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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Uniós támogatásból kel új
életre a Gyáli patak
3. oldal

Jelentős megtakarítást ért el
az önkormányzat
A „Gyál jövője” elnevezésű kötvényt
hárommilliárd forint értékben bocsátották ki 2008-ban.
A kötvény forgalmazói szerződésének módosításával a jelenlegi
kondíciókkal számolva évi 68 millió
forintos megtakarítást sikerült elérni
– tudtuk meg Pápai Mihálytól, városunk gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterétől.
5. oldal

Birkózócsarnokot avattak
Gyálon

Millenniumi zászlót adtak át a
városi ünnepségen
Hazánk történelmének két fontos
eseményére, az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanására és a Köztársaság kikiáltásának évfordulójára emlékeztünk
október 23-án este, az Arany
János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban, majd az 56-os emlékműnél.
Megyénk 2009-ben ünnepli
fennállásának 1000. évfordulóját.
A megyegyűlés ezért ezt az évet a
Millennium évének nyilvánította. A megyegyűlés az évforduló
tiszteletére minden Pest megyei
településnek millenniumi zászlót
adományozott. Szabó Istvántól,
Pest Megye Közgyűlésének alelnökétől Gyimesi István, városunk
polgármestere az ünnepségen vette át a zászlót.
Képes beszámolónk a 13. oldalon.

Meghívó
7. oldal

Járőrautót adományozott a
biztonságtechnikai cég
Ismert biztonsági cég sietett a polgárőrök segítségére, az egyesületnek adományozott egy Volkswagen
Passat személygépkocsit, a polgárőri feladataink ellátásához szükséges módon felszerelve.
17. oldal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 13. §-a
alapján közmeghallgatást tart.
2009. december 3. napja 18.00 óra
Közmeghallgatás ideje:
Közmeghallgatás helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
			
- Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásáról
2. Beszámoló a rendőrség 2009. évi munkájáról és tevékenységéről
3. Tájékoztató a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2009. évi munkájáról és tevékenységéről
4. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó terveiről
6. Közérdekű kérdések és bejelentések
Gyál, 2009. október 27.
Gyimesi István s.k.
polgármester
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Felhívás
2010-ben 65 éve lesz, hogy véget ért a II. világháború. A gyáli Kertvárosi Polgári Kör a civil szervezetek támogatásával szeretne egy
emléktáblát állítani a II. világháborús emlékműnél, a Milleniumi
Parkban, a háborúban meghalt gyáli lakosok emlékére. Minden katonát és polgári áldozatot név szerint szeretnénk megemlíteni.
Kérjük, aki tud, segítsen, hogy 2010-ben közösen róhassuk le kegyeletünket a háború minden gyáli áldozata előtt!
Minden segítséget, információt az áldozatok felkutatása érdekében az alábbi telefonszámra várjuk: 29/341-796.
Köszönettel: Kertvárosi Polgári Kör

A Williams TV gyakran ad közre városunkkal kapcsolatos információkat, rendszeresen tudósít gyáli eseményekről.

Köszönetnyilvánítás
A Gyáli Kertbarát Kör köszönetet mond mindazoknak, akik a
2008-as évben az adójuk 1%-át számlánkra utalták. Továbbra
is számítunk a támogatásukra.
Adószámunk: 180707300113
Gyáli Kertbarát Kör

A Bartók Alapítvány köszöni minden támogatójának a felajánlott SZJA 1%-ot. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az így befolyt összeg
235.406 Ft. A fenti összeget a Bartók Béla Általános Iskola belső
udvarán megépített játszótér kialakítására fordítottuk.
Tisztelettel kérjük Önöket továbbra is támogassák alapítványunkat. Felajánlásokat az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 64400044-10416626-00000000 számlaszámra várjuk .
Tisztelettel
Vinnai Tibor kuratóriumi elnök

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

A gyáli Ady Endre Általános Iskola Ifjú Szívek Alapítványa
köszönetét fejezi ki azoknak, akik a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.
Az így befolyt 953.489,- Ft összeget az Alapító Okiratban
foglaltak szerint használjuk fel.
Adószámunk: 18665855-1-13
Csinosné Tóvizi Ágnes
				
a kuratórium elnöke

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jelentése az M0 útgyűrű bővítéséről

Elkezdődtek a munkák az M0 útgyűrű déli szektorán
Az M0 útgyűrű déli szektorának két szakaszán is megkezdődtek a munkálatok.
Az M1-M6 autópályák közötti, mintegy
6,5 km-en nagy tömegű földmunkavégzés
folyik annak érdekében, hogy kialakítsák
a terület geometriáját, az új pályaszakasz
nyomvonalát. Ez mintegy 2 km-en sziklabontással jár, a többi területen a földet szállítják el. A területen 25 nagy teljesítményű
kotrógép és 50-60 tehergépkocsi dolgozik.
A nagy mennyiségű földszállítást nyomvonalban végzi a kivitelező, így a teherauLapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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tók nem zavarják a környező települések
forgalmát. Az építkezés megkezdésekor
kialakított forgalmi állapotot a tél folyamán, várhatóan jövő év tavaszáig fenntartják, abban a téli hónapokban változtatást nem terveznek.
Ezen a szakaszon a komoly tél beállta előtt fontos feladat, hogy az elkészült
földműveket megvédjék a téli káros csapadékoktól: megfelelő lejtések, rézsűk kialakításával, ideiglenes csapadék elvezetési
létesítményekkel – árkokkal, tározókkal.

Gyáli Újság

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)
Szerkesztő: Veres Sándor
Fotók: Vincze Zsolt, Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán



Az M0 déli szektorán az 51. számú főút
és az M5-ös autópálya között új nyomvonal került kialakításra annak érdekében,
hogy az M0 déli és keleti szektora közötti sarok-forgalmat megszüntessék. Az új
nyomvonalon a kivitelezés megkezdését
megelőzően a Budapesti Történeti Múzeum régészei dolgoztak, a földmunkák
a leletmentést követően kezdődhetnek
meg.
Fazakas Orsolya
kommunikációs vezető

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
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A tervek szerint rendezett kirándulóhely fogadja majd a pihenni vágyókat

Uniós támogatásból kel új életre a Gyáli patak

A Gyáli patakot, vagy ahogy az utóbbi időben hívják, a „kanálist”
szinte minden gyáli lakos ismeri, gyakorlati funkciójával azonban
kevesen vannak tisztában. Hogy megértsük miért is olyan fontos
számunkra a Gyáli patak elhanyagolt állapotának rehabilitációja,
vizsgáljuk meg környezetünk földrajzi tulajdonságait!
A gyáli és a monori kistérség területe átmenetet képez a dombvidéki és a síkvidéki terület között. A terület alsó részén a terep esése
kicsi, a csatornák menti mély fekvésű területek mérsékelten belvízveszélyesek. A felső vízgyűjtőn a terep természetes esése nagyobb,
itt elsősorban a nagyobb csapadékok, illetve a hirtelen hóolvadás
jelent problémát. A terület vízelvezetését mesterségesen kiépített
csatornák biztosítják. A rendszer főcsatornája a Gyáli 1. főcsatorna
(Gyáli patak), amely teljes hosszában beletartozik a természetközeli területek összekötését célzó nemzeti ökológiai hálózatba. A csatorna fejlesztésekkel érintett alsó szakaszán a belvízi időszakban
a vízelvezetés biztosítása, a felső szakaszon a kisvízi időszakban
jelentkező vízhiány, illetve a tisztított szennyvíz bevezetés okozta
vízminőségi problémák jelentenek gondot.
Mint az egy városunkban tartott tájékoztatón elhangzott, az induló projekt a fönt említett problémák megoldását hivatott megoldani, új bukók, átépítésre kerülő, illetve új mederátjárók, műtárgyak
létesítésével, amiknek köszönhetően a csatorna torkolati vízszállító
képessége csaknem duplájára, a vízelvezetésbe bevonható fejlesztési terület 30%-ról 70%-ra nő. Iszapeltávolításra a jelenlegi állapot
mellett 2 évente van szükség, ez a fejlesztés megvalósulásával 5 évre
csökken.

Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
államtitkára elmondta, a projekt 1,2 milliárd forintot meghaladó,
teljes egészében Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás, mely várhatóan 2012 tavaszáig fejeződik be.
A projekt elsődleges célja a vízelvezetés biztonságának növelése
a Gyáli patak vízgyűjtőjében, de e mellett nagyszerű lehetőséget kínál a térség önkormányzatai számára is, hiszen a patak partjának
rendezésével, fejlesztésével csodás pihenőövezetek, kirándulóparkok hozhatók létre.
Gyimesi István, Gyál város polgármestere mérföldkőnek nevezte
azt, ami most a Gyáli patak ügyében megkezdődik, hiszen ezzel
részben rendeződni látszik a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág évtizedek óta megoldásra váró problematikája. Nem mindegy ugyanis,
hogy a Gyáli patakból, mint az érintett Duna-ágat tápláló csatornából, milyen minőségű és mennyiségű víz érkezik.
Idősebb gyáli lakosok emlékezhetnek rá, amikor a Gyáli patak
még valóban pataknak nevezhető élő növény és állatvilágban gazdag terület volt. A nyolcvanas években aztán a patak közelébe települt gyárak és üzemek is hozzájárultak ahhoz, hogy mára az egykor
kristálytiszta víz iszapszerű pocsolyává változott. Reméljük, hogy
a jövőben közelebb kerül egymáshoz a természet és a vállalkozók
érdeke.
A rekonstrukció következményeként várhatóan ismét javulni
fog a vízminőség és a város vezetése közelebb kerül azon tervének
megvalósításához, hogy a patak partján rendezett kirándulóhely
fogadja majd a pihenni vágyókat.
VS
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Tájékoztató a vállalkozó kivitelezői
nyilvántartásba vételről
Az LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági
tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,
- akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei
között szerepel, továbbá
- kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telep
hellyel rendelkezik,
- aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági,
alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
- aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági
engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz
munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.
Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó
vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT
tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező
valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz
bejelenteni.
Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok
ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1. után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon
belül kötelesek megtenni.
A bejelentés módja:
Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver elkészültéig csak az
MKIK honlapjáról (www.mkik.hu) „pdf ” formátumban letölthető adatlap, számítógépen történő kitöltése, kinyomtatása, majd
cégszerű aláírás után postai úton küldhető be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.
címre.
Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál,
vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatványkitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az
MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda – 1055 Budapest, Kossuth L.
tér 6-8. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.
A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyan ezen űrlap felhasználásával tehetik meg.

Az adatlap két részből – kötelezően kitöltendő és önkéntesen
megadható adatokból – áll. A nem kötelező jelleggel megadható
adatok közlése a nyilvántartási szám kiadását nem befolyásolja,
de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok
valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK,
valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.
A benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási díj – az
MKIK elkülönített számláján történő – jóváírását követően bírálhatók el.
Az 5.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt-nél vezetett
10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási
szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kérjük átutalni, vagy a kamaránál készpénzben befizetni.
A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a
nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs
Irodája írásbeli értesítést küld.
A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása nyilvános, az az Interneten az MKIK weblapjáról – a szoftver elkészülte után – szabadon elérhető.
A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő
által közölt adatokon túl
- a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
- a bejelentő elektronikus levélcímét, telefaxszámát, illetve telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a
bejelentő hozzájárult,
- az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
- az építési felügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági
ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
- a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
- az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó
kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által
közölt – adatokat is.
A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak
a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK
jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálata:
1056 Budapest, Váci u. 40. IV. emelet
H-Cs: 8-11 és 13-15, P: 8-12
Tel.: 317-7666

-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 1997. évi LXXVIII. törvény, Étv.
- 2009. évi. LXXVI törvény, Szolgtv.
- 2004. évi CXL. törvény, Ket.
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Módosították a „Gyál jövője” kötvény forgalmazói szerződését

Jelentős megtakarítást ért el az önkormányzat
Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a
városunkban zajlott nagyszabású beruházások, például a földút-stabilizáció költségeit részben kötvénykibocsátásból finanszírozta az önkormányzat. A „Gyál jövője”
elnevezésű kötvényt hárommilliárd forint
értékben bocsátották ki 2008-ban.
Ennek természetesen kamatterhei is
vannak, s ekkora összegnél a kamat kismértékű csökkenése is jelentős megtakarítást hozhat. A kötvény forgalmazói
szerződésének módosításával a jelenlegi
kondíciókkal számolva évi 68 millió forintos megtakarítást sikerült elérni – tudtuk
meg Pápai Mihálytól, városunk gazdasági
ügyekért felelős alpolgármesterétől.
A 20 éves időtartamú kötvény kamatait
a mindenkori svájci frank kamata + 1,3
százalék értékben határozták meg a szerződéskötéskor. Az önkormányzat évente

két alkalommal, márciusban és szeptemberben törleszt, a márciusi törlesztéskor a
kamat mértéke 4,37 százalék volt. A gazdasági válság nagymértékben érintette a
pénzpiacokat is, ezért Diera Éva irodavezető asszony és jómagam megkerestük a
Raiffeisen Bank Zrt. képviselőit, a célból,
hogy kezdeményezzük a szerződés módosítását, hiszen a svájci frank alapkamata is csökkent. Hosszas egyeztetéseken
sikerült elérnünk a célt, vagyis a bank a
2010. évtől 2,3 százalékkal csökkenti a
kamatot.
Ez azt jelenti, hogy a kötvény után fizetendő kamat összegszerűen (jelenleg érvényes svájci frank árfolyammal számolva)
évi 68 millió forint megtakarítást jelent a
költségvetési kiadások tekintetében – ismertette a sikeres tárgyalás eredményét
Pápai Mihály.

Jubilál a „Kertváros” Nevelési Tanácsadó
Nevelési Tanácsadónk e tanévben is szeretettel várja a hozzá forduló és különféle terápiás
segítséget (fejlesztőpedagógiai foglalkozások, logopédiai kezelések, pszichoterápiák)
igénybevevő szülőket és gyermekeket.
Figyelmükbe ajánljuk, hogy szeptembertől két új szolgáltatással bővült intézményünk profilja.
Az egyik a gyógytestnevelés, amelynek
keretében várjuk a gyógytestnevelésre javasolt tanulókat intézményünkben vagy az
iskolájukban.
Másik új szolgáltatatásunk a pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadás és vizsgálat.
Az iskolaválasztásban, a pályaválasztásban,
ill., a továbbtanulási döntésükben bizonytalan, döntésképtelen helyzetben lévő tanulók és szüleik számára igyekszünk a lehető
legtöbb segítséget megadni. A hozzánk fordulók számára készséggel adunk részletes
tájékoztatást, s igyekszünk minden segítséget megadni a helyes választáshoz. Célunk
a diákok önismeretének segítése, ezáltal a
továbbtanulási, pályaválasztási orientálódás
könnyítése. A pályaválasztási vizsgálatot,
majd konzultációt a tanulóknak az intézményükben biztosítjuk, előre egyeztetett
időpontban. Azonban a pályaorientációs,

pályaválasztási tanácsadás és vizsgálat intézményünkben is igénybe vehető pszichológus
kollégáinknál előzetes jelentkezés és az időpont egyeztetése után. A tanácsadás – szükség és igény szerint – a szülő bevonásával, de
mindenképpen a beleegyezésével történik.
2010 tavaszán ünnepli a Nevelési Tanácsadó megalakulásának 10-ik évfordulóját.
Ennek alkalmából Jubileumi Konferenciát
rendezünk, amelyre szeretetettel várjuk az
érdeklődő pedagógus kollégákat, szakembereket és a szülőket egyaránt. A konferencia
terveink szerint a gyáli Arany János Közösségi Házban kerül megrendezésre 2010. április 21-ei dátummal.
A jubileumi év keretében alkotó pályázatot is meghirdetünk „Segítés” címmel.
Várjuk a 6-18 éves tanulók, közösségek
alkotásait szabad technikai megválasztással (pl: festmény, rajz, montázs, mozaik,
fénykép, video, kisplasztika, vers, novella,
stb.). A pályaművek beérkezési határideje:
2010. február 28., intézményünkbe eljuttatva (Gyál, Rákóczi utca 42-44.). A zsűrizett
alkotásokat kiállítjuk intézményünkben és
a Konferencia helyszínén is, az Arany János
Közösségi Házban. A legjobb alkotások jutalomban részesülnek.

2010 januárjától új szolgáltatások indulnak a Nevelési Tanácsadóban!
Mozgásterápiát hirdetünk azoknak az
óvodáskorú gyermekeknek, akiknek problémájuk, lemaradásuk van a durvakoordináció terén. Jellemző tünetek: billegő, nem
harmonikus járás, általános ügyetlenség
(gyakran kiejt vagy lever tárgyakat); majdnem minden esetben kimaradt a mászás csecsemőkorban.
Finommotorikai és szenzomotoros fejlesztés indul azon gyerekek részére, akik
bizonytalan, görcsös ceruzafogással életkorhoz viszonyítottan az írás- vagy rajzkészségüknél jelentős elmaradás mutatkozik. A
fejlesztés egyéni, játékos körülmények között történik.
Tervezzük iskola-előkészítő ill. speciális
pszichoterápiás csoportok indítását is.
Az újonnan induló foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges a 06 29 / 340 345
telefonszámon 8.30-14.30-ig.
Elérhetőségeink:
Cím: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.
Tel.: 06 29 / 340 345
e-mail: gyalnevtan@monornet.hu
web: http:/myopera.com/gyalnevtan
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Őszi szüret a
Zrínyi iskolában

Babaruha börze
Kinőtt baba-, gyermekruhák, megunt játékok, babakocsik, biztonsági ülések, baba és gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.
2009. december 12-én, szombaton 14-18 óráig
Helyszín: Gyál, Bartók Béla Általános Iskola, Bartók B. u.
Helyfoglalás: szombaton, 13.30 órától
Árusítók jelentkezését
Blaskó Szilvia várja, hétköznap 9-18 óráig. Tel.: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruháit, és egyéb tárgyait
szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosítunk helyet!
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
(Kapcsolattartó: Cseszkóné Kati: 06-70-379-3159, napközben 9-18óráig)
A programot szervezi: Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Újból meghívtuk
a Mikulást!

Idén 2009-ben Kocsis Erzsébet Bernadett vezetésével indult
színjátszó szakkör az iskolában, amit a gyerekek nagy-nagy
örömmel fogadtak. Megrendezésre került Az őszi szüret
című darab, aminek a szövegét Mráz Erzsébet Irma néninek
köszönhettük.
A sikerhez nagyban hozzájárult az énekkar kiváló szereplése, Ormosné Surányi Katalin vezetésével.
A gyerekek nagyon sok energiát és munkát fektettek
abba, hogy az előadás sikeres legyen. A szülők hatalmas
örömére, ezúton szeretnénk megköszönni a gyerekeknek és
a felnőtteknek ezt a szép előadást.
Nagyon várjuk a karácsonyi műsort, reméljük ugyanilyen sikeres lesz.
Szereplők:
Szöllősi Krisztián
Kótai Krisztián
Dányi Bálint
Zsíros Sándor
Sebeszta Vivien
Ócsai László
Rajna Viktória
Papp Anna
Németh Roland
Kárpáti Bianka
Jászay Krisztián
Implom Viktor
Fábián Balázs
Beke Norbert
Faránki István
Szabó Adrienn


Szilágyi Patrik
Farkas Kitti
Pelle Fanni
Szebeni Tamara
Varró Alexandra
Nagy Zsófia
Farkas Laura
Varga Anna Mónika
Rafael Alexandra
Tokics Evelin
Nagy Ádám
Szülők:
Zsíros Gáborné
Rácz Imréné
Petényi Éca
Papp Zoltánné

December 5-én 15 órától a Bartók Béla Általános Iskola aulájába.
Sok sok meglepetés és játék vár minden 14 év alatti gyermekre
és szüleire.
Kérjük a kedves szülőket, hogy december 1-ig jelezzék részvételi szándékukat a 06 30 639 4529-es telefonszámon.
A Mikulás nagy örömmel fogadja a résztvevő családok ajándékprodukcióját.
Készüljetek, hogy emlékezetes legyen mindenki számára ez a nap.

Területi döntő Kakucson
2009. okt. 5-én mezei futóversenyen vettünk részt Kakucson.
Gyönyörű napsütés segítette jó szereplésünket.
Először az alsósok indultak s a lányok megadták az alaphangulatot csapatban III. helyezést értek el. Csapattagok: Bank
Regina, Szabó Melinda, Pataki Petra, Krivánszki Nikolett, Lőrincz Krisztina.
Nem hittük , hogy az eredmény túlszárnyalható, de iskolánk büszkesége Fekete Márk 3.a. osztályos tanuló, megnyerte
a II. korcsoportos fiúk versenyét, csapatban II. helyezést szereztek. Csapattagok: Fekete Márk, Gégény József, Fekete Olivér,
Rostás Zsolt, Kocsis Dominik.
A felső tagozatos csapatok szépen helytálltak, s nagyban
segítették iskolánkat a szép eredmény elérésében. A IV. korcsoportos fiúk III. helyen futottak be. Csapattagok: Szuhányi
Zoltán, Szalai Péter, Kiss Zsolt, Trella Roland, Pénzes Gábor
A tortára a tejszínhabot a verseny elnökének utolsó mondata jelentette, mikor bejelentette az összes iskola között a gyáli
Zrínyi Miklós Általános Iskola csapata lett az első!
Megérdemelten vehettük át a vándorkupát. Felkészítő tanárok: Spányik Istvánné, Mészáros Gábor, Brunovszky Dávid.
Testnevelés tagozatunkra méltán vagyunk büszkék, gratulálunk!
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Birkózócsarnokot avattak Gyálon

Birkózócsarnokot avattak Gyálon, október 23-án. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Gyimesi István Gyál város polgármestere, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Soósné Dr. Gáspár Gabriella, városunk jegyzője, Vinnai
Tibor önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke, s a magyar birkózósport számos kiválósága,
többek között Gáspár Tamás, a Magyar Birkózószövetség igazgatója,
Sike András olimpiai bajnok, Fodor Zoltán olimpiai ezüstérmes, Bácsi
Péter Európa-bajnok birkózók, Gulyás István, a Magyar Szabadfogású
Birkózóválogatott szövetségi kapitánya és Vatai László, a Pest Megyei
Birkózószövetség elnöke is.
A birkózócsarnok létrehozása Szabó Ferenc, a Gyál és Térsége Birkózók Sportegyesület elnökének nevéhez fűződik. Szabó Feri bácsi a
város közmegbecsülésnek örvendő személyisége. Vállalkozóként és
közéleti emberként is nagy segítőkészség jellemzi. Lehetetlen lenne
felsorolni, hányszor számíthattak már a Gyálon működő közösségek,
intézmények rá, hány ötletet, rendezvényt karolt fel, s támogatott. Az
talán már nem mindenki előtt ismert, hogy a gazdasági tevékenység
és a közéleti szerepvállalás mellett Szabó Feri bácsi valóságos birkózódinasztiát is alapított, hiszen tíz unokája közül kilenc birkózik. A
most átadott birkózócsarnok döntő részben magánerőből készült el,
Szabó Ferenc és családja anyagi áldozatvállalásával. A megvalósítást
Gyál Város Önkormányzatának támogatása is segítette. Szép példája ez a magán és az önkormányzati erőforrások összefogásának egy
olyan időszakban, amikor a sportra, egészséges életmódra, nevelésre
fordítható források is egyre csökkennek.
– Szabó Feri bácsit kérdeztem arról, hogyan született meg a csarnok
létrehozásának terve?
– Közel egy évtizede vártunk arra, hogy saját birkózócsarnoka legyen a Gyál és Térsége Birkózók Sportegyesületének, ami most sikerült, hiszen, október 23-án az ünnepélyes megnyitót követően, hivatalosan is a fiatal, tehetséges sportolóké a szőnyeg.
Egy hatalmas álmunk vált ezzel valóra. Eddig ugyanis a gyerekeket
Budapestre, a Ferencvárosi Torna Clubba kellett hordani edzésekre,
ami nem csak nekik, hanem a szülőknek is sok fáradságot és plusz
költséget jelentett.
Célunk az, hogy szakmailag megfeleljünk a világ sport elvárásainak, sport kihívásainak, ebben két felkészült és nemzetközi sikereket
is elért edző segíti az egyesület munkáját, Kiss Sándor (VB. V., EB.
IV., Barcelonai olimpia 8. helyezett) illetve Gombos Gábor (MB. II.,
Serdülő világjátékok II.), akiknek neve garancia a sikerre. Távlati terveink között szerepel nagyobb, nemzetközi versenyek szervezése és
lebonyolítása is.

– Kiss Sándor
edzőt az egyesület
munkájáról kérdeztem.
– Jelenleg körülbelül harminc gyerek
birkózik az egyesületünkben, közülük
körülbelül tizenketten számítanak régi
tagnak a többiek
pedig a jelenleg is
zajló toborzás eredményeként csatlakoztak hozzánk. A
gyermekek többsége
még csak 6-8 éves, ezért számukra az edzés még játékosabb formában
történik, a cél egyelőre az, hogy megszeressék ezt a sportot, de természetesen, ha valaki már most különleges tehetségnek ígérkezik, akkor
nálunk lehetősége lesz komolyabb karrier építésére is. Mint ahogy
volt is már erre példa, hiszen az egyesület 2000-ben alakult. Fennállásának közel egy évtizede alatt találkoztunk már komolyabb tehetségekkel. Elsőként Tarpai Rolandot említeném, aki megszámlálhatatlan
magyar bajnoki címmel rendelkezik, diákolimpiai bajnoki címekkel,
folyamatosan tagja a válogatottnak (kadet, junior). Nagyon büszkék
vagyunk Kiss Marcellre, akinek magyar bajnoki, diákolimpiai bajnoki
címei vannak, Kakócz Rolandra, aki diákolimpiai bajnok, a lányok közül pedig Tarpai Zsanettre aki diákolimpiai bajnoki bronzérmes, Nagy
Brigittára, többszörös magyar bajnok, kadet válogatottra, Sándor Klaudiára, aki szintén magyar bajnoki bronzérmes és rajtuk kívül természetesen a többi nagyon szép eredményt elért egyesületi tagunkra.
– Milyen rendszerességgel tartanak edzéseket az új csarnokban?
– Jelenleg heti négy alkalommal (hétfő, kedd, csütörtök, péntek),
15-től 17 óráig vannak edzések. Természetesen folyamatosan várjuk a
birkózás iránt érdeklődő gyerekeket, illetve azokat is, akik többet szeretnének mozogni, sportolni, de a birkózószőnyeg eddig ismeretlen
terület volt számukra. A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna és
szolárium is működik, melyet elsősorban a szülőknek hoztunk létre,
de rajtuk kívül is bárki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig a
csarnok fenntartásához járulnak hozzá.
Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/341-9128-as telefonszámon, vagy személyesen a birkózócsarnokban (Gyál, Kisfaludy utca 36.).
VS
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Az aradi vértanúk kivégzésének
160. évfordulójára emlékeztek
2009. október 6-án felemelő élményben volt része a gyáli Arany János Közösségi Házban megjelent ünneplő
közönségnek.
A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub (vezetője Kovács Istvánné) és az Ady Endre Általános Iskola
6.b osztálya (osztályfőnöke Kovács
Viktória) szervezésében készült műsor keretében emlékeztünk meg a
számunkra oly kegyetlen, méltatlan
aradi kivégzésekről.
A műsor kezdetén rövid történelmi
visszaemlékezés hangzott el az 184849-es forradalom és szabadságharc
dicsőséges történetéről és a – sajnos
– szomorú befejezéséről. Az osztrák
és a cári seregek túlereje győzött, és
a Görgey Artúr vezette magyar csapatok 1849. augusztus 13-án Világosnál letették a fegyvert Rüdiger orosz
tábornok előtt. Az oroszok – ígéretük ellenére – átadták a főtiszteket
az osztrákoknak, akik 1849. október
6-án Aradon (ma Románia területén
van) kivégezték a 13 hős magyar tábornokot. Az ítélet végrehajtását szándékosan tették október 6-ra, mert egy évvel korábban a
bécsi forradalomban ezen a napon gyilkolták meg Latour császári
hadügyminisztert. 1849. október 6. a forradalom és szabadságharc
vérbe fojtásának gyászünnepe.
A történelmi háttér bemutatása után – miközben elhangzott a
13 vértanú neve, s a kivetítőn megjelent arcképük – a Nyugdíjas
Pedagógus Klub, a Nyugdíjasok Helyi Képviselete és a Nyugdíjas
Alapítványért Nyugdíjas Klub tagjai egy-egy égő mécsessel és egyegy szál szegfűvel tisztelegtek a hősök előtt.
És most álljon itt a 13 aradi vértanú neve:
Haynau „kegyelméből” golyó által kivégzettek:
Dessewffy Arisztid tábornok (1802-)
Kiss Ernő altábornagy (1800-)
Lázár Vilmos ezredes (1815-)
Schweidel József tábornok (1796-),
kötél által kivégzettek:
Aulich Lajos tábornok (1792-)
Damjanich János tábornok (1804-)
Knezic Károly tábornok (1808-)
Lahner György tábornok (1795-)
Leiningen Westerburg Károly gróf tábornok (1819-)
Poeltenberg Ernő tábornok (1813-)
Nagysándor József tábornok (1804-)
Török Ignác tábornok (1795-)
Vécsey Károly gróf tábornok (1807-)
Mennyi hős fiatal!


Ugyanezen a napon végezték ki (golyó által)
Pesten gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. A kivégzés helyén Aradon 1881-ben
állítottak fel obeliszket, Pesten a Batthyány
örökmécses a kegyelet mementója.
Szokás még megemlékezni a 14. aradi vértanúról, Kazinczy Lajos ezredesről is. A nyelvújító Kazinczy Ferenc fiát október 25-én az
aradi vár sáncárkában lőtték agyon.
E fájó megemlékezést tették méltóvá az elhangzott versek, énekek a szervező egyesület
tagjai, az iskolások, a Gyál Városi Népdalkör,
az Őszidő Nyugdíjas Klub énekkara, a József
Attila Baráti Kör és a Kovács István Pál Dalkör
szólistái előadásában. Szívbemarkolóan szép
versek, idézetek, dalok hangzottak el, kifejezve az előadók hazaszeretetét, tiszteletét azok
iránt, akik életüket adták édes szép hazánkért.
Emléküket őrzi az aradi ballada:
„Aradi vár, aradi vár, halál völgye,
Tizenhárom hős magyarnak temetője,
Viruljanak környékeden sírvirágok,
Elfeledni nem lehet az ő haláluk.”
A népes szereplőgárda és a jelenlévő közönség megrendítő élménnyel térhetett haza. Köszönet érte a szervezőknek, a szereplőknek és azoknak, akik részt
vettek a megemlékezésen.
Kárpáti Ferencné
ny. tanár
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Ausztriában és Angliában jártak

Kalandozó adysok
Az Ady Endre Általános Iskolában az emelt
szintű nyelvoktatás keretében tanulóink második osztálytól tanulhatják az angol és a német nyelvet. A nyelvtudás fejlesztése mellett
figyelmet fordítunk arra is, hogy a tanulók
megfelelő ismereteket szerezzenek a célnyelvi országok életéről, kultúrájáról is. A tanórák, rendezvények, vetélkedők és versenyek
mellett a nyelvtanulás legideálisabb módja,
ha a gyerekek a helyszínen szerezhetnek
közvetlen tapasztalatokat. A német nyelvterületre való utazás nagy hagyományokra
tekint vissza iskolánkban, az angol nyelvterületen tett utazással régi álmunk vált valóra, amikor 8 napra Londonba és környékére
látogathattunk el a múlt hónapban.
Németet tanuló diákjainkkal 1999-ben
utaztunk először Ausztriába Kovács Istvánné igazgatóasszony és Kovács Viktória irányításával. 2001 óta Lakos Péterné is aktívan

részt vesz a nyelvi tábor szervezésében. Az
évek során sok segítséget kaptunk Gazdikné
Kasa Csilla igazgatóasszonytól, kollégáinktól és a szülőktől is.
A festői szépségű Murau város középkori
hangulatú utcái, a környező táj szépsége és a
lakosok segítőkészsége már az első találkozásnál megragadott bennünket. Szállásunk
évről évre Olachgut udvarházban van, ahol
a stájer falu minden jellegzetessége megtalálható, s hamar alkalmazkodtunk a parasztudvar életmódjához.
Legkedvesebb kirándulóhelyünk Stájerország legnagyobb vízesése, a Krakaudorf
melletti gyönyörű Günster-Wasserfall. A
környezettudatos szemléletmód kialakításának része a St. Ruprecht településen található Holzmuseum megtekintése is. A múzeum

kimeríthetetlen forrása a tudásnak
és a szórakozásnak: minden megtalálható benne, amit az emberi elme
az évszázadok során a fa anyagából
megálmodott és megvalósított.
A tábor tematikája az ország, a
város és a természetismeret témakörökhöz igazodik. Nemcsak a napi
két németóra, de a kirándulások is
sok nyelvtanulási lehetőséget biztosítanak. Maga az utazás, az osztrák feliratok
böngészése is élmény, de az étteremben, a
boltban és a kisvárosban is tudni kell segítséget kérni, tájékozódni.
A tábor csúcspontja a Murau-rally, melynek keretében a versenyző csapatok riportokat készítenek a helyi lakosokkal, és igyekeznek minél többet megtudni a városról.
Bizony sok mindenre kell figyelni: udvariasan bemutatkozni, okosan kérdezni, és megérteni a válaszokat. A táborozók szívesen járják az
utcákat, de az is előfordult
az évek során, hogy egy
csapat magát a polgármestert kereste föl, hiszen
ki tudhatna többet a településről – a város vezetője
szívesen és türelmesen
válaszolt a kérdésekre.
Az évek során több iskolában jártunk: Stadl
an der Mur, Murau és St.
Lambrecht intézményeiben kedvesen fogadtak
bennünket. Látogatást tettünk Eisenstadtban, Klagenfurtban, Maria Wörthben, és
soha nem hagynánk ki Grazot, a stájer fővárost. Az új ismeretségek és barátságok
élménnyé teszik az idegen nyelv használatát. A táborozók lelkesen vetik magukat az
ausztriai „mesevilágba”. Örülünk, hogy idén
szeptember végén ismét kiléphettünk a hétköznapok rohanásából, a tévé és a számítógép bűvköréből, és családias hangulatban,
gyönyörű környezetben gyakorolhattuk a
német nyelvet.
Az angliai útra 2009. október 17-én indult
el a 16 fős csoport Rózsa Aliz angoltanár és
Gazdikné Kasa Csilla igazgatóasszony vezetésével. A nyolc napban rendkívül sok látnivaló várta a diákokat és számtalan helyzet az
angol nyelv közvetlen gyakorlására.

Az indulás utáni hosszúra nyúlt éjszakai
buszozás során néhány pihenővel az első állomásunk Brüsszel volt. A Főtér és az ódon
belváros, a Királyi palota és a Pisilő kisfiú
és kislány szobor, az Atomium megtekintése után célba vettük a szállást, még mindig
a kontinensen. Egy majdnem kiadós alvás
után másnap reggel átkeltünk a Csalagúton.
Érdekes volt a tudat, hogy mélyen a csatorna
alatt járunk. A szigetre érve eleinte ijesztő és
furcsa volt a baloldali közlekedés, a külön hideg és külön forró vizes csapokat pedig egész
héten nem tudtuk megszokni! Greenwich,
Old Royal Observatory, National Maritime
Museum, majd a Tower of London következett a látványosságok sorában. Lenyűgöző
látványt nyújtottak a koronázási ékszerek,
a patinás páncélok, a rendezett kert, a vesztőhely, és a medvekucsmás őrök mellett a
varjúőrök. A másnapi városnézést a London
Eye óriáskerekéről elénk taruló fantasztikus
látvány tette színessé, jártunk a Buchingam
palotánál, a British Múzeumban, a következő napot pedig a Windsor Kastély és (a Harry Potter rajongók örömére!) Oxford megtekintése tette ki.
Utolsó londoni napunkra a Madame
Tussaud’s Panoptikum tette fel a koronát. A
gyerekek kedvenc sztárjaikkal fényképezkedtek, pózoltak. Albioni kirándulásunk végső
állomása a Canterbury Katedrális volt, majd
irány Párizs, ami mindig megér egy misét.
Diadalív, Louvre, Tuilériák kertje, Champs
Elysées, Notre Dame és nem utolsó sorban az
Eiffel-torony díszkivilágítása tette még emlékezetesebbé a túránkat. Pár nap alatt összekovácsolódott kis csapatunk a hosszú hazafelé
úton is igen jól érezte magát. Bár mondhattuk
volna a búcsúzásnál, hogy Jövőre, veletek,
ugyanitt! Az élménybeszámolók feledhetetlen
emlékekről tanúskodnak, amelyek mellett a
nyelvgyakorlás élménye is minden adys utazó
hasznára vált.
Kovács-Rózsa
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Családi Nap a gyermekjóléti szolgálatnál
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Gyermekjóléti Szolgálata és a Civilek a Környezetünkért
Egyesület együttműködő szervezése során került megrendezésre
2009. október 10-én az első Családi Nap.
Az utolsó, igazán napsütéses őszi nap lehetővé tette a program szabadtéri megrendezését, ami nagyban hozzájárult a közel
száz résztvevő jó hangulatához. Az érdeklődő családokat 14 órától vártuk. A program során barkács-asztaloknál próbálhatta ki
minden gyerkőc és szülő a kézügyességét, kreativitását: lehetett
kézműveskedni filcanyagból, marcipánt készíteni, gyurmázni,
de volt vicces papírhajtogatás, mandalafestés és gyöngyözés is. A

Nagy Családi Próbatétel során családok versenghettek egymással: családi címer rajzolása, családi totó, egymás-ismereti teszt és
betűvadászat. Az izgalmas verseny fej-fej melletti küzdelmében
került ki végül a győztes csapat. A versengő családok az össze-
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gyűjtött pontjaikat, míg a csapatban nem
induló gyermekek rajzaikat válthatták
tombolára. A program hatalmas üstben
fortyogó paprikás krumpli és több száz palacsinta elfogyasztásával zárult este 6 óra
után.
A Családi Nap az egymásra való odafigyelés erősítésének céljával került megrendezésre. A játékoknál, foglalkozásoknál
fontos szempont volt az egyszerűség, hangsúlyt az együtt eltöltött idő jelentőségére helyeztünk. Mindezzel arra kívántuk felhívni
a figyelmet, hogy a család összetartozásában
kiemelt fontossággal bír a közösen eltöltött
idő során szerzett élmény, amely később felejthetetlen, összekovácsoló emlékké válhat
a családtagok számára.
Ezúton is köszönjük támogató segítségét
- az Ani-Jani zöldség-gyümölcs boltnak (Gyál, Bacsó B. utca),
- a Csillag ABC-nek (Gyál, Bacsó B. utca),
- az Egyveleg ABC-nek (Gyál, Kossuth L.
utca),
- a Makó Pékségnek (Gyál, Dobó Katica
utca),
- a Mráz Közértnek (Gyál, Kőrösi út) és
- a ReálPont Élelmiszer Üzletnek (Gyál,
Erdősor út),
akik biztosították a sütéshez, főzéshez és a
marcipánkészítéshez szükséges alapanyagokat. Köszönjük továbbá Gyál Városüzemeltetési KFT eszközökkel való hozzájárulását,
lelkes önkénteseink, segítőink munkáját a
program létrejöttéhez, valamint a gyáli iskoláknak és óvodáknak, hogy plakátjaink
kihelyezésével minél több család értesülhetett programunkról.
A résztvevők visszajelzései alapján terveink között szerepel, hogy a jövőben – immár
hagyományként – tavasszal is megrendezésre kerül a Családi Nap.
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Családi nap a Bóbita Bölcsödében
„Tudom mindenütt így van ez a nagyvilágban, ha egy kisgyerek megszületik.
Mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül,
hogy a könnyeket nevetéssé, a gyűlöletet szeretetté és
az ellenségeket barátokká változtassa”
Szülővé válni az élet legszebb pillanata. A gyermek cseperedését nézve a sok
gondot, nehézségeket feledteti a csöppség
egy-egy mosolya, mozdulata, folyamatos
fejlődése.
Hároméves korig a gyereknek fontosabb, hogy az anyával legyen, mint a gyerektársaival.
Mégis nagyon sokan kényszerülünk
gyermekünket bölcsödébe adni, hogy
mindennapi megélhetésünk biztosítva
legyen. Úgy hiszem nehéz döntés ez mindenki számára, hiszen a gyermekkel minél több időt szeretnénk tölteni és az sem
mindegy, hogy hova is kerül a család féltett napsugara.

Városunk bölcsődéje 100%-ot is
meghaladó kihasználtsággal működik. A csoportszobák melegséget,
szeretetet sugároznak, az udvar a
korcsoportos játékokkal ízlésesen
rendezett, játszani hívogató.
Négy csoportban, odaadó gondoskodással foglalkoznak a gondozónők és a dadusok a gyerekekkel.
Megtanítják a kicsiket mind arra
amit koruknak, egyéni fejlődésüknek megfelelően tudhatnak. Kanalat, kézbe fogni, egyedül –előke nélkül étkezni, gyurmázni, festegetni,
színes ceruzával rajzolni, színezni,
kisebb mondókákat énekeket is tanulnak és még
számtalan dolgot, hiszen fokozatosan fedezik
fel az őket körülvevő világot.
A gondozónők
és a szülők mindennapos kapcsolata együttműködése segíti
a gyermekek fejlődését.
A Városi Gyermekgondozónők a Bölcsödéért Egyesület családi napot tartott 2009.
szeptember 26-án.
A családi napon az
ide járó gyermekek,
testvérekkel, szülőkkel,
nagyszülőkkel
együtt tölthették el a
délelőttöt. A közös játék öröme, a vetélkedők igen nagy sikert
arattak.
Tésztafűzés, rajzolás, festés, gyurmázás, horgászat, zsákbamacska, arcfestés

hívogatta az érkező családokat a lufival
feldíszített udvaron. A vetélkedőkön
drukkolhattak egymásnak a szülők és
gyerekek. Volt többek között motoros
szalonozás, talicskázás, vízmeregetés,
karikázás. A jókedvvel töltött délelőtt lezárásaként bográcsban készült díjnyertes
paprikás krumpli oltotta a jókedvű résztvevők éhségét.
Köszönet:
A rendezvényt az Egyesület az Oktatási
és Kulturális Bizottság 54/2009.(VI.17.)sz.
OKB határozata alapján benyújtott pályázaton elnyert támogatásból finanszírozta.
Köszönjük az Ipartestületnek, a padok
és az asztalok biztosítását.
Mindenkinek köszönjük az egyesület
számára nyújtott segítséget.
Dancs Erika
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„Nem változom, mert nem vagyok,
képviselnek vagy felidéznek
a megkövesedett gesztusok.”
Sokunk példaképére és tanítójára, Fandl Jánosra emlékeztünk
2009. október 30-án este az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. A katartikus élményt adó estén családtagok,
barátok, tanítványok, egykori kollégák, betegek hajtottak fejet a
kiváló orvos, művész, közéleti ember emléke előtt. Velünk voltak festményei, verseit Berecz György és Ondrich János színészek tolmácsolták. A barátok közül Takaró Károly és Lugosfalvi
Ervin, a családtagok közül pedig Fandl Barbara idézték az öntörvényű polihisztort.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik eljöttek, velünk emlékeztek, és azoknak is, akik gondolatban voltak jelen.
Külön köszönet és őszinte hálánk illeti Gazdik Istvánt, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatóját és Orosz
Lászlót, a ház munkatársát, akik
fejében megfogant az emlékest
gondolata, és akik az előkészületekben mindvégig teljes odaadással, tudásuk legjavát adva támogatták az este létrejöttét.
Fandl család

Millenniumi zászlót adtak át
a városi ünnepségen
Hazánk történelmének két fontos eseményére, az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanására és a Köztársaság kikiáltásának évfordulójára emlékeztünk október 23-án este, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, majd az 56-os emlékműnél.
A városi ünnepségen megjelent Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének
alelnöke, Gyimesi István, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Pápai Mihály alpolgármester, Soósné Dr.
Gáspár Gabriella, városunk jegyzője és Dr. Bukucs Balázs, városunk aljegyzője is.
Ünnepi köszöntőt Gyimesi István polgármester mondott, a színvonalas ünnepi műsor közreműködői Szarvas József Jászai Mari és Kaszás Attila-díjas
színművész, a Nemzeti Színház tagja, a Gyál Városi Fúvószenekar és a Bartók
Béla Általános Iskola tanulói voltak.
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének alelnöke egy különleges alkalomból érkezett Gyálra, megyénk ugyanis 2009-ben ünnepli fennállásának 1000.
évfordulóját. A megyegyűlés ezért ezt az évet a Millennium évének nyilvánította. Szent István király 1009-ben a veszprémi Sóly okiratában említette
először a négy vármegye: Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét. Visegrád
vármegye és Pest megye között történelmi jogfolytonosság van, ezért Pest is
Magyarország legrégibb megyéi közé tartozik.
A megyegyűlés az évforduló tiszteletére minden Pest megyei településnek
millenniumi zászlót adományozott. Szabó Istvántól városunk polgármestere
vette át a jubileumi zászlót, majd a Templom térre vonultak az ünneplők, s
elhelyezték a megemlékezés koszorúit az 56-os emlékműnél.
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„…Azt a ragyogóját!”

Sztárparádé Reményi István jutalomjátékán
Ki gondolta volna, hogy van Honthy Hannán kívül is énekes, aki
úgy a közönség szívébe tudja lopni magát a nyolcadik x-en túl, mint
Reményi István énekművész, a Kovács István Pál Dalkör tagja.
Bár - ha a szójátékkal élünk – nagy reményekre adott okot az,
hogy eddigi fellépései is tapsvihart váltottak ki, no meg az a ragyogó szereplőgárda, amely a művész úr vendégeként fellépett a
műsoron.
Sztárparádé volt ez a javából azon a szeptemberi napon a közösségi házban, felidézve az ifjú bonvivánt a művésztársak (természetesen csak hölgyek!) közreműködésével.
Reményi István énekművészi diplomáját még az ORI-tól kapta. Számos elismerő-köszönő levél, kormánykitüntetés bizonyítja, hogy valóban művésze az éneklésnek. Remek előadó, ragyogó
humora magával ragadja a közönséget.
Pályája során országos
vöröskeresztes és nyugdíjas rendezvényeken, meghívásos előadásokon, munkásszállókon, országos turnékon is elismerés és taps volt a

gedűs Szabolcs (zongora) és Németh
László (dob) minden igényt kielégítve szolgáltatott
Alkalmunk volt
nosztalgiázni a Budai dalok, a Pesti
kuplék, a Pesti „lizsé”, a daljátékok
és operett-slágerek,
a magyar táncdalok, a nóták és duettek, az örökzöld
dallamok hallatán.
Megkönnyeztük az

örökérvényű sorokat: „Adj Uramisten derűsebb jövőt, harmatos rónát, gazdag legelőt.
Legyen boldog a szívünk, mint valaha rég…”
És együtt énekeltük Fényes Szabolcs, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Zerkovicz Béla stb.
szebbnél szebb dalait az énekesekkel.
A köszöntők és a fergeteges finálé után a
művész úr fogadást rendezett vendégei és
barátai részére. A vendéglátásban a dalkör
tagjai és pártoló tagjai is részt vettek. Köszönet érte.
És köszönet Reményi Istvánnak és művésztársainak a feledhetetlen élményért!
Kovács István Pálné
jutalma parádés fellépéseinek. Vezetője volt a
Kispesti Munkásotthon Zenebarát Klubjának,
műsorvezetője nótaműsoroknak, és jelenleg is
tagja néhány neves nótaklubnak.
A gyáli műsorban Kerekes Katalin műsorvezető a pályatárs szemével mutatta be az est
ünnepeltjét és barátait. Az elhangzott dalok
egy életművet idéztek Gránát Zsuzsa, Gyulai
Erzsi, Dobó Katica, Kerekes Katalin, Henk
Marika, Tolnai Mari és Reményi István előadásában. Az előadók a színes és tartalmas
művészi pálya mérföldköveit jelentették. Tanúi és részesei voltak Reményi István sikereinek. A népszerű művész ezúttal is rászolgált
a közönség tapsaira. Sokszorozta az élményt a
művésznők produkciója, ők is mind ismerősök
voltak, nótaműsorainkban már szerepeltek.
A dalok jellegéhez szalonzene illett, amit He14
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Miska bácsi és Terike néni aranylakodalma

Az egyetértés a legfontosabb!
A kertésznaptár e havi cikkében a késő ősszel és télen virágzó vénuszpapucs orchideákkal szeretném megismertetni a
Kedves Olvasót.
A papucsorchideák (Paphiopedilum nemzetség) ma már gyakori és lakásban jól tartható dísznövényeink közé tartoznak.
Virágzásuk hosszan tartó, akár 1-2 hónap is lehet.
Hazájuk a trópusi, szubtrópusi Délkelet-Ázsia, ahol talajlakó orchideaként élnek. Leveleik lehetnek egyszínű fényes világoszöldek vagy sötétzöld alapon világoszölden tarkázottak.
Levelük alapján az egyszínű zöldek a téli hűvösebb tartást, a
tarka levelűek a melegebb helyen történő nevelést kedvelik.
Viráguk a levélrozetta közepéből 20-50 cm-re emelkedik ki,
mely igen különleges. A felső lepellevelek zászlóvá módosultak, a mézajak pedig papucsszerűen előreáll, innen ered az elnevezésük. A virág alapszíne zöld, pirosas vagy barnás, a zászlón pöttyözöttség vagy csíkozottság látható, az oldalszirmok
pedig kissé csavarodottak és szőrözöttek. Ma már különböző
színű és virágformájú hibridek is kaphatók, melyek virágnagysága elérheti a 30 cm-t is.

A hibridek tartása, ápolása lakásban is egyszerű. Neveljük
őket keleti vagy nyugati ablakban, hetente egyszer bőven öntözzük és naponta reggelente a leveleket permetezve párásítsunk. A tarka levelű fajtákat egész évben tartsuk a meleg lakásban, míg a fényeszöld levelűek nyáron jól érzik magukat
kertben, félárnyékban, télen pedig 10-15 oC-os zárt verandán
vagy télikertben. A papucsorchideákat minden évben kora tavasszal ültessük át. Ehhez vörösfenyő kéreg, sphagnummoha
és kevés tőzeg keverékét használjuk. Átültetéskor tőosztással
házilag szaporíthatók. Tápanyagigényes növények, az évente
történő virágzásukhoz egész évben hetente egy alkalommal
öntözzük őket orchideatáppal.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Vitárizs Mihály, Miska bácsi és felesége, Terike néni októberben városunk polgármestere és az anyakönyvvezető előtt megerősítették
50 évvel ezelőtt tett fogadalmukat. Az aranylakodalmát ünneplő
házaspárt közös életükről kérdeztük.
– Megismerkedésünkkor katonaéveimet töltöttem Mezőtúron
– idézi fel Miska bácsi közös életük indulását. Az egyik katonatársamhoz, aki nagyon jó barátom lett, rendszeresen járt látogatásra a
húga, egy csodaszép leány. Ő volt Terike. 1959 októberében kötöttünk házasságot, majd 1963-ban költöztünk Gyálra a jobb megélhetés reményében. Kezdetben a bátyáméknál laktunk, de igyekeztünk minél előbb saját házba költözni, ami egy év alatt sikerült is.
Gyálra kerülésünk után mindketten a téeszben kezdtünk dolgozni.
Később a polgármesteri hivatal, majd pedig a gyáli orvosi ügyelet
sofőrje voltam. Innen is mentem nyugdíjba 1996-ban 46 éves munkaviszonnyal és majdnem 2 millió hivatalosan levezetett kilométerrel a hátam mögött. Feleségem, Terike 1973-tól 14 évig a Liliom
utcai óvodában dajkaként, utána pedig 1992-ig, nyugdíjazásáig az
Önkormányzat konyháján dolgozott. A kemény kétkezi munkát
természetesen már gyermekkorunkban megismertük, hiszen a vidéki élet velejárója volt akkoriban a gazdaságban dolgozni.
Nyugdíjas éveink sem telnek tétlenségben - veszi át a szót Teri
néni -, hiszen az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjaiként rendszeresen
látogatjuk a különböző kulturális programokat, összejöveteleket,
városi ünnepségeket. Két gyermekünknek köszönhetően bőségesen el vagyunk látva unokákkal is, akikben nagyon sok örömünket
leljük. 6 unokánk és 4 dédunokánk van, akik bearanyozzák nyugdíjas éveinket.
– Mi a jó házasság titka?
– Az egyetértés – vágják rá mindketten, gondolkodás nélkül,
szinte egy időben. Szüleinktől mindketten nagyon szép példát
láttunk, mindketten nyugodt családban nőttünk fel és ezt a békés
légkört igyekeztünk megteremteni a mi gyermekeink számára is.
Soha egyetlen rossz szót nem szóltunk egymásra. 50 éves házasságunk alatt egyetlen napot sem töltöttünk haragban, minden problémát azonnal megbeszéltünk. A mai fiataloknak is csak azt tudom tanácsolni, hogy nagyobb türelemmel legyenek a másik iránt,
beszéljék meg a problémáikat, tiszteljék egymást – javasolja Miska
VS
bácsi. 				
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Gyáli Újság

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

A kutyák és macskák légúti
betegségeirõl
Az őszi-téli hideg időben társállataink körében is gyakrabban fordulnak elő megfázásos betegségek. Érdemes tudni, hogy a megázás, a lakáshoz szokott állat átmenet nélküli kizárása a hidegbe
ugyanúgy hajlamosíthat megbetegedésre, mint ember esetében. A
kistestű, lakásban tartott kutyáknál különösen fontos, hogy a hideg beállta előtt ne nyírassák le szőrzetüket egészen rövidre, vagy
ha ez mégis szükségessé válna, séta alkalmával kutyakabátot kell
rájuk adni.
Kutyák esetében sokszor az ismétlődő, hangos, általában száraz,
görcsös köhögés tűnik fel először. A gazdik ilyenkor gyakran hiszik, hogy az állat torkán akadt valami. Ennek az a háttere, hogy
a legtöbb esetben a torokgyulladás irritáló hatása miatt a köhögés
végén öklendezés is előfordul. Az állatorvosi vizsgálat során a garat
megtekintésével ez egyértelműen tisztázható.
Ezután leggyakoribb a gége és a légcső gyulladása, ezek vírusos
és bakteriális fertőzés miatt alakulnak ki általában. A tüsszögés,
főleg a sűrű, gennyes jellegű orrfolyás szintén állatorvosi ellátást
igényel, mivel a felső légutakból kiinduló, nem kezelt fertőzések a
hörgőkre, majd a tüdőre húzódhatnak, ilyenkor már lázas állapot,
bágyadtság is jelentkezik. Hangsúlyozni kell, hogy az ebek légúti
kórokozói az emberre nem jelentenek fertőzésveszélyt, inkább fordítva: a gazdival egy légtérben tartózkodó kutya könnyebben fertőződik az embertől.
Macskáknál még gyakrabban fordulnak elő a légutak betegségei. A dús szőrtakaró ellenére – különösen, ha immunrendszerük
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legyengül – ők is meg tudnak fázni. Csavargó életmódjuk miatt a
többi macskától könnyebben fertőződnek, többféle vírus (pl. herpes- és calicivírus), illetve baktérium (pl. chlamydiák) okozhat
náluk betegséget. Ezt összefoglalóan macskanátha néven emlegetjük, mivel kezdetben tüsszögés, különböző súlyosságú és jellegű
orrfolyás tűnik fel, gyakran bágyadtság, láz kíséretében. A köhögés
inkább előrehaladottabb esetekben jellemző. Cicáknál gyakran tűnik fel a szemek váladékozása, ami akár gennyes jellegű is lehet és
igen riasztó látványt is tud nyújtani. Főleg kölyökmacskáknál az
elhanyagolt, nem kezelt kötőhártya-gyulladás maradandó szemkárosodáshoz vezethet. A jól ismert kamillateás tisztogatás bár kezdésnek jó, de sokszor nem elegendő.
Mi a teendő ilyen esetekben? Ha 1-2 napon belül maguktól nem
kezdenek enyhülni vagy elmúlni a légúti tünetek, mindenképp
érdemes állatorvoshoz fordulni. Amennyiben az állat nem eszik,
levertnek tűnik, füle, hasa alja meleg, biztos, hogy láz is kialakult,
ilyenkor nem érdemes késlekedni. Fontos tudni, hogy a szabad
forgalmú, láz és megfázás elleni humán gyógyszerek életveszélyes
gyógyszermérgezést okozhatnak kutya és macska esetében is, ezért
nem szabad házi kezeléssel kísérletezgetni!
A kutyák és macskák súlyosabb légúti fertőzései ma már megelőzhetők védőoltással, ezek viszont csak egészséges állatnak adhatók. Javasolt ezek beadatása már kölyökkorban, majd később szükséges évenkénti ismétlésük.
Ha a fentiekkel kapcsolatos vagy más állatorvosi témájú kérdésük van, szívesen válaszolok, az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
2360 Gyál, Vecsési út 32.
E-mail: gyogyir2004@gmail.com

Nem csak a polgárőrök segítenek, ők is kapnak segítséget!

Járőrautót adományozott a biztonságtechnikai cég
A FEGY polgárőr és Tűzoltó Egyesület TATA típusú járőr terepjárója a mindennapi járőrszolgálat következtében műszaki hibás lett. A
szervízben megállapították, hogy a
jármű motorhibás, a baj csak jelentős költséggel orvosolható.
Tevékenységünk
folyamatos
ellátása érdekében a Police-Kóp
Kft. ügyvezetője, Kópis András
segítségünkre sietett és az egyesületünknek adományozott egy
2005-ös évjáratú, Volkswagen Passat személygépkocsit, a polgárőri
feladataink ellátásához szükséges
módon felszerelve.
Kópis András a felajánlást követően elmondta: „a FEGY vezetésének köszönhetően az elmúlt másfél

A FEGY riasztása
A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület hívószáma:

(06-29)- 340-333

1. Az esemény pontos címe - város, utcanév, házszám
esetleg utcakereszteződés megjelölése.
2. Milyen jellegű az esemény (tűzeset, baleset, stb.)?
3. Milyen kiterjedésű a káreset (mi ütközött mivel, mi
ég, mit veszélyeztet)?
4. Emberélet van-e veszélyben (esetleges sérültek száma)?
5. Mi történt, mit lát, mit tapasztal (tűz, füst, szikrázás, milyen jellegű a baleset, sérültek, bajbajutottak
száma)?
6. Egyéb veszélyeztető tényezőről van-e tudomása:
gázpalack, nagy mennyiségű tűzveszélyes folyadék
(marmonkannában, hordóban), egészségre veszélyes
(maró, mérgező) anyag, nagyfeszültségű elektromos
áram stb.
7. Bejelentő telefonszáma, neve.
Kérnénk, hogy amikor tűzesetet, káresetet jelentenek
a FEGY felé, diszpécserünk kérdéseire nyugodtan, érthetően válaszoljanak, és a hívást ne szakítsák meg, mert ezzel esetlegesen fontos információk veszhetnek el, melyek
a mentést késleltethetik, hátráltathatják.
A mentők hívószáma az ország egész területén
(minden vezetékes és mobil telefonról): 104
1999-től egységes sürgősségi hívószám bevezetésére kerül
sor Magyarország területén is (112). Ezt elsősorban akkor
hívjuk, ha egyidejűleg a mentőkre és/vagy a tűzoltókra és/
vagy a rendőrségre is szükség van.

évben az egyesület olymértékű fejlődésnek indult, hogy úgy döntöttem, ebben a szomorú helyzetben most én segítek a FEGY-nek.”
Kalmár Róbert az egyesület elnöke elmondta, hogy ez az autó a
polgárőrség napi munkáját nagymértékben megkönnyíti és általa a
járműpark megfiatalodik.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak a magánszemélyeknek, vállakozóknak, valamint
külön kiemelve a Mol-team Autószerelő Kft-t és a Zuigéber Gumiklinika
szervízt akik az év során folyamatos
munkájukkal, támogatásukkal és
segítségükkel karbantartják autóikat és segítik tevékenységünk minél
hatékonyabb végzését.

A FEGY naplójából
Október 10-én a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által szervezett
szakmai versenyen vett részt a
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
csapata. A szakmai versenyen egy
speciálisan kiképzett pályán haladtak végig a csapatok, ahol sor került
speciális mentésre, műszaki mentésre, és tűzoltás imitálására is.
Külön kategóriában indultak a
gépjárművezetők, ahol nem csak a
szivattyúkezelési tudásukat, hanem gyorsaságukat is összemérték.
Csapatunk akár az életben, itt is megállta a helyét a hivatásos
tűzoltók közt, és nemcsak a szakmai számokban hanem a szakmai
verseny közben zajló főzőversenyen is.
Október 27-én Gyál egyik központi helyén lévő útkereszteződésben egy személygépkocsi valamint egy motorkerékpáros ütközött,
az egyik személy mentésénél vélhetően műszaki mentésre is szükség lehet, érkezett a bejelentés ügyeleti központunk felé. Ügyeleti
központunk a jelzés rövid értékelését követően riasztotta tűzoltóinkat, polgárőreinket, értesítette a mentőszolgálatot, a Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság bevetés irányítási központját, valamint a
rendőrséget. Az elsődleges visszajelzés szerint a jelzett helyen egy
motorkerékpáros valamint egy személygépkocsi ütközött az ütközés következtében két sérült van akiket a helyi orvosi ügyelet már
ápol. Forgalmi akadály van, kéri a BKV értesítését. Az OMSZ a
jelzett helyre megérkezett, sérültek ellátását átvette. A rajok forgalomterelést és áramtalanítást végeztek.
A baleset helyszínelésének időszakában az úttest teljes zárására
volt szükség, és az arra közlekedő BKV járat is terelésre került.
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A nyílt napok
tapasztalata
Csekély, de annál lelkesebb érdeklődés volt a gyáli hulladékkezelő központ nyílt napjain. Az üzemlátogatáson ugyan idén sajnos kevesen,
mintegy 12-en vettek részt, de azon kevesek bizony lelkesen szemlélték
az üzem létesítményeit. Még a legkisebbek is érdeklődéssel figyelték a
kartonbálákat, az abroncsmosó fertőtlenítős folyadékát, a hulladékhalmokat és a depónia 4-es ütemén terítésre váró geotextiltekercseket.
Köszönjük a látogatóknak, hogy megtiszteltek minket érdeklődésükkel,
és természetesen jövőre is elvárjuk őket! Ugyanakkor bíztatnánk mindenkit, hogy a nyílt napokon látogasson meg minket akár családostul,
hátha érdekes felfedezést tehetnek az üzem területén.
Iskolai csoportok számára előzetes egyeztetés után természetesen továbbra is nyitva állnak kapuink, hogy a kis tudósok szakembereinktől
első kézből szerezhessenek információt a hulladékkezelés folyamatáról,
az üzem életéről.

Napvirág kozmetika és masszázsstúdió
2360 Gyál, Piactéri Üzletsor
Telefon:
06-29-341-424
Kozmetika: 06-30-99-43-1-43
Masszázs: 06-20-59-55-8-98

Ajándékozzon egészséget szeretteinek!
• Biokozmetikumok: arctisztítók, hidratáló krémek, peelingek, testápolók, minden bõrtípusra (a babáktól az
érett korosztályig)
• Kézzel készült szappanok, habfürdõk
• Fürdõsók
• Masszázsbérletek (frissítõ- és gyógymasszázsra is)

www.napviragkozmetika.hu
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HORVÁTH AUTÓSZERVÍZ
Személy-, kisteher- és motorkerékpár helyszíni
vizsgáztatás a hét minden munkanapján!

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

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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Felnőtt képzés Gyálon!
Részletfizetéssel, illetve 10% kedvezménnyel !

2010. január 2- tól !
Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola
(a Szolnoki Gazdasági Főiskola bázis iskolája)
az alábbi képzéseket indítja:

Szak: Kereskedelmi/külkereskedelmi ügyintéző
OKJ: 52 341 04 1000 00 00, Képzési idő: 1 év
Képzés díja: 15.000/hó + 2.000 vizsgadíj, Képzési fokozat: közép
Szak: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
OKJ: 52 344 01 0000 00 00, Képzési idő: 1,5 év
Képzés díja: 15.000/hó + 2.000 vizsgadíj Képzési fokozat: közép
Szak: Vállalkozási ügyintéző
(a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” szakvizsga után),
OKJ: 52 344 02 0000 00 00, Képzési idő: 0,5 év
Képzés díja: 15.000/hó + 2.000 vizsgadíj, Képzési fokozat: közép
Szak: Irodai asszisztens
OKJ: 33 346 01 1000 00 00, Képzési idő: 1 év
Képzés díja: 10.000/hó + 2.000 vizsgadíj, Képzési fokozat: alap
Szak: Német alap-/középfokú nyelvvizsga felkészítő
Képzési idő: 1 év, Képzés díja: 15.000/hó
Az oktatás heti két alkalommal, 16-20 óra, vagy
hétvégén 8-16 óra közti időtartammal történik.
Lehetősége van a képzési tandíj befizetésére részletfizetéssel, illetve
egyösszegű törlesztés esetén 10%-os kedvezményt biztosítunk.

Információ, jelentkezés és beiratkozás:
Dobai Enikő – Tel: 06-29-346-451
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
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Új

Gyáli Újság
Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a város minden háztartásába eljuttatni.
Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számára.
A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a
közművelődési intézmény kulturális, művészeti programok szervezésére és a Gyálon működő civil közösségek, kezdeményezések segítésére fordítja.
Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a
kultúrát támogatja!
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Apróhirdetés
KÖSZÖRÜLÉS fa-fémforgácsoló szerszámok, háztartási eszközök élezése. Badics Ferenc, Gyál, Károlyi M. utca 36.
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.
Felkészítés matematikából, magyarból,
történelemből, német, spanyol, orosz
nyelvből Gyálon, általános és középiskolásoknak. 06-20/527-77-01
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás
nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli
szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer
tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben, gyárakban, intézményekben.
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20
403 5524
Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
díszítő munkák, gipszkarton, álmennyezet
és válaszfal építések stb. Érdeklődni: 0630-386-4456
Parkettás vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. 06-70-50511-77
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47

Közösségi házban fogyasztóvédelem:
hétfőn 8-12-ig, csütörtökön 11.30-15.30ig. 06-20/527-77-01 E-mail: ofe-gyal@
gmx.net
Erdélyi, kisgyerekes anyuka keres Gyálon
és Vecsésen takarítást, vasalást (esetleg
főzést is). Alkalmi, illetve hosszútávra is.
Hívjon bátran! Tel.: 06-20/537-4077.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás
nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a
06-20/522-4478-as számot. A vizsgálat
ingyenes.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
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

Hirdetésekkel kapcsolatos információ:
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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Advent Gyálon
November 29. vasárnap 18.00 óra:
ünnepi műsor a református templomban.
Az első gyertya meggyújtása
a város adventi koszorúján.
December 4. péntek 18.00 óra:
a 19. Gyáli Téli Tárlat megnyitója.
December 6. vasárnap 17.00 óra:
ünnepi műsor a római katolikus
templomban.
A második gyertya meggyújtása
a város adventi koszorúján.
December 13. vasárnap 17.00 óra:
a Kodály Zoltán Zeneiskola karácsonyi
koncertje az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban.
A harmadik gyertya meggyújtása
a város adventi koszorúján.
December 18. péntek 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
December 19. szombat 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
December 20. vasárnap 14.00-21.00 óra:
advent a Templom téren
A negyedik gyertya meggyújtása a
város adventi koszorúján.
(A részletes programot lapunk decemberi
számában adjuk közre.)

December 18-19-20-án
14.00-21.00 óra között
gyermekműsorok, ismert
előadók, gyáli óvodások és
iskolások, civil szervezetek
ünnepi műsora, igényes
termékek kirakodóvására,
büfé forró teával, forralt
borral, sültgesztenyével,
sültkolbásszal,
betlehemi élőkép,
állatsimogatás
és más érdekességek.

Önt is várjuk a
Templom téren!

