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Mire szavaztunk?
A június 7-én tartott választás gyáli
eredményei
3. oldal

Hetven év hitben, reményben,
szeretetben

Megkezdődött a gyűjtőutak fejlesztése
Megkezdődött a „Gyűjtőúthálózat fejlesztése Gyálon” elnevezésű beruházás kivitelezése
– tájékoztatta lapunkat Gyimesi István, Gyál város polgármestere.
A beruházás során az utca adottságainak megfelelően 4,5-5,5 m szélességű, nagy teherbírású aszfaltút épül, szegéllyel, egy vagy kétoldali járdával, szikkasztóárokkal, növényzettelepítéssel, utcabútorokkal a Bajcsy- Zsilinszky, Gárdonyi, Brassói, Bartók és a Szélső
utcában.
Írásunk a 3. oldalon.

Városi gyermeknap a sportpályán
„Jóban, rosszban kitartottunk egymás mellett, ahogy ígértük.” Május
29-én ünnepelte 70. házassági évfordulóját családi körben városunk
kedves idős párja, Makai Józsi bácsi és felesége, Terike néni.
6. oldal

A felújítás elúszott, a kátyúk
maradtak a Vecsési úton
Még 2007 végén kaptuk a hivatalos
értesítést, hogy a Vecsési út felújítása a Közép-Magyarországi Operatív
Program támogatásával 2008 őszén,
de legkésőbb 2009 első félévében
megvalósul. Ma mégis úgy tűnik,
hogy a felújítás elúszott, a kátyúk
maradnak – mondja Erős József, a
körzet önkormányzati képviselője.
7. oldal

Remek szezon, bajnoki arany
Az elmúlt évek legjobb szezonját
zárta a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület labdarúgó szakosztálya.
17. oldal

Játszóházak, kézműves foglalkozások, sportprogramok, színpadi produkciók, bemutatók, vetélkedők, mutatványosok, történelmi játékok, mini vidámpark és más érdekességek várták a gyerekeket, családokat május 23-án, a sportpályán, az idei városi
gyermeknapon.
Képriport a 13. oldalon.
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Tájékoztató
Hivatalunk munkatársai a Dobó Katica – Arany János
utcák sarkán (víztorony tér) bejelentés alapján ellenőrzést tartottak, ahol egy kisteherautóból két sajószentpéteri lakos élő baromfit árult.
Nevezettek sem a települési önkormányzat jegyzőjétől, sem az illetékes kerületi főállatorvostól nem rendelkeztek engedéllyel.
Fentieken túl nem tudták igazolni az állatok baromfipestis elleni védettségét sem.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy élő állat ilyen
módon való árusítására nem adható engedély, így
amennyiben hasonló módon kínálnak eladásra állatot, úgy biztosra vehető, hogy az árusítás nem felel
meg az élelmiszerbiztonsági előírásoknak.
Polgármesteri Hivatal

Kertbarátok
kiállítása
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezi hagyományőrző terménybemutató kiállítását az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban,
szeptember 18-19-20-21-én, melyre
szeretettel meghívja a város és a kistérség lakosságát.
Ha szeretne részt venni a bemutatón
a termékével, amit a kertjében vagy a
földjén termelt, jelentkezzen Bacsa
Ferencnél a 06-29/343-853, vagy a 0670/536-1574-es telefonszámon! Jelentkezési határidő: szeptember 15.

Tájékoztató
A 2008. évi XLVI. törvény alapján a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű elleni védekezési
kötelezettség elmulasztója ellen
15 ezer forinttól 5 millió forintig
terjedő növényvédelmi bírságot
kell kiszabni.
A bírságot a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal szabja ki.
Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 2007. évi közhasznú jelentése
Beszámoló az 1997. évi CLVI. Trv. alapján:
a.) Számviteli teljes beszámoló –1.sz.melléklet b.) Költségvetési támogatás:
0
c.) Vagyonfelhalmozás:
0
d.) Célszerinti juttatás:
0
e.) Helyi Önkormányzati támogatás: I.
470 e Ft
II.
300 e Ft
A támogatás felhasználása pályázat szerint:
I
Városkép szépítés:
10 e Ft
Nyugdíjas Klubok Kistérségi Találkozója:
110 e Ft
Idősek Világnapja, műsoros rendezvény:
223 e Ft
Szociálisan rászorulók támogatása:
30 e Ft
Kulturális kiadás:
74 e Ft
Működési kiadás:
23 e Ft
Összesen:
470 e Ft.
II.
Mikro-tér Pályázat: beszerzés:
203 e Ft.
(Áthúzódó 2008. évre 97 e Ft.)
f.) Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatás értéke,
összege:
0.
Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában látják el.
Javadalmazásban, juttatásban nem részesülnek tevékenységükkel összefüggésben.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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g.) Áttekintő beszámoló a Közhasznú Szervezet tevékenységéről:
Az Egyesület a nyugdíjasokat, időseket érintő információk
(egészségügyi, kulturális, nyugdíjügyek, stb.) megismeréséhez folyóiratokat rendelt meg Klubvezetők és a tagok részére. Városunk
10 éves évfordulójára virággal díszítette a Kistérségi Irodaházat.
Helyi újság közleményében értesítette a város időseit az EZÜST
NYÁR üdülési tudnivalókról, az Idősek Világnapja kulturális esemény rendezéséről.
Kistérségi Nyugdíjas Klubok találkozóját rendeztünk.
Egészségügyi előadás keretében Dr. Ködöböcz László Intézményvezető előadásában tájékozódhattunk a beutalási rend megváltozásáról, a vizitdíjról, idősekre jellemző egészségügyi kérdésekről, jó
tanácsokkal látta el az érdeklődőket.
Mikro-tér pályázat megvalósítása: a tér megtisztítása, rendezése, rugós kerti játék, fűrészáru, stb. beszerzése megtörtént. További
ktg. és munkák folyamatban a kijelölt határidőig, pályázat szerint.
Felvettük a kapcsolatot a Szociális és Családsegítő Iroda vezetőjével, és a Klubokkal együtt adományt gyűjtöttünk és átadtuk.
Egyesületünk Karácsonyra 45 db élelmiszer csomagot készített és
juttatott el az Iroda által a rászorulóknak.
Évvégén kedvezményes színházlátogatást sikerült megvalósítani, külön busz vitte az időseket Bp-re.
Az éves beszámolót a tagság febr. 14-i Közgyűlésén fogadta el. Az
Önkormányzat Pénzügyi Irodája a számlákkal történt elszámolást
február 27-én elfogadta.
NYKE elnöke
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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)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt, Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán



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 7500 példányban

2009. június

Megkezdődött a gyűjtőutak fejlesztése
teherbírású aszfaltút épül, szegéllyel, egy
vagy kétoldali járdával, szikkasztóárokkal,
növényzettelepítéssel, utcabútorokkal a
Bajcsy- Zsilinszky, Gárdonyi, Brassói, Bartók és a Szélső utcában.
A beruházás teljes összege 544.698.000
Ft, ebből uniós támogatás, pályázat
349.789.000 Ft, városunk önrésze pedig
194.909.000 Ft-ot tesz ki.

Megkezdődött a „Gyűjtőúthálózat fejlesztése Gyálon” elnevezésű beruházás kivitelezése – tájékoztatta lapunkat Gyimesi István,
Gyál város polgármestere.
A közbeszerzési eljárásban kiválasztott
Magyar Aszfalt Kft-vel 2009. május 13-án
szerződést kötött a város önkormányzata, a
szerződés szerinti befejezés időpontja 2009.
október 2.
A beruházás során az utca adottságainak megfelelően 4,5-5,5 m szélességű, nagy

A kivitelezés alatt okozott kellemetlenségekért (gépek zaja, közlekedési nehézségek)
elnézést kérünk, megértésüket és türelmüket köszönjük!
(A napokban befejeződik városunk rendszerváltás utáni történetének legnagyobb útépítési programja, az úgynevezett földút-stabilizáció. Az építkezésről lapunk következő
számában adunk részletesebb összefoglalót.)

Őszig itt is nagy teherbírású aszfaltút épül

A június 7-én tartott választás gyáli eredményei
Magyarországon is június 7-én, vasárnap került sor az
Európai Parlament tagjainak megválasztására. Mint bizonyára mindenki előtt ismeretes, a FIDESZ-KDNP 1 630
482 szavazattal a szavazatok 56,37 %-át szerezte meg, így
14 képviselőt juttatott az Európai Parlamentbe, 502 607-en
voksoltak az MSZP-re, ami az érvényes szavazatok 17,38
%-ával 4 mandátumot jelent. A JOBBIK listája 427 213
szavazatot, 14,77 %-ot kapott, így 3 képviselőjük szerzett
mandátumot, 153 402 szavazattal, 5,30 %-os támogatottsággal 1 képviselői helyet tudhat magáénak az MDF. Nem
szerzett mandátumot az LMP-HP (75 200 szavazat, 2,60
%), az SZDSZ (62 419 szavazat, 2,16 %), a MUNKÁSPÁRT
(27 829 szavazat, 0,96 %) és az MCF ROMA Ö. (13 440 szavazat, 0,46 %).
A választás eredményei Gyálon az alábbiak szerint alakultak:
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor: 17 835
Ebből a szavazóként megjelentek száma: 5 500 (30,84 %)
5 464
Érvényes szavazatok száma:

A listát állító
párt(ok) neve:

Kapott érvényes
szavazat:

%

2 900

53,07

99

1,81

MCF ROMA Ö.

4

0,07

MUNKÁSPÁRT

56

1,02

933

17,08

1 069

19,56

LMP-HP

144

2,64

MDF

259

4,74

FIDESZ-KDNP
SZDSZ

MSZP
JOBBIK
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Apa is csak egy van!

Apák napja a Liliom Óvodában
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy ránk,
mint apukákra is gondol valaki. Először
kaptunk ilyen lehetőséget, hogy Apák napján az óvodába mehessünk, és eltölthessünk
egy játékos délutánt gyermekünkkel.
Időnk nagy részét a munkahelyünkön
töltjük, ezért kevesebb idő jut családunkra.
Ez egy remek alkalom volt a közös élmények szerzésére. Már nem is tudom, mikor
volt utoljára, hogy homokvárat építsek a fiammal, vagy fogócskázzunk együtt.
A várakhoz folyamatosan készültek a dobozokból a kiegészítők (autók, szélmalmok,
hajók, stb…).
A nagypapák és apukák segítségével a
nap végére az udvar „majálisi” díszekben
pompázott.
A hangulat kitűnő volt, ezért remélem,
hogy ez a kezdeményezés az elkövetkező
években hagyománnyá válik.
Bottlik Péter (Halacska csoport)
Nagy izgalommal vártuk Bogikával az
Apák Napját. A rendezvényen az apák és
nagyapák testközelből pillanthattak be az
óvoda életébe, gyermekeink mindennapjainak örömteli pillanataiba.
Az udvaron csatlakoztunk a
kicsikhez, akik rögvest bevontak
bennünket a különféle játékokba,
nem hagyva egy perc kétséget sem
annak tekintetében, ki itt az úr a
házban. Persze nem esett nehezemre, hogy Bogika segítségével
alámerüljek az események színes
forgatagában. Sárkányt készítettünk, homokvárat építettünk, élveztük a közös játék élményét, azt,
hogy ezen a délutánon a mindennapokból kiszakadva néhány pillanatra újra gyermekek lehettünk.
Köszönjük a szép napot a szervezőknek és gyermekeinknek egyaránt.
Jövőre Veletek ugyanitt!
Csökli Gábor (Csibe csoport)
Először is szeretném megköszönni az óvodának ezt a szép délutánt.
És, hogy mi volt a legjobb a délutánban?
A lányom csillogó szeme, valamint az a
mondat ami hazafelé az autóban hagyta el
az ajkát: „Köszönöm, hogy eljöttél apa, nagyon jól éreztem magam!” Nos, és is nagyon
köszönöm ezt a csodás délutánt!”
Király Attila (Katica csoport)


Régóta gondolkodtam
azon, hogy apák napját
miért is nem tartunk?
És lám ez a nap is elérkezett.
Jó érzés volt, hogy
idén ránk apukákra is
gondoltak az óvónénik.
Klassz dolog volt ez
a közös vidám, játszós
délután.
Férfiasan be kell vallanom, hogy mikor a három gyermekem verset mondott nekem apák napja alkalmából
a könnycsepp ott volt a szemem sarkában,
de azóta is nagyon sokszor gondolok erre
a percre, és sokszor gondolok arra, hogy
mennyire fáradtnak érzem magam ezután
a délután után, de ez egy nagyon kellemes
fáradtság volt.
Remélem, hogy jövőre is megismételjük
ezt a vidám és kellemes délutánt, és a kedves óvónénik is tovább „gyúrnak” a következő kötélhúzásra, és mi apukák még szebb
papírsárkányokat, homokvárakat fogunk
készíteni a gyerekeinkkel.

Reméljük a gyerekeink ugyan így fogják
várni az apák napját, hiszen akkor ez már
egy hagyomány lesz, és megint titkolózni fognak előttem, hogy mit készítenek, és
hogy a verset még nem szabad elmondani, „mert tudod apu ez titok, majd csak az
APÁK NAPJÁN tudhatod meg”.
Köszönöm ezt az egész életre szóló szép
napot!
Kotroczó Attila (Katica csoport)
Óvodánkban örömmel fogadtuk, hogy az
apukák, nagyapák, keresztapák is részesül-

hetnek ennek a szép ünnepnek a megemlékezésében.
Óvónénik és gyermekeink közösen készültek arra, hogy egy hangulatos, ugyanakkor emlékezetes napot teremtsenek az
apukák számára. Az ötletek tárháza határtalan képzeletet adott a felkészülésre.
Emlékként szolgál e szép napról az az oklevél, melyet teljesítményünk és közös apák
napi élményeink jutalmaként a nap végén
minden apuka és gyermeke megkapott.
Köszönjük ezt a különleges és feledhetetlen délutánt az óvónénik gondos körültekintő és felkészült munkájának és
legnagyobb
kincseinknek
gyermekeinknek.
Hiszem, hogy az apák napi
ünnep varázsa áthatotta a
felnőtt, de „gyermekded” lelkeket.
Azt gondolom, hogy az
apukákra való gondolással
hagyományőrző
kultúrát
lehetne teremteni e szép és
meghitt ünnepen, megemlékezve rájuk ebben a rohanó
világban, amíg csak lehet.
Blaskó Zsolt
(Süni csoport)

Köszönet
Köszönjük a NOVITAS Építőipari Kft.
ügyvezető igazgatójának, Novák Lászlónak az udvari színpad elkészítésében
nyújtott segítséget.
A Liliom Óvoda dolgozói nevében:
Ritecz Istvánné
óvodavezető
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Diákcsere és nemzetközi Comenius találkozó az Eötvösben
A szokásosnál is mozgalmasabb lett a tavaszi időszak az Eötvös
iskolában. Április végén a németországi Regine – Hildebrandt
– Schule vendégeiként ismerkedtek diákjaink a német iskolarendszerrel, Berlin és környékének nevezetességeivel. A program már
második éve sikeresen fut, idén nemcsak a német, hanem az angol
nyelvet tanuló diákok bevonásával is. A német iskolákban első idegen nyelv az angol, így lehetősége volt mindkét félnek a nyelvgyakorlásra. Tavaly a húsvéti hagyományok összehasonlítása adta a közös projektmunka témáját, idén időutazást tettünk a Hohenzollern
– Ház és a Habsburgok történelmében. Ellátogattunk Potsdamba, a
gyönyörű barokk Sanssouci kastélyba, Berlinben pedig a Fal leomlásának 20. évfordulóját ünneplő várost igyekeztünk megismerni.

Május közepén nemzetközi Comenius találkozónak adott otthont iskolánk, ami már a harmadik volt az egy éve futó „Iskolák
közötti együttműködés” programban. A német Birkenwerder és a
finn Klaukkala után Gyálon találkoztak a résztvevők. Olasz, német, finn, bolgár tanárok és diákok ismerkedtek az iskolánkban
folyó munkával, a városházán adott fogadás alkalmával pedig
Gyimesi István polgármester úr mutatta be településünket és válaszolt a vendég tanárok érdeklődő kérdéseire. Budapesti kirándulások, parlamenti látogatás színesítették a programot. Köszönet a
gyáli Közösségi Háznak, amely helyet adott a Comenius fotókiál-

Nagy élményt jelentett többek között a Story of Berlin múzeum a ma már látogatható - atomtámadás ellen létrehozott bunkerrel,
Madame Tussauds idén megnyílt panoptikuma, az Aquadom Sea
Life óriási akváriuma csodálatos élővilágával. Az Alexanderplatzon álló TV toronyból felülről is gyönyörködhettünk a szép városban. A program résztvevői mindig vendéglátó családoknál laknak,
így nemcsak a kirándulások, hanem a családokkal együtt töltött
idő is felejthetetlen marad mindannyiunk számára. Június elején a
német diákok és tanárok látogatnak el hozzánk. Minden résztvevő
várja már a találkozást, ami után talán nemcsak a szép emlékek
maradnak meg, hanem barátságok is kialakulnak.

lításnak és a nemzetközi táncworkshopnak. Megtanultuk egymás
néptáncait és létrehoztunk egy közös produkciót, amelyet iskolánk
aulájában a hagyományos „Családi esten” adtunk elő a meghívott
vendégek, szülők, diákok és tanárok előtt. Nagy sikert aratott iskolánk alkalmi - tanárokból és diákokból álló – tánccsoportjának
Palotás tánca. A Pörög a gyáli szoknya egyesület jókedvű és lelkes
tagjai közeli és távoli vidékek táncait mutatták be és teremtettek jó
hangulatot. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönet
Tarpai Károly úrnak a vacsora felajánlásáért, a vendéglátó szülőknek, kollégáknak és diákoknak a sok segítségért és lelkesedésért.
Bíróné Tolvaj Erzsébet
projektfelelős tanár
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Hetven év hitben, reményben, szeretetben
A hívő család betartotta esküjét, templomi fogadalmát, kitartanak egymás mellett hitben, reményben, szeretetben. Ez a szeretet
veszi őket is körül családjukkal együtt, most is egyik lánya és fia
fogadott bennünket. Gyermekeiről szeretettel szólt az édesanya:
„Mindennel ellátnak, semmiben nincs hiányunk”. Így dicsérte
minden gondoskodó gyermekét, unokáit.
De jó is lenne minden idősnek ez a szépkori szeretetteljes élet saját otthonban, gyermekei szeretetével. Mily nagy baj, hogy nem ez a
példa fiataljainknak, kevés a gyermek, szétbomlanak a házasságok,
az ígéreteknek nincs súlya, de egymás mellet sem maradnak meg.
Legyen példa ez a pár, kitartásban, megértésben, egymás iránti
tiszteletben. A család érték!
Kedves ünnepeltek, Józsi bácsi, Terike néni! Szeretet vegye körül
az egész családot hitben, reményben tovább is. Sok boldogságot, jó
egészséget kívánunk!
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete

Ma reggel az Atya áldásával kezdődött a nap Makai Józsi bácsi és
felesége, Terike néni életében, mint oly sokszor.
Május 29-én ünnepelte 70. házassági évfordulóját családi körben
városunk kedves idős párja. Ebből az alkalomból látogattuk meg és
köszöntöttük őket.
„Jóban, rosszban kitartottunk egymás mellett, ahogy ígértük” mondta Terike néni. A férj 97, a feleség 93 éves. „Nagyon szeretem
az uramat” ezzel a szép szavakkal kezdte sorolni életük eseményeit. Házasságukat öt gyermekkel áldotta meg az Úr. Felnevelték, de
már csak négy él, 11 unoka és 13 dédunoka aranyozza be életüket.
Várják, hogy ükunoka érkezzen örömükre, azzal lenne teljes a család.
Józsi bácsi kicsit gyengébben üldögél, két éve combnyaktörésből épült föl. A közelben lakó lányaik és segítő is van gondozásukra, felügyeletükre. Terike néni beszédesen, frissen emlékezik a
múltra, nézegetve a régi képeket, sorolja az emlékeit. Nyugdíjasan,
1997-ben költöztek Lajosmizséről Gyálra, ahol azóta is laknak. Sokat dolgoztak a földön, állatokkal foglalkoztak. Időskorában verseket is írt, de mond is, tiszteletünkre Petőfi Sándor: Falu végén
és Wass Albert: Üzenet Erdélyből c. művét idézte, gondolkodás
nélkül, hibátlanul. „A kis unokákkal szoktunk verselgetni, versenyben mondjuk.” Bizonyára hozzájárul szellemi frissességéhez
a verselés is…


Születésnap a klubban
A Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub tagsága ismét
ünnepre készült. Hegedűs Józsefné, mindenki Rózsikája betöltötte a 80. évét.
A katolikus játszókertben ünnepeltünk. A Zrínyi Miklós
Általános Iskola diákjai versekkel, és szép klarinétjátékkal
kedveskedtek. A klub nevében virágcsokorral, minden tag
gratulációval köszöntötte. Rózsika szemei a meghatódottság
könnyeit hullatták. Utána finom gulyáslevessel, melyet helyben főztünk, majd sok süteménnyel, melyet a tagság hozott,
elfogyasztottuk az ebédet. Rózsika visszaemlékezett azokra
az időkre, amikor tagja lett a klubnak. Nagy meglepetés volt
számára is ez a nem mindennapi köszöntés. Reméljük, hogy
még sokáig közöttünk lesz, és a tapasztalataival a klub tagságát segíteni fogja.
Isten éltesse Rózsikát sokáig!
Gácsi Kiss Dezsőné
elnök
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A felújítás elúszott, a kátyúk maradtak
A 4602-es út, a Vecsési út
közlekedési szempontból városunk egyik legkritikusabb
része.
A problémát nemcsak a
hozzám fordulók panaszaiból ismerem, hanem saját
bőrömön is tapasztalom nap,
mint nap, hiszen én is itt élek
– kezdi Erős József, a körzet
önkormányzati képviselője.
Igen nagy a forgalom, sok
az áthaladó teherautó, az M0
átadásával a forgalom csökkent ugyan, de az út állapota
tovább romlott. A nagy igénybevétel miatt egyre rosszabb,
balesetveszélyes az út műszaki állapota. Időről időre
kezdeményeztük a felújítását.
A város vezetőinek egyetértésével magam is hosszú évek
óta szorgalmazom ezt. Mivel
nem önkormányzati útról van szó, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. a fenntartó, nem a mi
kezünkben van a döntés.
Még 2007 végén kaptuk a hivatalos értesítést, hogy a felújítás a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatásával 2008
őszén, de legkésőbb 2009 első félévében
megvalósul.
Nagyon örültünk a döntésnek, vártuk, hogy végre megoldódjon a probléma.
De nem így történt. Lefolytatták ugyan a
közbeszerzési eljárást, de érvénytelennek
nyilvánították. Erről tudomást szerezve levélben érdeklődtem a Magyar Közút Non-

(nem a teljes útpályát újítanák
fel), de megvalósulhatna a beruházás. Nem a csökkentett
tartalommal van baj, hiszen
a legrosszabb állapotban lévő
Vecsési út felújítása abban is
benne lenne. Az a probléma,
hogy ez egy új pályázati eljárás lenne, ami időigényes. De
még ez is vállalható. Az viszont finoman szólva is elkeserítő, hogy a miniszteri levélben írtak szerint a 2009-2010.
évekre érvényes forráskeret
már kimerült. Magyarul pályázzunk újra, de a felújításra
nincs pénz csak ígéret.
Volt tehát egy lezajlott
közbeszerzési eljárás, ígéretek, határidők, de úgy tűnik,
mára csak a kátyúk maradMeddig maradnak a kátyúk? tak az egészből. A város önkormányzata hitt a hivatalos
profit Zrt. vezetőinél. Válaszukban arról megkereséseknek, s olyannyira számított az
tájékoztattak, hogy „ A Pro Régió Nonpro- út rendbetételére, hogy több millió forintos
fit Közhasznú Kft helyszíni szemle, illetve költséggel elkészíttette a Vecsési-Széchenyi
a projektjavaslat értékelése után műszaki utca kereszteződésének vízelvezetési tervét
szempontból, valamint forráshiány miatt, a és a Vecsési-Deák kereszteződésébe pedig
4602-es út felújítását nem támogatta”. Az út középszigetes gyalogátkelőhelyet tervezterendbetételéből tehát nem lett semmi.
tett.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alEzek után nehezen hiszünk bármifépolgármester május 8-án intézett kérdést Hó- le ígéretnek, de a munkálatok elvégzését
nig Péter közlekedési, hírközlési és energia- továbbra is elengedhetetlenül fontosnak
ügyi miniszterhez, „Megtörténik-e 2009-ben tartjuk. Minden lehetséges eszközzel azon
a 4602-es út felújítása?” címmel. A minisz- leszünk, hogy a Vecsési út felújítása végre
ter május 20-án kelt válaszában leírta, hogy megtörténjen – jelentette ki Erős József öncsökkentett műszaki tartalommal ugyan kormányzati képviselő.

A Gyált Vecséssel összekötő Mátyás király
utca megépültével – a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyók felelőtlenségének köszönhetően – balesetveszélyes
kereszteződés alakult ki a Pesti út – Mátyás király utca találkozásánál. Városunk
önkormányzata a környéken élők jogos
panaszainak figyelembevételével a balesetveszélyre figyelmeztető sárga villogó
lámpát valamint az útburkolatban elhelyezett fényvisszaverő prizmákat telepíttetett
a kereszteződésbe. Az esetleges további
forgalom- és sebességcsökkentő műszaki
megoldásokat a műszaki és jogszabályi lehetőségek függvényében fontolják meg a
szakemberek.
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A Tátika Óvoda
a horgásztónál
Május 15-én ismét kivonult a Tátika Óvoda Klapka épülete a gyáli
horgásztóhoz.
Minden évben tartunk évvégén egy napot, amely a sport jegyében
telik el. Ezen a napon kiürül az óvoda. Az egyetlen, ami meghiúsítaná e programot, az időjárás, idén sem hagyott cserben minket.
Reggel kellemesen lengedezett a szellő, miközben az udvaron vártuk a buszt, mely kiszállított bennünket a tóhoz. Sokan autóval,
biciklivel jöttek ki.
Mikor mindenki megérkezett elfoglaltuk a helyet, kipakoltunk,
megreggeliztünk és kezdődhetett a program.
Minden csoport erre a napra hozott egy versenyfeladatot.
Megtalálható volt: kötélhúzás, kislabda dobás, ugróiskola, zsákban futás, karikákon átbújás, egyensúlyozó gyakorlatok. Ezeken
minden csoport végig ment - gyerekek, szülők, dolgozók egya
ránt. Nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket is felvillanyozták
a feladatok. A kötélhúzás most is nagy sikert aratott. Öröm volt
látni, ahogy az egyik csapat győzelme motiválta a másikat a
visszavágóra.
10 órától folyamatosan vonultak a csoportok az ugrálóvárhoz. A
hatalmas csúszdás ugrálóvárat a gyermekek lelkes örömmel vették
birtokukba. Igazi türelemjáték volt a várakozás, de mikor felmehettek, arcukat határtalan boldogság érzése töltötte el, levezethették
fergeteges energiájukat és igazán megmozgathatták minden testrészüket.
Amíg mi a mozgással voltunk elfoglalva, szorgos kezek dolgoztak (szülők, dadus nénik) hogy legyen mit enni, az éhes társaságnak. Ebéd sistergett, fortyogott grillen, bográcsban a tóparton.
Mire elfáradtunk jócskán megéheztünk, terülj, terülj asztalka
várta a csapatokat és jóízűen lakmározhattunk. Ezt követően, akinek ez nem volt elég körbe sétálták a tavat, majd szabadprogrammal tölthettük az időt és kellemesen elfáradva haza indultunk.
Ezen a napon is sikerült elérni célunkat megvalósítani mindent,
amiért ezt a napot évek óta felvállaljuk. Együtt voltunk a szülőkkel,
gyermekekkel, kikapcsolhattuk a rohanó hétköznapokat. Közelebb
kerülhettünk a családokhoz, és a családok pedig hozzánk. Lehetett
sportolni, jókat beszélgetni és nevetni.
Hagyományként tartjuk számon a horgásztói Családi napunkat.
Köszönhetjük ezt a lehetőséget Siklósi Béla úrnak, a Peremvárosi
Horgászok Egyesülete elnökének, aki segítőkészségével igyekszik
megteremteni minden feltételt, hogy ezen a napon jól érezzük magukat a tó közelében.
Cseszkó Tibor képviselő úr biztosította a sátrakat, ahol a csoportok letáborozhattak, megpihenhettek. A művelődési ház asztalai,
padjai is a kényelem kellékei voltak.
Nem maradhatott ki a KHT segítőkészsége sem, mivel az egynapos tábor sok kellékkel járt, melynek kiszállítása szintén nélkülözhetetlen volt. Mindezek mellett a szülők, a dolgozók lelkes
hozzáállása, munkája nélkül nem lett volna teljes a rendezvény a
gyermekek számára.
Medgyesi Tímea
óvónő


Természettudományi
verseny az Eötvösben
Az idei tanévben ötödször szervezte meg iskolánk a Kistérségi Természettudományi Versenyt. Ócsa, Felsőpakony és Gyál iskoláiból
14 csapat vett részt az első három fordulóban, amit levelezős formában bonyolítottunk le. Az április 24-én megrendezett döntőben 13
csapat, összesen 52 gyerek vetélkedett a kémia, biológia, földrajz,
természetismeret, matematika, fizika területén. A diákok változatos feladatok megoldásával bizonyíthatták felkészültségüket. Megismerhettük Erdős Pált, a XX. század egyik legnagyobb magyar
matematikusát, láttunk érdekes fizikai kísérleteket. A gyerekek
készítettek újra hasznosított papírt, „nyomoztak” az állatok után
lábnyomokból és építettek molekulákat is.
Hasznosan, jó hangulatban telt el a délután, amelynek végén különösen a levelezős fordulókban mutatott pontos, szép megoldásainak köszönhetően - az ócsai Bolyai János Gimnázium csapata

lett az első. A többi helyezés nagyon izgalmas küzdelemben dőlt el,
még az utolsó fordulóban is változott a sorrend.
Eredmények:
1. helyezett: Bolyai J. Gimnázium, Ócsa
2. helyezett: Természetbúvár, Ady E. Általános Iskola Gyál
3. helyezett: Anonimus, Bartók B. Általános Iskola Gyál
Köszönöm a részvételt minden gyereknek, a felkészítő tanároknak az áldozatos munkát, amellyel segítették tanítványaikat a minél jobb teljesítmény elérésében.
Jövőre is várunk mindenkit az Eötvösben egy jó kis vetélkedésre.
Molnár István
szervezőtanár

Más tájak, más ízek az Adyban
Az év egyik legnagyobb eseményének számít
a családi nap az Ady Endre Általános Iskolában, ami abból is látszik, hogy a program már
évekkel ezelőtt kinőtte az udvart. Május 16án, szombaton gyerekek, szülők, nagyszülők
népesítették be a városi sportpályát.
Idén is az osztályok közötti főzőverseny
köré szerveződött a program. A „Más tájak,
más ízek” jelmondat jegyében 22 féle, Európán kívüli étel készült az osztályok bográcsaiban, grillrácsain. Többek között a mexikói,
kínai, thai, indiai, etióp, maláj, amerikai
konyha remekeit ízlelhette meg a Csinosné
Tóvízi Ágnes igazgatóhelyettes, Sedró Pál és
Bakonyi Tamás szakácsok alkotta zsűri.
De természetesen más programok is várták
a közel 1500 főnyi érdeklődőt, a tantestület
néptánccsoportja Galga menti karikázó táncot mutatott be, a sportprogramok mellett játékos sor-és váltóversenyeken, kötélhúzáson
vettek részt az osztályok, gyerekek szülőkkel
együtt, a kézműves foglalkozások és arcfestés, különleges növények bemutatója, óriáscsúszda, a karaokee, a Gyáli Polgárőrség és a
Tűzoltó Egyesület bemutatója is nagy sikert
arattak.
Épített terepjárókat is megcsodálhattak a
gyerekek, s lovaskocsikázáson vehettek részt
a Gyáli Lovassport Egyesület jóvoltából. Délután afrikai dobosok előadása szórakoztatta
a résztvevőket.
A nap fénypontja – ahogyan ez lenni szokott – a városi képviselő-testület és a diákválogatott barátságos focimeccse volt. Sajnos az
adysoknak az idén sem sikerült legyőzniük a
városatyákat, de előbb-utóbb lesz ez másképp
is, hiszen a diákválogatott tagjai minden évben 12-14 évesek…
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Bronzba öntött Zrínyi, avagy lehullt a lepel
„Tanulj, fiam, tűlem isteni félelmet,
Tanulj fáradságot s kemény vitézséget;
Mert kell tenéked is követned engemet,
Sokat járnod s fáradnod, veritékezned.”
(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem)
Zrínyi Miklós a XVII. század óta kiemelkedő példája a hazaszeretetnek és kitartásnak.
Nemcsak jelenének mutatott példát, hanem
művein keresztül üzenete számunkra is
egyértelmű.
Május 8-án mi iskolánk falait tekintettük hazánknak, s tiszteletünket és szeretetünket fejeztük ki jelenlétünkkel.

Megemlékezésünk és
szoboravatásunk
délután négy órakor kezdődött, melyre szép számban érkeztek a vendégek.
Köszönthettük köreinkben a két alpolgármester
urat: Pánczél Károlyt és
Pápai Mihályt, a képviselőtestület tagjait, a
gyáli intézmények vezetőit, a civil szervezetek
képviselőit, szülőket,
diákokat,
tanárokat.
Sokan gyűltünk össze,
hogy felidézzük iskolánk névadójának, Zrínyi Miklósnak emlékét, s végre láthassuk a róla mintázott
bronzszobrot, melyet Barth Károly művész
úr nagy gondoskodással alkotott.
Szoboravatásunk rövid köszöntővel
indult, majd tanulóink megható ünnepi
műsorát láthattuk. A gyerekek szavalattal,
énekkel és tánccal idézték fel számunkra a
múltat, s Zrínyi szellemét. Hangulatunkat
tovább fokozta az ezután következő ünnepi beszéd, melyet igazgatónőnk, Juhász Ida
mondott. Beszédében méltatta névadónkat,
s köszönetet mondott mindazoknak, akik
támogatták a Zrínyi-szobor elkészülését.
Szavait az alkotó kedves üzenetével, jókívánságával zárta, majd elérkezett a várva
várt pillanat, s lehullt a lepel a szoborról!

A kitörő taps egyértelműen jelezte, hogy e
bronzjelkép mindenkinek elnyerte tetszését.
Így elégedetten zárhattuk ünnepélyünket
egy állófogadással, ahol szeretettel láttuk
vendégül azokat, akik kitüntették a Zrínyi
Miklós Általános Iskolát figyelmükkel.
E kellemes hangulatú délután talán minden jelenlévő emlékében, szívében megmarad, s az üzenet is élni fog mindennapjainkban:
„Mindenképpen emberek legyünk,
Úgy marad meg örökkén az
Mi szép hírünk.”
(Zrínyi Miklós)
Mezei Noémi
Zrínyi Miklós Általános Iskola tanára

Egyszer volt, hol nem volt…
A városunk legszebben olvasó kisdiákjai gyűltek össze május 13-án
a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. A hagyományoknak megfelelően itt került megrendezésre a városi szépkiejtési verseny. Benedek
Elek születésének 150. évfordulójára emlékezve, az ő meséiből válogattuk a felolvasandó versenyszövegeket. Szép, tanulságos meséket
hallhattunk, magas színvonalú felolvasásban. Ezzel a versennyel
igyekszünk fenntartani a gyerekekben az olvasás iránti vágyat, a
mesék szeretetét. Úgy érezzük, hogy ennek a versenynek mindenki
nyertese volt, függetlenül az elért helyezéstől.
Eredmények:
Ady Iskola
2. osztály:
I. hely
Sándor Noémi
Atalai Lilla
Eötvös Iskola
II. hely
Eötvös Iskola
III. hely Perci Tamás
Nagy Kíra
Bartók Iskola
IV. hely
Szabó Sarolta
Zrínyi Iskola
V. hely
Ady Iskola
VI. hely Soóky Dániel
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3. osztály:

4. osztály:

I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely
VI. hely
I. hely
II. hely
III. hely
IV. hely
V. hely
VI. hely

Rontó Klaudia
Priklyl Ivett
Vresgyák László
Hazuk Vanessza
Alföldi Krisztián
Sitku Zsolt
Szabó Noémi
Kristóf Kamilla
Torkos Norbert
Foidl Dorina
Varga Nikolett
Tándor Melinda

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

A diákoknak és az őket felkészítő nevelőknek szívből gratulálunk!
Mrázné Laki Mária
munkaközösség-vezető
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A polgári és katonai áldozatokra emlékeztek
Május 9-én, a Kertvárosi Polgári Kör szervezésében ünnepi megemlékezésen tisztelegtek a
résztvevők a II. világháború polgári és katonai
áldozatainak emléke előtt, a Millenniumi Parkban. Beszédet Sándor Tamás történész mondott.
Az alábbiakban Sándor Tamás történész beszédéből idézünk.
„Nem béke született, csak harminc éves fegyverszünet!” – ezek
a szavak az egyik francia tábornok szájából hangzottak el az első
világháborút lezáró versailles-i békekonferencia lezárultával, 1920
őszén. Tévedett, a fegyverszünet csak 19 évre szólt. Tévedett, hiszen 1939. augusztus 1-jétől újra ropogtak a fegyverek. Kitört a II.
világháború.
Magyarország 1941 júniusának végéig kimaradt a hadi eseményekből. Június 26-án azonban légitámadás érte Kassát és a Kárpátaljáról Budapestre tartó gyorsvonatot Rahó térségében. Bár a
támadó gépek hovatartozását sem akkor, sem azóta nem sikerült
teljes bizonyossággal megállapítani, az információk szovjet gépekről szóltak. Ezekre hivatkozva Vitéz Nagybányai Horthy Miklós
kormányzó e nap délutánján deklarálta a hadiállapot beálltát a
Szovjetunióval. Ezzel egyidejűleg parancsot adott megtorló akciókra.
Magyarország II. világháborúba való belépése történeti szükségszerűség volt. Történeti szükségszerűség, hiszen hazánk területének kétharmadát a trianoni békediktátumban elcsatolták.
Tragédia volt az, ami a 2. magyar hadsereggel történt. 1942 elején a német nyomásnak engedve Budapest vállalta, hogy az év első
felében 207 000 fős seregtestet küld a keleti frontra. A 2. magyar
hadsereg áprilisban indult el. A zömmel gyalogosokból álló hadsereg felszereltsége nemhogy a németek, de még az oroszok szintjét
sem érte el. Nem voltak páncélelhárító fegyvereik, gyorsan mozgatható tüzérütegeik és harckocsijaik. A magyar csapatok elégtelen
fegyverzetük és létszámuk miatt halálra voltak ítélve. Az 1943. január 12-én kezdődő szovjet offenzíva két nap alatt áttörte a magyar
védelmi vonalakat. A 2. magyar hadsereg katasztrofális vereséget
szenvedett. A 200 ezer emberből mintegy 40 ezren meghaltak, 35
ezren megsebesültek, sokan eltűntek és mintegy 60 ezren fogságba
estek.

A második nagy magyar tragédia a német megszállással kezdődött és a szovjet beavatkozással
csúcsosodott ki. Az 1944-es német
megszállást követően emberek, állampolgárok tízezreit szállították
gyűjtőtáborokba és tartották embertelen körülmények között, illetve végezték ki. 1944 júliusának
elején Horthy Miklós leállíttatta
a deportálásokat. Ezzel nagyjából
200 ezer fővárosi zsidó életét mentette meg.
A második világháború Európában 1945. május 8-ról 9-re virradó
éjszaka ért véget. A kapituláció
már 1945. május 8-án, közép-európai idő szerint éjfélkor hatályba lépett, maga az aláírás néhány
perccel éjfél után történt Berlinben, a karlshorsti katonai műszaki
iskola amerikai, angol, francia és szovjet állami lobogókkal díszített nagytermében.
Magyarország a legsúlyosabb háborús károkat elszenvedett országok között volt. A nemzeti vagyon 40%-a pusztult el. Az emberéletben elszenvedett veszteségek ennél is megrendítőbbek voltak.
A 14,5 millió fős
lakosságnak 6,2%a, 900 ezer ember
pusztult el. Közülük
340-360 ezerre becsülhető a katonák,
s közel 500 ezerre a
zsidók száma. Szovjet fogságba nagyjából 600 ezer fő
került.
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Puskás Öcsi üzenetét hozta Buzánszky a gyáli gyerekeknek

„Menjetek ki a grundra!”
A gyáli Lurkó Gyermekfoci Egyesület meghívására a Gyáli Közösségi Ház vendége volt Buzánszky
Jenő futballista, a legendás Arnyacsapat játékosa,
valamint Szepesi György, a magyar futball legendás szakkommentátora, az angol-magyar „hathárom” közvetítője.

pedig áldozzanak arra, hogy
legyen jó gyáli foci, mert akkor
lesz jó magyar foci is!

A futball a világ legnépszerűbb
sportja, sok mai divatsporthoz
képest olcsó és kézenfekvő is,
hisz a láb mindig kéznél van
- mondta Buzánszky. Puskás
Öcsi bácsi, a világ mai napig
legnépszerűbb magyarja is a
focinak köszönheti a világhírt.
Öcsi bácsi is az egyik legfontosabb céljának tekintette azt,
hogy minél több gyerek focizzon, minél többen menjetek ki
a grundra, rúgjátok a bőrt reggeltől estig. Rúgjátok és újra lesz
magyar futball! A focihoz nem
kellenek mindenféle drága és
színes kütyük, csak egy pár csuka, egy labda és kész! Az ötvenes-hatvanas években még ez is
alig volt meg számunkra, vagy
a későbbi generációk számára
- hívta fel a figyelmet az Aranycsapat legendás hátvédje - , de
mégis mekkora futballistákat
adott a kor számunkra.
Szepesi György a régi történetek felidézésével népszerűsítette a focit, sztorizott Puskás
12

A rendezvény végén a megjelent érdeklődők mezeket írattak
alá a legendás sportolókkal, közös fotókat készítettek. Lehet,
hogy mi már utoljára láttuk
őket, de öröm volt együtt beszélgetni Buzánszkyval és Szepesivel a régi szép időkről és a
reményteli jövőről!
cza

vagányságáról, Hidegkúti zsenialitásáról. A mai kor fiataljai
számára az élet ezernyi lehetőséget kínál, talán túl sokat is.
Haladni kell a korral, ismerni
kell a számítógépet. Mi csak
egyet kérünk tőletek: focizzatok! Focizzatok minél többen,
minél több helyen, minél több
csapatban. A szülők, vállalkozások, egyesületek, politikusok

Gyáli fogathajtó a világbajnokságon
Az öt évvel ezelőtt alakult Gyáli Lovassport Egyesületet elsősorban mint a Gyáli Fogathajtó és
Sörfesztiválok rendezőjét ismerik a városban élők. Azt talán kevesebben tudják, hogy több tehetséges fiatal lovas és nagyobb versenyeken szép eredményeket szerzett fogathajtók is tagjai a
közösségnek.
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Láng Zoltán kvalifikálta magát az augusztusban, Kecskeméten megrendezésre kerülő fogathajtó világbajnokságra. A Gyáli Lovassport Egyesület kiváló
fogathajtója 6. helyen került be a világversenyen rajthoz álló 9 fős magyar csapatba.
Számos Gyálon élő, Gyálhoz kötődő sportoló vett már részt világversenyeken, s ért el nemzetközi mércével is számottevő sikereket, ám most, Láng Zoltán személyében egy gyáli sportegyesület színeiben lesz Gyálon élő sportoló a világbajnokságon induló csapat tagja!
Gratulálunk!

Városi gyermeknap a sportpályán
Játszóházak, kézműves foglalkozások, sportprogramok, színpadi
produkciók, bemutatók, vetélkedők, mutatványosok, történelmi
játékok, mini vidámpark és már érdekességek várták a gyerekeket,
családokat május 23-án, a sportpályán, az idei városi gyermeknapon.
A város önkormányzata, a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szervezte
rendezvényre programokkal, bemutatókkal készült több civil szervezet és intézmény is.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester a színpadon adta át az önkormányzat
ajándékát Hermán Dominiknak, a Gyál Városi Fúvószenekar dobosának, az idei Pest Megyei Ki Mit Tud? egyéb kategóriája I. helyezettjének.
A jó hangulatot a délutánra viharossá vált szél sem tudta elrontani. Lúdas Matyi háromszor bosszulta meg a rajta esett sérelmet
a gonosz földesúron, Döbrögin a Budapesti Utcaszínház előadásában, a 100 Folk Celsius Együttes élő koncertjén pedig mára már
klasszikussá vált dalok szólaltak meg, Paffnak, a bűvös sárkánynak, A nagy ho-ho-ho horgásznak és társaiknak tapsolhattak a
résztvevők.
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Varázsfuvola a Tulipán Óvodában
Május 25-én nagy izgalommal vártuk az idei tanév utolsó zene óvodai foglalkozását. Hiszen már tudtuk az előző alkalmak – különösen a színpadi előadásban látott János Vitéz megtekintése után,
hogy különleges élmény vár ránk ezen a napon is.
A művészek most még könnyebbé tették a dolgunkat, hiszen
helyben, óvodánk szép, tágas aulája volt az előadás helyszíne.
A Varázsfuvola történetét rövidítve, a gyerekek számára is érthető módon játszották el. A gyerekek így ismerkedhettek meg a híres dallamokkal, a különleges ének technikával. Szájtátva figyelték
az Éjkirálynőjének híres áriáját, Papagena és Papageno vidám kettősét, s a szép Taminát. Az ajándékként kapott lufik okozta öröm
volt tetőpontja az előadásnak.
Mi felnőttek különösen örültünk, hiszen az opera műfaja a
gyermekek számára nehezen közel hozható, az átlagos óvodai életből legtöbbször kimarad. Ezt a hiányt pótolta Töreky Katalin és lelkes művésztársai, amelyet nagyon köszönünk.
Az óvodapedagógusok kérdésére, hogy mi tetszett a legjobban az
előadásban a következő „gyermekszájat” idéznénk:
„Az tetszett mikor a néni a furulyájával fütyült, olyan volt mint
egy madár.” Botos Krisztián
„Nekem Kamilla tetszett a legjobban, szép volt a ruhája.” Fenyvesi
Domonkos

Mazsorettek sikere

A gyáli Mazsorett Csoport eredményesen szerepelt a május 30
– június 1-jén, Bükkfürdőn megrendezett Mazsorett Magyar
Bajnokságon. Ez egy nemzetközi verseny volt, ahol több ország csapata mérhette össze ügyességét, összesen közel 1000
mazsorett személyében.
A gyáli csapat 14 gyakorlatot mutatott be, melyből 7 gyakorlat olyan sikeresnek bizonyult, hogy kvalifikációt nyert az
augusztus 28-30-án a lengyelországi Opole-ben rendezendő
Mazsorett Európa Bajnokságra.
Mazsorett Magyar Bajnokság
(Nyilt Országos és Nemzetközi Verseny)
2009. május 30–június 1. Bükkfürdő

„Az Éjkirálynőtől úgy megijedtem, hogy hirtelen ásítottam egyet.”
Kovács Balázs
„Azt tudom, hogy ez opera ének, volt benne valami furcsa, de azt
nem tudom mi. Nagyon tetszett.” Lengyel Krisztián
A gyerekek még az udvaron is a műsor hatása alatt voltak, játékukban is megjelent az előadás egy-egy mozzanata. Többen utánozni próbálták a művészek énekhangját, áriáját.
Az Operaház Művészeinek köszönjük ezt a csodálatos előadást,
élményt, Töreky Katalinnak az egész éves - jókedvvel és vidámsággal teli - kiemelkedő, színvonalas zenei nevelését (módszereiből az
óvodapedagógusok is meríthettek) óvodásaink körében.
A Varázsfuvola mesés opera szereplői:
Töreky Katalin – Papagena, Töreky Árpád – Monostatos, Lénárd
Katalin – Pamina, Farkas András – Tamino, Németh Ildikó – az
Éj Királynője, Bakó Antal – Papageno, Mátis Kelemen – Sarastro
Közreműködött: Fekete Valéria - zongora.
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- Összetett csapatverseny:
Junior Pompon II. helyezés
Senior X. helyezés
- Kis csapatok verseny:
botos junior III. helyezés (EB Kvalifikáció)
pompon cadett I. helyezés Magyar Bajnok (EB Kvalifikáció)
- Egyéni bot:
junior: Nyiscsák Viktória IV. helyezés (EB Kvalifikáció)
Hideg Henrietta V. helyezés (EB Kvalifikáció)
- Páros bot:
junior: Liszkai Fruzsina- Tóth Nikolett VI. helyezés
Hideg Henrietta Kis Evelin X. helyezés
senior: Baranya Krisztina-Erdősi Kinga XII. helyezés
- Trio pompon senior:
Baranya Krisztina-Erdősi Kinga-Koszticsák Rebeka
IV. helyezés
- Egyéni pompon:
cadett: Herman Abigél II. helyezés (EB Kvalifikáció)
junior: Hideg Henrietta II. helyezés (EB Kvalifikáció)
senior: Baranya Krisztina IV. helyezés (EB Kvalifikáció)

2009. június

A kertésznaptár júniusi számában a gyümölcsfák agrotechnikai
munkájáról, a gyümölcsritkításról olvashatnak.

Június 5-én, a Nyugdíjas Pedagógusklub pedagógusnapi rendezvényén köszöntötték Kovács Géza gyémántdiplomás pedagógust,
az Ady iskola nyugalmazott igazgatóját. Az eseményről lapunk
következő számában részletesen is beszámolunk.

A Teki–totó bajnoka

A második osztályos Atalai Lilla Petra, aki az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója, hibátlanul
teljesítette a Teki–totó elnevezésű országos matematika tanulmányi versenyt. A versenyfeladatokat az érvényes tanterv alapján állították össze a kisiskolásoknak azzal a céllal, hogy a gyermekeken
kívül az iskoláknak, pedagógusoknak és a szülőknek is segítséget
nyújtsanak a logikus, matematikai gondolkodás elsajátításához,
gyakorlásához. A verseny négy fordulóból állt, a feladatokat postai
úton kapták meg az indulók, illetve így küldhették vissza a helyes
megoldásokat.
A versenyt hibátlanul teljesítők között értékes tárgynyereményeket sorsolnak ki.
Gratulálunk Lilla sikerének, illetve felkészítő tanárának, Bíróné
Lőrincz Editnek.

Ritkítás előtt
Gyümölcsritkítást végzünk kajszi-, őszibarack, téli alma és körtefáinknál. Célja az egészséges, nagyméretű és színesebb gyümölcsök
szüretelése, illetve így az esetleges növényvédelem is hatékonyabb
lesz.
Kis kertekben a gyümölcsritkítást csak jó termőévekben kell elvégezni, melynek ideje mindenképpen a természetes gyümölcshullás utáni 2. héttől kezdődik: őszi- és kajszibaracknál június elején,
míg az alma- és körtefajtáknál július hó folyamán. A ritkítást szedőollóval vagy kézzel végezzük el, hogy a barackféléknél a ritkított
gyümölcsök közti távolság 6-8 cm legyen, míg az almatermésűeknél 12-14 cm legyen. A ritkítást a fákon felülről kezdjük, majd a
korona belsejéből kifelé haladva folytassuk. Magasabb növekedésű
fák esetében létrát vagy szedőollót alkalmazzunk a biztonságos
munkavégzéshez.
Kajszibarack esetében a termésritkítás nemcsak szebb gyümölcsöket eredményez, hanem a kajszi gutaütéses megbetegedésének
kialakulását is csökkenti, hiszen ez a betegség a túlterhelt fákra jellemző. Almatermésűeknél a termőbogot metszőollóval ritkítjuk.
Ezt a munkaműveletet célszerű minden házikertben elvégezni,
így igazán szép, egészséges gyümölcsökkel örvendeztethetjük meg
a családot, és a fák egészséges termőkorát is meghosszabbíthatjuk.
Az esetleges kertészeti, növényvédelmi kérdésekre bővebben is
szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Ritkítás után
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A FEGY
NAPLÓJÁBÓL
Nemzetközi versenyen főztek
A Gyáli Fegy Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
tagjainak közösségi életre is van idejük amellett,
hogy a nap 24 órájában vigyázzák városunk és
környékének rendjét, biztonságát.

Szakmai körökben kivívott elismertségüket jelzi, hogy meghívást kaptak a Nemzetközi Rendőr
Szakszervezet (IPA) pünkösdi főzőversenyére.
Pünkösdszombaton, május 30-án mintegy 20
csapat indult a berekfürdői megmérettetésen. A
Jakucs János vezetésével induló fegyes csapat (Fodor Bertalan, Romfa Mihály és segítőként Cseszkó
Tibor) 2. helyezést ért el a rangos nemzetközi mezőnyben.
Kitettek magukért a polgárőr-feleségek is. Bodó
Istvánné és Jakucs Jánosné a sütemény kategóriás
különdíj 2. helyezését hozták el.
Folyamatos képzés
Polgárőreink folyamatos képzéseken, továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy
még hatékonyabban segíthessenek, ha baj van.
A közelmúltban újabb 10 fő vizsgázott sikeresen
a 40 órás tűzoltó képzésen, hatan pedig a többek
között feszítővágó, emelő kezelésére jogosító gépkezelői képzés követelményeit teljesítették. Mint
Kalmár Róbert, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, az állomány jelentős része, mintegy 30 fő
rendelkezik valamilyen tűzoltó képesítéssel.
Újabb elismerés
Polgárőreink, tűzoltóink munkáját a szakmai
szervezetek is elismerik. Június 6-án, a Budapesti Tűzoltószövetség ünnepi ülésén Szabó István
nyugállományú tűzoltó százados, a FEGY tűzoltóparancsnoka egy GPS készüléket vehetett át Dr.
habil Cziva Oszkár tűzoltó ezredestől, a szövetség
elnökétől. A készülék nagyban megkönnyíti polgárőreink és tűzoltóink napi munkáját.
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Pünkösdvasárnapi főzőverseny
Tizenegyedik alkalommal rendezett pünkösdvasárnapi főzőversenyt a Jóbarátok Vendéglője május 31-én. Idén az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár is bekapcsolódott a szervezésbe, az intézmény saját művészeti csoportjai és civil szervezetek léptek fel a színpadon. Pontosabban csak léptek
volna, hiszen az időjárás az idén sem fogadta kegyeibe a résztvevőket, a tűzgyújtás után nem sokkal kerekedett eső szépen kitartott a nap végéig. Így a
programok egy része elmaradt, de az elszánt csapatok és a legalább annyira
elszánt maroknyi érdeklődő kedvét ez sem vette el.
A versenyen kívül induló Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
sátrában az intézményben dolgozók főztek, Szennai István készítette a reggelit, ebédről pedig Makai Tibor és Gazdik István gondoskodott.
A Zsolnay Gábor mesterszakács vezetésével működő zsűrinek (a zsűri tagjai
Gyimesi István polgármester, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester voltak) igazi mesterművekből kellett kiválasztania a díjazott ételeket. Első helyen a gyáli Kisgolyó és tettestársa
néven induló csapat végzett, ócsaiak, az N-Zsu páros kapták a második díjat, a
harmadik legjobbnak pedig a Gyömrőről érkezett Kavalecz Dávid – Kavalecz
Richárd alkotta páros főztjét értékelte a zsűri.

2009. június

Gyáli Baráti Kör Sportegyesület, 2008-2009

Remek szezon, bajnoki arany - felsőbb osztályba léphet!

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület labdarúgó szakosztálya a 2008-09-es bajnoki
évben, a 2002 óta Boda Imre elnök irányításával tartó időszakban
a legeredményesebb szezont
zárta a klub támogatóinak és
szurkolóinak legnagyobb örömére.
A felnőtt labdarúgócsapat
meggyőző teljesítménnyel, utcahosszal nyerte a bajnokságot
Weimper István vezetőedző
irányításával. Az aranyérem és
a kupa megszerzésével a csapat
jogot szerzett arra, hogy a 20092010-es bajnoki szezonban Pest
megye legjobb csapataival mérkőzhessen a Pest Megyei Bajnokság „B” csoportjában.
Az ifjúsági csapat az őszi
döcögős kezdés után egyre inkább magára talált és tavaszi menetelésével végül
a csoportjában a második helyen végzett

csapat bajnoki köszöntését
megelőzőleg.
Külön öröm, hogy ebben a bajnokságban a gólkirályi címmel is
gyáli labdarúgó büszkélkedhet.
Jokán Balázs 20 mérkőzésen lőtt
24 góljával nyerte el a trófeát.
Az utánpótlás-csapatok 20082009-es bajnokságban elért
eredményei:
U-16 Serdülő korosztály, vezetőedző: Kertész Mátyás
III. helyezés, bronzérem
U-13 korosztály, vezetőedző:

Jenei Attila irányításával, aki már 25 éve
nevelgeti és terelgeti, oktatja a gyáli utánpótlást.

Bíró József
III. helyezés, bronzérem
U-11 korosztály, vezetőedző: Boda Imre

Az IFI csapat tagjai a bajnoki ezüstérmeket és oklevelet a Pest Megyei Labdarúgó
Szövetség vezetőitől vehették át a felnőtt

III. helyezés, bronzérem
U- 9 korosztály, vezetőedző: Jenei Attila
I. helyezett, bajnoki aranyérem.
U- 7 korosztály, vezetőedző: Ténai Tibor
VII. helyezett
A Gyáli Baráti Kör Sport
egyesület elnöksége ezúton is
köszöni Gyál Város Önkormányzatának és minden támogatónak, pártolónak, szurkolónak a segítségét, külön
köszönetet mond az utánpótláscsapatok mellett aktív szerepet
vállaló szülőknek!
Folytatás az augusztusban
induló 2009-2010-es bajnokságban!
Hajrá Gyál!
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Gyáli Újság

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Rágcsálók, vadászgörény és
egyéb kisemlõsök tartása
Az iskolaév végén a jó bizonyítványért sok gyermek kér ajándékba
valamilyen állatot. Ha a helyzet nem alkalmas kutya vagy cica beszerzésére, jó alternatíva lehet egy kisebb állatka is, hiszen az élőlények iránti tisztelet és az értük való felelősségérzet kialakításában
jó kezdést jelenthetnek. A szülő részéről viszont fontos, hogy néhány szempontot még előre mérlegeljen és csak ezek után engedjen
gyermeke kérlelésének.
1. Milyen állatfajt válasszunk? A kisrágcsálók (pl. hörcsögök,
egérfélék) kis költséggel beszerezhetők, de rövid életűek: 2-3 évig
élnek. Kis helyet igényelnek, etetésük sem drága. A degu 4-6, a
tengerimalac 7-8 évig, míg a csincsilla 10-15 évig is elél. Ebből következik, hogy ennyi időre elkötelezettséget is vállalunk az állat jól
tartásáért, tehát nem szabad pillanatnyi fellángolásból ilyen állatot
vásárolni.
2. Mit tudunk az adott faj tartásáról, etetéséről? Sok kisállat szomorú végét az okozza, hogy az újdonsült gazdi még a legelemibb
ismeretekkel sem rendelkezik arról, hogy az adott állatka mit igényel. Ezért már a beszerzésük előtt tanácsos informálódni, akár
hozzáértő tenyésztőnél, állatorvosnál, illetve szakkönyvekből vagy
az interneten (ajánlható pl. a www.haziallat.hu honlap, vagy a fajok
„rajongói fórumai”). Fontos előre mérlegelni, hogy az állat beszerzési költségén felül mennyibe fog kerülni a megfelelő elhelyezés
(ketrec, kiegészítőkkel, játékokkal), valamint a szakszerű takarmányozás. Ma már a legtöbb fajnak külön gyártanak jó minőségű
tápokat, az állatkereskedésekben beszerezhető kis adagban széna is
(pl. nyulak, deguk, csincsillák számára fontos).
3. Milyen egyéb költségek várhatók? A vadászgörényeket, házi és törpenyulakat szükséges rendszeresen állatorvoshoz
vinni, hogy védőoltásaikat
megkapják,
különben
súlyos fertőző betegségeknek eshetnek
áldozatul.
A
kisrágcsálók
nem igényel-
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nek védőoltásokat, de előfordulnak náluk parazitás bőrbetegségek,
melyeket szükséges kezelni. Értelemszerűen, ha megbetegszenek,
étvágytalanok, bágyadtak, szintén állatorvosi ellátásra szorulnak.
4. Milyen a viselkedésük? A rágcsálók eleinte gyakran félénkek,
de türelemmel kézhez szoktathatók, simogathatók. A vadászgörény
viszont, bár kedves, játékos jószág, de kisragadozóként harapni is
tud, tehát hozzá is türelem és sok foglalkozás kell.
Összegezve: ha az említett szempontok átgondolása és megbeszélése után a család dönt valamilyen állatka tartásáról, a várható
sok öröm és vidám pillanat mellett a felelősség érzését is tegyük
természetessé az újdonsült kis gazdi számára.
Egyéb állatorvosi témájú kérdéseikre is szívesen válaszolok.
Leveleiket az alábbi címen várom:
Dr. Molnár M. Zoltán
E-mail: gyogyir2004@freemail.hu
2360 Gyál, Vecsési út 32.

Takarékoskodjunk! De min érdemes?

Végrehajtási eljárások díjtartozások miatt, avagy miért érdemes a közszolgáltatási díjat kifizetni?

Ahhoz, hogy működőképes legyen a családi költségvetés, bizony
a kiadásokat bevételekből kell valahogyan fedezni. Ha bevételeink
növelése nehézségekbe ütközik, sokan rákényszerülünk arra, hogy
valahogyan csökkentsük kiadásainkat. Mégis fontos elgondolkodni azon, min érdemes spórolni. Lehet, hogy rövidtávon megoldást
jelent a csekkek befizetésének elodázása, de hosszú távon ez bizony
túlnőhet rajtunk, és a behajtási eljárás végére a bírósági végrehajtó
sajnos még nagyobb költségek megfizetésére kötelezheti az adóst,
aki tartozásáért vagyontárgyaival is felel.
A vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a meg nem fizetett közszolgáltatási díj adók módjára behajtandó. Azokkal szemben, akik
a hulladékszállítás díját nem fizetik meg, azon települések jegyzője
illetékes eljárni, ahol az ingatlan megtalálható. A felszólítások után
sajnos nem egy esetben már végrehajtási szakaszba értek ezek az
ügyek, amelyek során az eredeti tartozásnál jóval nagyobb költséget kell megfizetnie az adósnak.
Példaként említhetünk egy péceli adóst, aki mintegy 78.000,- forintos tartozást halmozott fel az évek során, amely fölött neki is
még csaknem ugyanennyi kamatot és behajtási költséget is meg
kell térítenie. De ugyancsak megrázó a gyáli példa, ahol a végrehajtó az adós gépkocsijának lefoglalásáról hozott határozatot, hogy a
mintegy 40 ezer forintos, évek alatt felhalmozott tartozást és annak
járulékos költségeit, összesen mintegy 117 ezer forintot ennek értékesítéséből fedezzenek. Ez összesen majdnem háromszorosa annak
az összegnek, amit eredetileg kellett volna negyedéves részletekben
befizetnie! És ez csak egy-egy kiragadott példa a sok közül…
Nem öröm a közszolgáltatónak sem, hogy ilyen eljárásokhoz kell
folyamodnia, de bizony a vállalatok kiadásait is bevételekből kell

fedezni. Kiadások nélkül a közszolgáltató nem tudja munkáját elvégezni, megfelelni szerződéses kötelezettségeinek.
Az .A.S.A. Magyarország Kft. is igyekszik segíteni a nehéz helyzetbe került lakossági ügyfeleknek. Ha ügyfélszolgálatunkhoz
fordulnak, kollégáink igyekeznek olyan részletfizetést felajánlani,
ami még vállalható az ügyfél számára is. Ugyanakkor tapasztalataink szerint nem jelenthető ki, hogy a rendszeresen fizető polgárok
mind jó anyagi körülmények között élnek, és csak a nehéz helyzetben lévők nem fizetik a díjakat. És természetesen nem várható
el senkitől sem, hogy a lelkiismeretes díjfizetők a nemfizetőknek
elnézzék gondatlanságukat.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében nem győzzük elégszer
kérni, fordítsanak kellő figyelmet a csekkek befizetésére, probléma
esetén pedig forduljanak a szolgáltató ügyfélszolgálatához, és biztosan találnak majd elfogadható megoldást.

„És mégis mozog”

OLVASÓTÁBOR
Barangolj velünk a csillagászat csodálatos világában!
Helyszíne: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára, Időpontja: 2009. június 29-július 3-ig
Részvételi díj: 9000,- Ft/fő, amely tartalmaz napi 1 ebédet és
uzsonnát, és két nap kirándulási költségét
Jelentkezési határidő: június 27. szombat
A táborba elsősorban az általános iskolák felső tagozatos diákjait várjuk.
Tervezett program: 1. nap Földünk a kék bolygó
		
2. nap Kirándulás a Planetáriumba
		
3. nap A világegyetem titkai
		
4. nap Kirándulás a Csodák Palotájába
		
5. nap Játékos vetélkedők, kézműves foglalkozás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyál, Kőrösi út 118-120.
Tel.: 06-29-541-646

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
csütörtök 19 óra, ismétlés: vasárnap 15 óra, kedd 19 óra
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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
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 Védőoltások
 Belgyógyászati,
sebészeti és szülészeti
alapellátás
 Műtétek,
ivartalanítás
 Labor
 Házi betegellátás
 Állatpatika
 Homeopátia
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid
határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását
is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20244-5315-ös telefonszámon.
ZALAI KALANDTÁBOR 5-14 éves
gyermekeknek július 19-25-ig. Termálfürdő - tó - arborétum - kisvonat erdő és sok kaland. Ár: 28.500.- Tel:
06 20 823 14 31 www.ertekforras.
shp.hu
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca
73., Tel.: 06-70/233-30-47
Gyulai üdülőjog eladó, 2x2 hetes,
másfél szobás, 600e Ft Tel.: 0630/205-6207

NYÁRI GYERMEKFELÜGYELET- napközis tábor 2-7 éves gyermekeknek,
óvoda, bölcsi zárás idejére is hetes
turnusokban. Kanga Kuckó XVIII. József Attila utca 55. Tel: 06 30 217 04
81. www.ertekforras.shp.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
belső díszítő munkák, gipszkarton,
álmennyezet és válaszfal építések stb.
Érdeklődni: 06-30-386-4456
Parkettás vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást, laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése.
06-70-505-11-77
Gondozott, szép építési telek igen jó
helyen eladó. 1000 m2. Irányár: 15
millió Tel.: 06-30/205-6207
Munkalehetőség GYÁLON. Délutános
műszakba autóval rendelkező áru–
összekészítőket keresünk. Érdeklődni: 06-20-367-44-50

Pótvizsgára felkészítés Gyálon matematikából, magyarból, történelemből
és egyéb tárgyakból. Tel.: 06-20/52777-01
Gyálfelsőn felújított söröző 2 szobás
lakással eladó. Tel.: 06-20/547-9309
Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.3015.30-ig. E-mail: ofe-gyal@gmx.net
Vállalunk kertgondozást, faápolást,
fűnyírást, fűkaszálást, fa gondozást,
gallyazást, nyiladékozást, valamint
építés- és felújítás utáni nagytakarítást, magánlakások, irodák nagytakarítását, gyermekfelügyeletet, egyéni
vállalkozók elektronikus könyvelését.
Eladó könyveink vannak (több féle
műfajban), illetve eladó 1db Fs400
Stihl-típusú benzines fűkasza, 1db
gáztűzhely, 2db pb gázpalack. Érdeklődni: Mountain Bt., Koós Károlyné
06-20/375-2742

Vállaljuk otthona építését, felújítását,
renoválását, teljes körű kivitelezését az
alaptól a tetőig. Léger Gyula Tel.:0630/392-3638; 06-70/259-1653
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül!
Víz-, gázszerelés gyorsszolgálat. Tibger-111 Kft, Gyál, Tel.: 06-30/2347492
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban,
lakásokban, éttermekben, gyárakban,
intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
Delfin Kreatív Képességfejlesztő
MAGÁNÓVODA Családias légkör, játékos foglalkoztatás, differenciált bánásmód. Mese, zene, bábjáték, tánc,
úszás, kirándulások. 1188 Bp., Zrínyi
utca 41/b. Tel.: 06-1-294-5161, 0620-217-6771

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információ:

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.

Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

telefon:
06 (29) 541-644
e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu
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Műköröm: 3000 Ft,
manikűr: 1500 Ft,
pedikűr: 1500 Ft,
töltés: 3000 Ft.

Cím:
2360 Gyál, Árpád utca 75.
Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42

HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

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

Iskolákkal egyeztetett, előre elkészített iskolai egységcsomagok kaphatók!
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Gyál, Kőrösi út 118-120.
ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
Részletes információ programjainkról:
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
06-29/541-644
Gyál, Kőrösi út 118-120.
www.gyalikozhaz.hu

Önnttisisvváárrjujukk! !

Részletes információ programjainkról:
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