelkületű képes lesz-e egykor építeni a jövőjét, gyermekeinek az élhető
közegét megteremteni, emberként élni? Tud-e majd pályázatot keresni,
írni, s ha nyer, a célra fordítani? Elkészíteni valamit, elszámolni, közösségért önzetlenül tenni?
Felhívom a szülők figyelmét, nézzék meg, ifjúvá cseperedő gyermekeik hol, és mivel töltik idejüket! Beszélgetni kellene csemetéikkel; mi
a helyes és mi elítélendő, miről kell példát venni, lehetne jót cselekedni
ezzel az erőfölösleggel, és kell jó példát mutatni is!
A környéken járókat kérem, hogy ne rettenjenek meg szólni, lefényképezni a virtuskodó rongálókat, a polgárőröket telefonon felhívni, az
esetről értesíteni, segítséget kérni.
Egyesületünk további játszótéri eszközöket vásárolhatott decemberben országos pályázatból 140.000 Ft értékben. Ennek örömére Gyimesi István polgármester külön keretéből 158.000 Ft támogatást nyújtott egységes hinta-, mászóka-, csúszdaeszköz beszerzéséhez, amiket
szintén megvásárolhattunk. Az eszközök kihelyezése 2009 márciusában fog megtörténni, amikor betonozni lehet a lábazatokat. Jelenleg
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kérelmet nyújtunk be a Városgazdálkodási Bizottsághoz a bekerítés
megvalósítására a megóvás céljából. Mindezt csak lépésről-lépésre lehet megvalósítani, mert piciny egyesületünk csak kis pályázati pénzt
nyerhetett a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól. De a kicsiny lépések előrevisznek, az oktalan rongálások értelmetlenek!
Amennyiben támogatják egyesületünk közhasznú tevékenységét,
adójuk 1 %-t felajánlhatják civil szervezetünk működésére.
Adószámunk: 1 8 7 1 7 0 4 8 – 1 – 1 3. Támogatásukat köszönjük!
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
Kiss Jánosné elnök

Az Uszoda Alapítvány felhívása
Kérjük azokat, akik 2008. évi adójuk 1%-t az USZODA ALAPÍTVÁNY javára kívánják fordítani, hogy adóbevallásuknál az alábbi
adószámot szíveskedjenek megjelölni: 19184427-1-13
Tisztelettel köszönjük valamennyi gyáli és nem gyáli lakos felajánlását az Uszoda Alapítvány javára. 160.474 Ft érkezett az Alapítvány számlájára. Kérjük, hogy 2008. évi adójuk 1%-nak odaítélésénél is döntsenek így, amennyiben változatlanul támogatják az
Alapítvány célját, tanmedence létesítését Gyálon.
Reménykedjünk közösen abban, hogy belátható időn belül városunk uszodájában tanulhatnak úszni a kicsik és gyógyulhatnak
az ortopédiai rendellenességben szenvedő gyermekek.
Támogatásukat köszönjük!

Kiemelkedő bátorságról
tettek tanúbizonyságot!
Ég a Szálka fatelep! – érkezett a bejelentés a gyáli polgárőrség ügyeleti
központjába december 24-én, a kora hajnali órákban. Az ügyeletes
azonnal riasztotta a FEGY tűzoltóit és polgárőreit, akik a hajnali időpont ellenére is 13 percen belül a helyszínen voltak gépjárműfecskendőjükkel. A káresethez elsőként a Gyál/1-es önkéntes egység érkezett
Tar Nándor vezetésével. Egy kétezer négyzetméteres csarnok és abban tárolt gépek, berendezések, faanyagok égtek teljes terjedelmükben, s részben égett a szomszéd csarnok és az abban tárolt anyagok!
A gyáli FEGY helyszínre érkező tűzoltóparancsnok-helyettesének
elsődleges visszajelzése alapján a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság III.
fokozatú kiemelt riasztást hajtott végre. A tűz oltását 12 vízsugárral,
légzőkészülékben végezték a rajok. Mivel a helyszínen vízhiány lépett
fel, a tűz minősítését IV-es fokozatúra emelték. (A tűzoltási szak-

Gere Imre tűzoltó százados, a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság mb. parancsnoka december 30-án levélben fordult
Gyimesi Istvánhoz, városunk polgármesteréhez. Levelében tájékoztatta a városvezetőt a történtekről. A szakember értékelése
szerint a gyáli önkéntes tűzoltók, polgárőrök kiemelkedő bátorságot tanúsítottak és példamutató munkát végeztek a tűzeset
felszámolása során.
A gyáli FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület állományából az
oltásban Tar Nándor, Kovács Róbert, Jakucs János, Romfa Mihály,
Fodor Bertold, Cseszkó Tibor és Hajdú Sándor, a helyszín biztosításában Kalmár Róbert, Szabó István, Kovács Tamás, Kiss István,
Turcsány Attila, Vörös Gábor, Brandócki Sándor, Szőke János és
Gyökeres László vett részt.

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
közhasznú jelentése
Az Egyesület – az Önkormányzattól kapott 2.400.000 Ft-ot, valamint a reklámból befolyt és a támogatóktól kapott 175.000 Ft-ot
2008-ban az alább felsoroltakra használta fel:
-Labdarúgó szövetség felé: Játékengedélyekre, nevezési díjakra,
			
pályahitelesítésre, játékvezetői díjak
-Edzői juttatások
-Csapatok utaztatása
-Pénzintézeti és könyvelési díjak
-Tornatermek bérleti díjai
-Sportszerek vásárlása
-Egyéb (érmek, oklevelek, irodai eszközök)
A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület ezúton is megköszöni a Gyáli
Önkormányzat és Képviselőtestület, valamint egyéni támogatóink
segítségét.
Egyúttal reményét fejezi ki, hogy a 2009-es esztendőben a megszorítások ellenére is egyre több sportszerető vállalkozó és magánszemély is felajánlja segítségét a városi sportélet felemelkedéséhez.
Boda Imre
a GYBKSE elnöke

emberek a tüzeket súlyosságuk,
ve s z é lye s s é g ü k
alapján
osztályozzák. A gyáli
helyzet komolyságát jelzi, hogy
a legmagasabb fokozat az V-ös!) Az
oltásban fővárosi
és dabasi, valamint a gyáli egységek vettek részt, 60 tűzoltó 7 fecskendő és 10 különleges szer segítségével küzdött a lángokkal órákon
át! A munkálatok csak dél körül értek véget.
Egy nappal később, az esti órákban ismét tűz keletkezett a telepen,
egy viszonylag épen maradt épületnél. A gyáli polgárőrség tűzoltóságának állománya itt is segítette az oltást.
Fotó: FTP Video Csoport, Winter László
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Engedélyével

A FEGY naplójából
December 12-én, az esti órákban érkezett állampolgári bejelentés a FEGY központjába,
miszerint több személy nagy
mennyiségű szemetet pakol le
egy kisteherautóról a régi temető mögötti területen. A polgárőrség járőre késlekedés nélkül a
helyszínre indult, a diszpécser
pedig értesítette a rendőrséget.
A járőr kiérkezéséig a gépjármű
a helyszínt elhagyta, de cselekményüket a frissen lerakott
hulladék egyértelműen igazolta.
A járőr egy közeli élelmiszerboltnál felfigyelt egy kisteherautóra, aminek tulajdonosa a
polgárőrök kérdésére elismerte,
hogy ők pakolták le a hulladékot. A fegyesek határozott
kérésének megfelelően a szabálysértők hajlandóak voltak a
szemetet azonnal visszapakolni
és a kijelölt tárolóba szállítani,
így visszamentek a helyszínre.
Az időközben megérkező rendőrjárőr az elkövetővel szemben
helyszíni bírságot szabott ki, a
polgárőrök a szemét visszapakolása után az újabb szabálysér-

tés megakadályozása érdekében
elkísérték a teherautót.
December 20-án, késő délután a polgárőrség egyik tagja
jelezte a diszpécserközpontnak,
hogy a Kőrösi út folytatásában,
az Ócsa-Üllő elágazásnál közúti baleset történt. A tűzoltó
és polgárőr szolgálat azonnal
megkezdte a vonulást, közben
értesítették a dabasi tűzoltókat
és a katasztrófavédelem megyei
ügyeletét. A helyszínre érve
megállapították, hogy egy személygépkocsi és egy kisbusz
ütközött, forgalmi akadályt
képez, s kiérkezésük előtt egy
személygépkocsi egy gyalogost
is elgázolt a baleset helyszínén.
Az Országos Mentőszolgálat
egysége már nem tudott segíteni a gyalogoson, ő a helyszínen életét vesztette, további két
sérültet kórházba szállítottak a
mentők. A gyáli raj áramtalanítást végzett, felitatta az útra
ömlött üzemanyagot és az üllői
önkéntes tűzoltókkal közösen
megszüntette a forgalmi akadályt.
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

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

Kő

Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!
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A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.
WILLIAMS TV - Kép- és Hangstúdió
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29-352-362
Mobil: 06-20-954-6319, 06-20-589-7167
Web: www.williams.hu, Email: williams@williams.hu
Plus 29 magazin a UPC képújság csatornáján látható
Adás: csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra

Apróhirdetés
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső díszítő munkák, gipszkarton,
álmennyezet és válaszfal építések stb. Érdeklődni: 06-30-3864456
Duguláselhárítás! Bontás nélkül,
0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni
lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Delfin Kreatív Képességfejlesztő
MAGÁNÓVODA Családias légkör,
játékos foglalkoztatás, differenciált
bánásmód. Mese, zene, bábjáték,
tánc, úszás, kirándulások. 1188
Bp., Zrínyi utca 41/b. Tel.: 06-1294-5161, 06-20-217-6771

Munkalehetőség GYÁLON. Nappalos műszakba csomagolókat,
délutános műszakba áru-összekészítőket, éjszakás műszakba targoncásokat keresünk. Érdeklődni:
06-20-367-44-50
Parkettás vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást, laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. 06-70-505-11-77
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Zeneiskolai hangverseny advent harmadik hétvégéjén

Kovács Istvánné kapta a Közművelődési Díjat
Önt is várjuk!
Az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár programjából:

január 22. csütörtök
18.00 óra
Városi ünnepség a magyar
kultúra napján
Ünnepi beszédet mond:
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
Az ünnepi műsor közreműködői:
Töreky Katalin, a Magyar Állami
Operaház énekművésze, Oláh Dezső,
a Kodály Zoltán Zeneiskola tanára,
Lőrincz Levente színész és Schmidt
Gréta gimnáziumi tanuló
Az ünnepség után:
a XVIII. Gyáli Téli Tárlat önkormányzati díjazott alkotóinak csoportos kiállítása
Résztvevők: Lőrincz Irén, Karizs János és ifj. Makai Ferenc
A tárlatot megnyitja: Görög Béla, a
Kisgalériák Országos Szövetségének
elnöke
Pohárköszöntőt mond:
Pápai Mihály, Gyál város alpolgármestere
A belépés díjtalan!

január 24. szombat
19.00 óra
a DINOSZAURUSZ együttes
koncertje
Előzenekar: FADEAWAY
A belépés díjtalan!
A Nemzeti Kamara Színház
előadásai:
február 6. péntek, 19.00 óra:
A pesti beteg (bérletes ea.)
február 20. péntek, 19.00 óra:
Kocsonya Mihály házassága
bérletes előadás)
február 21. szombat, 19.00 óra:
Kocsonya Mihály házassága
Jegyek elővételben is kaphatók a
közösségi ház pénztárában!

Advent harmadik
hétvégéjén, december 14-én, az Advent
Gyálon eseményfolyam részeként az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár színháztermében tartotta
hagyományos évzáró hangversenyét
a Kodály Zoltán
Zeneiskola. Az intézmény növendékei
nyilvános fellépés keretében mutatták be felkészültségüket, s szereztek örömet, maradandó élményt a nagyszámú közönségnek.
A koncerten a Gyál Városi Fúvószenekar is közreműködött.
Városunk adventi koszorúján Pápai Mihály, városunk alpolgármestere gyújtotta meg
a harmadik gyertyát.
Hagyományaink szerint
a hangversenyen került
sor a felnőtt Közművelődési Díj átadására is.
Gyál Város Önkormányzata 2008-ban Kovács
Istvánné pedagógus, nyugalmazott iskolaigazgató munkáját ismerte el.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály
alpolgármester adta át a kitüntetést Aranka néninek.

Kovács Istvánné, Aranka néni nyugállományba vonulása óta is igen aktív közösségi életet él. Több civil
szervezet vezetőjeként, tagjaként vesz részt kulturális
események szervezésében. Meghatározó szerepe van
többek között a több éve nagy sikerrel működő „Azt a
ragyogóját…” nótadélutánok megszervezésében, működtetésében, a Kovács István Pál Dalkör létrejöttében
valamint abban, hogy a Nyugdíjas Pedagógus Klub évfordulókhoz kapcsolódó kulturális rendezvényei mindig magas színvonalúak. Hosszú ideje szervez kirándulásokat, nyaralásokat, a gyáliak közül nagyon sokan az
ő szervezőmunkájának köszönhetően ismerhették meg
a magyar és az egyetemes kultúra jeles alkotásait.
Fáradhatatlan lelkesedéssel és a sok éves pedagógus
és vezetői tapasztalatból eredeztethető hozzáértéssel,
határozottan, ugyanakkor ésszerű kompromisszumokra is készen képviseli a magyar kultúra egyik fontos építőköve, a nótakincs ápolása, s általában a magyar kultúra ügyét.
(Szerkesztőségünk és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársai
nevében is sok szeretettel gratulálunk Aranka néninek!)

