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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Közép-Európában egyedülálló élménycentrum épülhet Gyálon

Régi fotókat keresünk
A Gyál története – A település
krónikája a kezdetektől napjainkig
című kiadványhoz olyan régi fotókat keresünk, amelyek talán csak
az önök családi albumában lelhetők fel.
2. oldal

„Minden képzeletet felülmúl”

Ady Endre-megemlékezés és
városi szavalóverseny
A magyar kultúra és irodalom ápolását és versek szeretetét gyermekeinkbe örökíteni kívánó pedagógusok munkájának köszönhetően
kerülhetett megszervezésre a városi szavalóverseny az Ady Endre
Általános Iskolában 2009. november 25-én.
7. oldal

Szakmai elismerésben
részesült a Liliom Óvoda
nevelőtestülete

Mint Pápai Mihálytól, városunk alpogármesterétől megtudtuk, a Gyálhoz tartozó területen egy nemcsak Magyarországon egyedülálló, de a világban is párját ritkító szórakoztató
és élménycentrumot építenének. A komplexumban a tervek szerint mega-vízipark tengerparttal, Titanic hajótest, 600 szobás ötcsillagos hotel, élményszínház, üzletek sokasága,
egészségközpont, autószalon és állandó kiállítás, Guinness múzeum, Guinness park, Madame Tussauds panoptikum, jégpálya, virtuális állatkert, s sok-sok egyéb látnivaló, attrakció, szolgáltatás kapna helyet.
A szórakoztatóközpont egyedülálló lenne a közép-európai piacon.
Írásunk a 3. oldalon.

8. oldal

Gyáli cukorbetegek világnapi
rendezvénye
A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete
november 9-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
tartotta a világnaphoz kapcsolódó
rendezvényét.
Az ünnepi rendezvényen is hasznos
és fontos ismereteket szerezhettek
a jelenlévők. Dr. Ferenczi Judit diabetológus szakorvos tartott előadást a cukorbetegségek és a daganatos betegségek kockázatairól.
12. oldal

Megnyílt a XIX. Gyáli Téli Tárlat
A XIX. Gyáli Téli Tárlatot december 4-én Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester
nyitotta meg az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, a kiállító művészeket pedig
Gyimesi István, városunk polgármestere köszöntötte.
Az önkormányzat által felajánlott díjakat Pápai Mihály alpolgármester, a Gyáli Téli Tárlatok
ötletgazdája és Pánczél Károly
adta át.
Beszámolónk az 5. oldalon.
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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

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Gyál Város Önkormányzata Képviselő-tesütletének megrendelése alapján Czagányi László szerző elkészítette Gyál története – A település
krónikája a kezdetektől napjainkig című helytörténeti tanulmány kéziratát. Jelenleg az illusztrációk összegyűjtésén dolgozunk.
Az illusztrációk összegyűjtéséhez kérem az Önök segítségét.
A gyáli közélettel kapcsolatos régi fotókra lenne szükségünk
kb. az 1940-es évektől. Amennyiben rendelkeznek fotóval
(újságcikkel) melyet felhasználhatnánk a helytörténeti tanulmányhoz tisztelettel kérem, hogy szíveskedjenek a rendelkezésünkre bocsátani egy rövid időre amíg – a hozzájárulásuk
esetén – arhiváljuk ezeket a felvételeket.

A Gyáli Őszidő Nyugdíjas Klub ezúton szeretné megköszönni mindazoknak, akik ebben az évben is a klubnak ajánlották
adójuk 1 %-át 2009-ben a klub 83 250 Ft-ot kapott az önök
segítségével.
Öszidő Nyugdíjas Klub tagsága

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Fenti ügyben Sághi Tamásné munkatársunkkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Kistérségi Fejlesztési Központ
Cím:
Kistérségi, Oktatási és Intézményfelügyeleti Iroda
2360 Gyál, Kőrösi út 54.
E-mail: saghi.tamasne@gyal.hu
Telefon: 06-29-540-920
A www.gyal.hu honlapunk aktualitásai között is megjelentettük ezen felhívásunkat kibővítve a keresett képek listájával.
Segítségüket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Pánczél Károly
alpolgármester

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



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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Közép-Európában egyedülálló élménycentrum épülhet városunk határában

„Minden képzeletet felülmúl”
A Gyál külterületén, az M5 és M0 autópálya
kereszteződésénél fekvő területre tervezett
termálfürdővel és szállodakomplexummal
lapunkban is többször foglalkoztunk már.
Mint megírtuk, a gazdasági válság miatt
megállt a nagyszabású beruházás, a projekt
megálmodói befektetőket vártak.
A közelmúltban új befektetői csoport képviselői keresték meg Gyál önkormányzatát,
a Titanic Extreme World minden eddiginél
grandiózusabb terveivel – tájékoztatta lapunkat Pápai Mihály alpolgármester.
Bár teljes egészében magánberuházásról van szó, a város önkormányzatának is
fontos szerep jut, hiszen egy ekkora projekt
megvalósításához a helyi építéshatósági és
egyéb rendeletek módosítása szükséges.
Ezért aztán természetes, hogy a befektető-

ket képviselő Titanic Waterpark Zrt.
vezetői először az
önkormá nyzatot
keresték meg.
Mint Pápai Mihálytól megtudtuk,
a Gyálhoz tartozó

területen egy nemcsak Magyarországon
egyedülálló, de a világban is párját ritkító
szórakoztató és élménycentrumot építenének. A komplexumban a tervek szerint
mega-vízipark tengerparttal, Titanic hajótest, 600 szobás ötcsillagos hotel, élményszínház, üzletek sokasága, egészségközpont,
autószalon és állandó kiállítás, Guinness
múzeum, Guinness park, Madame
Tussauds
panoptikum, jégpálya,
virtuális
állatkert, s sok-sok
egyéb látnivaló,
attrakció, szolgáltatás kapna helyet.
A szórakozta-

számára, számottevő adóbevételt hozna a
városnak, más módon is számítunk a befektetők segítségére.
Többfordulós tárgyalásokat folytattunk,
s sikerült nagy összegű felajánlásokat is elérnünk – jelentette ki Pápai Mihály alpolgármester. A befektetőket képviselő Zrt.
vezetőinek erről szóló levelét a képviselőtestület novemberi
ülésére terjesztettük be. Ebben a levélben azt vállalja
a Titanic Waterpark Zrt., hogy a
projekt megvalósulási helyszínét
biztosító terület
minden négyzet-

tóközpont egyedülálló lenne a
közép-európai
piacon. Azon túl,
hogy munkahelyek sokaságát jelentené a városban
és környékén élők

métere után 560 forinttal támogatja a várost, valamint ötszázmillió forint támogatást ad egy városi sportcsarnok építéséhez
– ismertette a gazdasági ügyekért felelős
városvezető.
Ha minden a tervek szerint halad, 2012
végéig Gyál határában Közép-Európában
egyedülálló élménycentrum épülhet.
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A Városi Könyvtárban történt
Október 7-én Városi Arany János Vetélkedőt szerveztünk általános iskolások részére.
A vetélkedő a következő
eredménnyel zárult:
I. helyezett: Zrínyi Mikós Általános Iskola csapata
- Roth Sándor
- Pécsi Andrea Brigitta
- Kovács Alexandra
- Orosz Nikolett

os emlékmű - Ady Endre Ált.
Iskola 8. o
II. helyezett: Nyirádi Katalin:
Üzletközpont
- Ady Endre
Ált. Iskola 5. o
III. helyezett: Kocsis Réka:
Sárkányölő Szent György - Ady
Endre Ált. Iskola 5. o
IV. helyezett: Papp Anett Lídia:
Gyál - Eötvös József Ált. Isk. és
KSZKI – 2. o

Óvodás kategória
I. helyezett: Rainer Máté: Liliom Óvoda - 6 éves, Halacska
csoport
II. helyezett: Tiderle Sarolta:
Szent István tér – Kopjafa - 6
éves, Halacska csoport
III. helyezett: Baldauf Veronika: Liliom Óvoda - 4 éves, Nyuszi csoport
A rajzok és képek a könyvtárban megtekinthetők.

November 11-én
vendégünk volt
Bartos Erika

II. helyezett: Bartók Béla Általános Iskola csapata
- Tóth Nikoletta
- Liszkai Fruzsina
- Nyiscsák Viktória
- Vajda Viktória
III. helyezett: Ady Endre Általános Iskola csapata
- Nagy Viktória
- Verebi Olívia Orsolya
- Kovács Friderika
- Budai Jenifer
Emléklapot kapott az Eötvös
József Általános Iskola és Közgazdasági SZKI csapata:
- Sebők Bianka
- Maticza Andrea
- Sepsi Olivér
- Nagy Dávid
November 6-án tartottuk „Az
én városom: Gyál” című rajzpályázat eredményhirdetését.
Helyezettek:
Felnőtt kategória
I. helyezett: M. Kaiser Ilona:
Kopjafa
Iskolás kategória
I. helyezett: Antal Kitti: 1956

V. helyezett: Horváth László:
Közösségi Ház - Bartók Béla
Ált. Iskola – 4. o

Köszönetnyilvánítás

Az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
köszönetet mond azoknak, akik a 2007-es évben
adójuk 1%-át számlánkra
utalták.
A befolyt összegből a
Városi Könyvtár állományát fejlesztettük.
Támogatásukra továbbra is számítunk. Adószámunk: 16936562-2-13

A népszerű Anna-PetiGergő könyvek írója
vetítéssel egybekötött
beszélgetését nagyon
élvezték a Tulipán és a
Jancsi és Juliska Óvoda nagycsoportosai és
az anyukákkal egyénileg érkezett apróságok.

Köszönjük, hogy a közösségi ház
idén is a közösség háza!
Közeledik a 2009-es év vége, összegzések, mérlegek mutatják meg mit, mennyire sikerült jól
vagy kevésbé jól tennie egyikünknek, másikunknak, egyéneknek, közösségeknek, baráti társaságoknak, stb.
Ebbe a sorba, mint összegző számvetés ritkán kerül városunk közösségi házának dolgozói kollektívája. A hiány pótlása képpen és nemcsak ezért szerintem feltétlenül említésre érdemes az a folyamatos segítőkészség, amit a ház alkalmazottai tanúsítanak. Ha bármilyen
együttműködést, segítséget vagy változtatást kértek a fogyasztóvédők, mindig megkapták,
megkaptuk. Pedig a házban érzékelhetően igen nagy a sürgés-forgás, sokszor kell időpontot
egyeztetni sokakkal. Voltak olyan panaszbejelentők, akik közvetlenül a közösségi háztól informálódtak arról, milyen csatornán keresztül juthatnak segítséghez, mint károsult fogyasztók. A közösségi ház dolgozói nélkül 2009-ben Gyál város és nemcsak Gyál lakóközösségének
fogyasztói panaszai sokkal nehezebben vagy egyes esetekben egyáltalán nem érkeztek volna
el hozzánk.
E tény, ha nem is látványos eredményekben, de néhányszor közelebb hozott sokakat. Kívánok
sok örömöt a ház minden dolgozójának és egyben köszönök minden segítséget!
Tisztelettel:
Horváth Gyula, a gyáli fogyasztóvédelmi szervezet elnöke
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Megnyílt a XIX.
Gyáli Téli Tárlat
Jövőre lesz 20 éve annak, hogy néhány, Gyál kulturális életének
fellendítését célul tűző lelkes művészetpártoló létrehozta a Gyáli
Téli Tárlatot. Az eltelt közel két évtized alatt változott a helyszín,
változtak a körülmények, de a cél ugyanaz maradt: bemutatkozási lehetőséget biztosítani a városunkban élő, városunkhoz kötődő
képzőművészek számára.
A XIX. Gyáli Téli Tárlatot december 4-én Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester nyitotta meg az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban, a kiállító művészeket pedig Gyimesi István, városunk polgármestere köszöntötte.
A kiállításra érkezett alkotásokból
független ítészek,
Dobos Zsuzsanna
művészettörténész,
a
Szépművészeti
Múzeum munkatársa és Gyócsi Brigitta művészettörténész válogatták a
kiállított műveket,
s ítélték oda a városunk önkormányzata által felajánlott
díjakat. A díjakat
Pápai Mihály alpolgármester, a Gyáli
Téli Tárlatok ötletgazdája és Pánczél
Károly adta át.

A XIX. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai
I. díj:
II. díj:
III. díj:
		
Különdíj:

Ifj. Makai Ferenc: Világszám
Gáll Sándor: Pincesor
Lőrincz Irén: Kacsát etető lány
Pósa Mária: Csobánka
Antal Kitti: Gentleman
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20 éves a Gyermekjogi Egyezmény!
„Nem boldogok a magyar gyerekek és nem is szeretik őket” Ezzel
a címmel közöltek híreket a UNICEF honlapján egy szakértők által
tartott sajtótájékoztatóról.
Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára szerint „mind az államnak és szervezeteinek,
mind pedig a társadalomnak, a családoknak és egyéneknek is vannak kötelezettségei. Jelenleg még hiányoznak annak feltételei, hogy
minden egyes gyermekből boldog állampolgár lehessen….
Ranschburg Jenő a pszichológus szemszögéből arról beszélt, hogy
a gyermekkor az élet egyik legküzdelmesebb időszaka, s minden
gyermek kiszolgáltatott, amíg meg nem nő, a boldog gyermekkor
pedig valójában csak a felnőttek nosztalgiája. Elmondta, az elmúlt
időkben drámaian csökkent a gyermekekhez köthető szakmák
presztízse Magyarországon, ami egyúttal azt is jelzi, hogy valami
zavar van a gyerekjogok értelmezésével kapcsolatban. „Az elmúlt
húsz évben nagyon sok rossz dolog történt a magyar gyerekekkel,
ők is áldozatai az átalakulásnak és a gazdasági, társadalmi válságnak” - fűzte hozzá. A professzor alapvető problémának tartja,
hogy gyakorlatilag megszűntek a gyerekközösségek, ami pedig a
gyerekek boldogságának egyik záloga. Márpedig, ahogy mondta,
„gyerekek csak gyerekszerető országban érzik jól magukat, Magyarország pedig nem az”.
Hogyan tehetjük azzá? Mit kell tennünk azért, hogy gyermekeink otthona legyen az ország, az iskola, az otthon?
Gondolkodnunk, és gondoskodnunk kell. A gondoskodásnak
több összetevője van. Érzelmi és fizikai. Rohanó világunkban
mindkettő „átörökítésével” gondok vannak. Kevés szülő tájékozott
az egyezményt illetően.
Sokan gondolják úgy magukról, hogy törvénytisztelő emberek,
mégsem tájékozottak a gyermekek (gyermekük) jogaiban.
Mindig elgondolkodom mikor kellene elkezdeni a gyermeknevelésre való felkészítést. Mi az a kommunikációs eszköz, ami hiteles
és valóban értékeket közvetít
egy gyermeket vállaló emberpár számára. Édesanyám
sokszor beszélt róla, hogy
az ő fiatal korában volt egy
tévéműsor, amiben a neves
pszichológus Ranschburg
Jenő adott tanácsokat a szülőknek. Neki akkor ez nagy
segítség volt. A tanácsadás
azóta intézményesült. Gyermekjóléti Szolgálatnak, Nevelési Tanácsadónak hívják
(komplex
szolgáltatással,
jogi pszichológiai tanácsadással).
No és persze gyámhivataloknak. Ezek a hivatalok
a hatóság erejével közvetítik
az egyezmény értékrendjét.
Bizony itt Gyálon és térségében is. Hogy hogyan és


milyen hatékonysággal? Kérem ne várjanak tőlem dicshimnuszokat.
A szülői elhanyagolás miatt nevelőszülőhöz vagy intézetbe került gyermekek szemében szeretetvágy és félelem lakozik. Mi történik velem –gondolják ? Hová fogok kerülni? Mikor mehetek haza
–kérdik?
A gyáli statisztikák nem fényesebbek, mint másutt. A gyermekvédelmi törvény 12 éves bevezetése óta csak Gyálról 100 gyermek
került átmeneti nevelésbe. Nagy részük már felnőtt. 65 esetben
döntött a gyámhivatal családba fogadás felől, amikor a vér szerinti
szülők helyett jó esetben nagyszülők vagy testvér családjába került
a gyermek. 17 gyermeket vettünk tartós nevelésbe és 18 gyermeket
fogadtak örökbe.
De az egyezmény szellemét követve jár el a gyámhivatal a vagyoni ügyekben is, amikor örökséget, pénzvagyont, vagy más értékeket
például ingatlant tart nyilván, és járul hozzá eladáshoz, vételhez.
E nehéz munka megbecsültsége alacsony. Tükrözi egy társadalom felelősségét a jövő nemzedéke iránt.
Ennek ellenére ezernyi elkötelezett ember nap mint nap törődik
érez, és dönt. Szerényen, de állhatatosan.
Úgy, ahogyan ez a munka megkívánja.
Végül álljon itt az egyezmény egy jellemző cikkelye amelyet e
különleges évforduló alkalmából a gyermekek nyelvére is lefordítottak; Egyezmény a gyermekek jogairól 9. cikk
„Nem szabad elszakítani téged szüleidtől, hacsak ez nem a te
érdekedben történik (Például, ha szüleid bántanak vagy nem törődnek veled.) Ha szüleid úgy határoznak, hogy külön élnek egymástól, valamelyikükkel kell, hogy élj, de jogod van ahhoz, hogy a
másikójukkal is könnyen kapcsolatot tarthass.”
Herczeg Sándor
gyámhivatal vezető
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Ady Endre-megemlékezés és városi
szavalóverseny az Ady Endre Általános Iskolában
Az Ady Endre Általános Iskolában hagyomány, hogy diákjaink tisztelegnek névadónk
előtt azzal, hogy minden évben születésének
napján, november 22-én megemlékeznek
róla. Az idei ünnepségen, november 20-án a
8.a osztály tanulói művészi irodalmi műsort
adtak elő Ady Endre életéről, melyben kiváló
módon szólaltatták meg verseit diáktársaik és tanáraik nagy örömére. Azzal a céllal,
hogy még ünnepibb hangulatot teremtsünk
ezen a napon iskolánkban, újdonságként, de
hagyományteremtő szándékkal ezen a napon
az osztályok diák-önkormányzati képviselői
megkoszorúzták az iskola előtt álló szobrát a
költőnek. A program szervezésében oroszlán
szerepet vállalt Dókáné Bodor Magdolna tanárnő, a Humán Munkaközösség vezetője.
Magyar kultúra és irodalom ápolását és
versek szeretetét gyermekeinkbe örökíteni
kívánó pedagógusok munkájának köszönhetően kerülhetett megszervezésre a városi szavalóverseny az Ady Endre Általános
Iskolában 2009. november 25-én. A versenyre felkészülő és megmérettetést vállaló
gyerekek a város általános iskoláinak legjobban szavaló tanulói voltak, akiket színvonalas zsűri hallgathatott és értékelhetett.
A város pedagógusai és a színházi élet képviselői döntöttek a helyezésekről: az 1-2.
évfolyamosok versenyében Ritecz Istvánné,
a Liliom Óvoda vezetőnője volt zsűri elnök, a 3-4. évfolyamosoknál Kápolnásiné
Sági Andrea, a Tulipán Óvoda vezetőnője
elnökölt. A felső tagozatosok zsűrijében
több szakmailag elismert döntéshozót is
köszönthettünk: az 5-6. osztályosok versenyében Farkas Éva színművésznő, a Kolibri Színház társulatának tagja volt a zsűri
elnöke, valamint Ondrik János színművész,
a Budapesti Utcaszínház tagja is értékelt.
A 7-8. évfolyam zsűrielnöke Berecz György
színművész, a Budapesti Utcaszínház
tagja, valamint a zsűri
tagja volt Gazdik István, az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója is.
A szavalatok színvonalasak voltak, így a
zsűri nehéz helyzetben
volt a döntéshozáskor

minden korosztályban. A zsűri munkája
alatt a versenyzőket és kísérőiket a hagyományos sajtos pogácsa, meleg tea várta.
A szíves vendéglátásnak és a versenyzők
magas szintű felkészülésének köszönhetően ezen a délutánon mindenki nagyon jól
érezte magát.

Eredmények
1-2. osztály:
Ady iskola
I. hely Németh Dorina
Zrínyi iskola
II. hely Tóth Dorina
Ady iskola
III. hely Fábián Luca
		 Beke Norbert
Zrínyi iskola
IV. hely Balla Gréta BarbaraBartók iskola
Bartók iskola
V. hely Szőcs Réka
3-4. osztály:
Ady iskola
I. hely Tamás Zalán
Ady iskola
II. hely Ambrus Norbert
		 Sipos Boglárka
Eötvös iskola
Ady iskola
III. hely Duró Fanni
Zrínyi iskola
IV. hely Gyeszli Fanni
Zrínyi iskola
V. hely Szabó Melinda
5-6. osztály:
Ady iskola
I. hely Wrábel Levente
		 Horváth Gergő
Ady iskola

II. hely Windberg Viktória Ady iskola
Bartók iskola
III. hely Csorba Zsanett
Zrínyi iskola
IV. hely Szabó Sarolta
Bartók iskola
V. hely Kármán Örs
VI. hely Németh Dzsenifer Bartók iskola
7-8. osztály:
Bartók iskola
I. hely Mráz Nikolett
Ady iskola
II. hely Revóczi Orsolya
III. hely Krasnyánszky BiankaAdy iskola
IV. hely Gyarmati DzseniferBartók iskola
		 Sándor Norbert
Zrínyi iskola
Zrínyi iskola
V. hely Orosz Nikolett
VI. hely Tifán Tomka TiborEötvös iskola
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Szakmai elismerésben részesült a Liliom Óvoda nevelőtestülete
Azon gondolkodtunk, hogy mi mindent írhatnánk a november 21én tartott SZMK bálunkról, melyet hagyományaink szerint az idén
is megrendeztünk, mikor egy levél érkezett óvodánkba. A feladó az
Óvodai Nevelés Szerkesztősége volt.
Lelkesen bontottuk ki, hiszen már alig vártuk, hogy megérkezzen a válasz a pályázatunkra. De kezdjük csak az elején.
„Az Óvodai Nevelés” című havonta megjelenő folyóirat hosszú
múltra tekint vissza. Az ország összes óvodájában neves szakemberek által írt cikkekkel segíti az intézményekben folyó szakmai
munkát. Ezen újság hasábjain jelent meg egy pályázati felhívás:
„Az óvodában adódó konfliktusok kezelése, jó gyakorlatának bemutatása” címmel.
Az elméleti és gyakorlati tudásunkat összeszedve megfogalmazódott szakmai elképzelésünk. Az óvodai csoportokban előforduló konfliktusokat dolgoztuk ki pszichológiai, módszertani,
gyakorlati szempontok alapján. Az ország egész területéről érkező pályamunkák közül óvodánk „Mindenre van megoldás” című
jeligés pályázata III. helyezést ért el. A mai világban az is sokat
számít,ha pénzt nyerhetünk az intézményünknek, de ez annál
sokkal több volt. A zsűri neveit olvasva: Puky Istvánné (nyugdíjas
főiskolai oktató, óvodai szakértő), Pivókné Gajdár Klára (óvodapedagógus, mentálhigiénés és minőségbiztosítási szakértő), Körmöci Katalin (Óvodai Nevelés, felelős szerkesztő, nyugdíjas mestertanár, óvodai szakértő)
Hirdetés



Igazán nagy büszkeség töltött el bennünket. Az óvodai élet legjelesebb szakmai képviselőitől kaptuk az elismerő szavakat melyek
így hangoztak.
„Elméleti ismereteket is szerepeltet. A jól összeszedett elméleti
felvezetést követően négy szakszerűen bemutatott esetleírást közöl,
amely különféle konfliktus helyzetekben a gyermek és gyermekcsoport vagy óvónő problémájáról szól. Megoldási lehetőségeket is
kínál, részletes elemzést tesz közzé, amely példa értékű.”
Újra megerősítést nyert hát, hogy munkánk sikeres, szakmailag helyén lévő. A további munkánkat tekintve, a nehézségek ellenére is lelkesedésünk töretlen. Jövőben is minden lehetőséget
kihasználunk azért, hogy a óvodában folyó szakmai munkánkat
minél többen megismerhessék.
A Liliom Óvoda szakmai munkaközössége
A Kovács István Pál Dalkör következő műsora

január 17-én, vasárnap 15.00 órakor
lesz az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Vendégművész:
Palojtai Érsek Ágnes
Zene:
Látó Imre és cigányzenekara

2009. december

A kertésznaptár decemberi cikkében a téli madáretetésről
lesz szó.
A kertben élő énekesmadaraink a nyári időszakban igen sok kártevő rovart, hernyót elpusztítanak. Ezzel is hozzájárulnak kertünk
közvetlen növényvédelméhez. Télen viszont segítenünk kell őket
a táplálékhoz
jutásban. Ezért
minden hobbikert tulajdonosnak, ha lehetősége nyílik rá,
fontos a kerti
madarak
téli
etetése. A madáretetőt sokféle
madár látogathatja. Leggyakoribb vendég
a
széncinege,
ritkább a kékcinege és a barátcinege. Ugyancsak csapatostól lepik el az etetőhelyet
a tengelicek, zöldikék, meggyvágók, de megjelenik a házi és a mezei
veréb is. Szintén gyakori vendégek a feketerigók, de megjelenhet a
szarka is.
Alapvető szempont,
hogy az etetést csak
az első kemény fagyok
beállta után kezdjük
meg, és azt csak kora
tavasszal
hagyjuk
abba. A madaraknak
folyamatos táplálékellátásra van szüksége.

Az etetéshez különböző madáretetőket
használhatunk. Ezek
lehetnek dúcon állóak, félig nyitottak,
fára akasztható etetőrácsok vagy
egyszerű, akár
drótból kialakított madárkalács tartók
is.
Vehetjük
őket készen, de akár az egész család bevonásával magunk
is elkészíthetjük.
A legfontosabb szempont, hogy a madáretetőhöz macska,
és egyéb a madarak számára veszélyes ragadozó ne férjen
hozzá. Etetésre mindenképpen magas olajtartalmú magvakat használjunk. Ez elsősorban fekete napraforgó vagy
dióbél legyen. Kiegészítésként egyéb apró magkeveréket is
használhatunk. A cinkék etetésénél jó szolgálatot tehet a
nyers marhafaggyú, vagy a készen kapható cinkegolyó, melyek egyszerűen a gyümölcsfák, díszfák ágaira akaszthatók. Semmiképpen ne etessünk a madarakkal füstölt szalonnát vagy bőrkét,
és nyers kenyérbelet sem. Ez utóbbiakat a madarak zúzógyomra
nem tudja feldolgozni, és idővel elpusztulnak tőle. A rigók és egyéb
nagyobb énekesmadarak számára kedveskedhetünk alma- és répa
darabokkal, melyek akár a dúcetetők alá is szórhatók.
Ha az etetőket a nappali szobánk közelében helyezzük el, akkor
a madarak mindennapos megfigyelése sok örömet okozhat az egész
családnak.
Minden Kedves Olvasónak Boldog Ünnepeket és sikeres jövő évi
kertészkedést kívánok.
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

Hirdetés
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Gondolatok karácsony táján
A szeretet ünnepe előtt érdemes belegondolnunk abba, hogy nem minden teremtett
lénynek jut finom étel és biztonságos otthon. Az együttérzés talán az első lépés ahhoz,
hogy kevesebb gonoszság legyen világunkban. Erről szépen szól igazi állatbarátként
is megismert nagy színészünk verse.

Kibédi Ervin: Emlék
Pár évvel a nagy háború után
Vettem egy kutyát a sintértelepen.
Mikor a ketrecéből kiengedték
Csak futott körbe-körbe, sebesen,
Mint aki nem hiszi, hogy szabadul.
Majd leült s üvölteni kezdett vadul.
Üvöltött fájdalmat és szabadságot.
Harapást, bocsánatot, haragot
S kétségbeesve üvöltöttek hozzá
a rács mögött bent maradt rabok.
Üvöltötték a kínt, a bűzt, a rácsot,
a halálfélelmet, hogy iszonyú
a drót, ami a bőrükbe vágott
s az életüket, mi oly szomorú.
Az odavetett dögletes kemény húst,
az ihatatlanul büdös vizet,
a bordatörő, számtalan sok rúgást
s az embertelen emberkezeket.
Csupa szomorú és ismerős dolgot
panaszolt az üvöltés dallama,
mintha egy történelemkönyvből szólott
volna múltunk megidézett szava.
Aztán lassacskán néma, süket csönd lett,

Lecsillapult a rémes hangzavar.
Majd lábamhoz simult, mintegy jelezve,
hogy tőlem menekülni nem akar.
És elindult velem a szürke sárban
a városszéli félig-utakon
egy darab spárga volt csak a nyakában
és mindkettőnkben nagy-nagy nyugalom.
És még sokáig én voltam neki minden
Ő boldog volt, okos vidám, szabad
- gondolatom kutatta szemeimben;
s én hordtam neki a nagy csontokat.
De elparancsolt mellőle az élet,
hogy hová tűnt el, nem maradt tanú
és biztos tudom, hogy ő már azóta
csak kutyapor és csak kutyahamu.
Ó, láttál már szemeket a rács mögött?
Jártál már kint a sintértelepen?
A reménytelenség, a kétség között
Gondolkoztál már néha ezeken?!
Most süt a nap és úgy ragyog az élet,
a jövő kép csak csupa remény.

A szomorúságra itt semmi szükség
és boldog az, kinek szíve kemény.
De ne mosolyogj, ne nevess ki érte,
Hogy megint állatokról szól dalom,
különben, az sem bántana, ha gúnyolsz,
én ezért még a gúnyt is vállalom.
Tudom, hogy sok más baj is van e korban;
Éhség, betegség, nyomor, háború,
A boldog gyermek kevés a világon
S még mindig nagyon sok a szomorú.
Hát munkálkodj az emberek jólétén
és sorsuk majd biztosan földerül.
De ne menj el a hű állatok mellett,
ne hagyd el őket érzéketlenül.
Bizony, ha nem tudod megérteni
Egy kóbor kutya halódó nyögését,
Óh, mondd meg nekem; akkor hogyan tudnád
enyhíteni az ember szenvedését.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek békés karácsonyt és szerencsés új
évet!
Dr. Molnár Zoltán állatorvos

Gyáli cukorbetegek világnapi rendezvénye
A Diabétesz Világnapot
minden évben november
14-én ünnepeljük. Ezen a
napon született Frederick
Banting, akinek Charles
Besttel közös gondolata
vezetett az inzulin 1922-es
felfedezéséhez. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes
Szövetség (IDF) és tagszervezetei rendezik meg világszerte.
Diabétesz Világnapot első alkalommal 1991-ben szervezett
a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO), látva a cukorbetegség világszerte növekvő
terjedését. Azóta népszerűsége folyamatosan nő, ma már több
mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, köztük az egész12

ségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket
és a társadalom valamennyi tagját.
A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete november 9-én, az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartotta a világnaphoz kapcsolódó rendezvényét.
Városunk egyik legstabilabban működő civil szervezete hosszú ideje végzi áldozatos, hatékony és színvonalas munkáját a tagok és a diabéteszben érintett külső
személyek segítésében, életminőségük javításában és a
megelőzésben. A világnap tiszteletére szervezett rendezvényt is ez a gyakorlatias megközelítés jellemezte, hiszen az
öncélú ünneplés helyett Gazdik István közösségi ház igazgató rövid köszöntője után hasznos és fontos ismereteket szerezhettek
a jelenlévők. Dr. Ferenczi Judit diabetológus szakorvos tartott
előadást a cukorbetegségek és a daganatos betegségek kockázatairól.

Szelektív a figyelem is
Ismerik a kifejezést? Nekem is először a kamasz
gyerek jut eszembe róla… De aztán rögtön egy jó
kis rádióadó, ahol csupa „fekete zenét” játszanak.
Keressék meg, érdemes!
De harmadszorra az ugrik be ezzel kapcsolatban,
hogy hogyan lehet az, hogy vannak, akikhez
ugyanaz a mondanivaló ugyanazokon a csatornákon nem jut el, másokhoz meg igen? Vagy eljut,
csak nem érdekli őket, így nem vesznek tudomást
róla? És vajon miért van az, hogy ugyanaz a tájékoztatási módszer egyik településen hatékony,
a másikon nem… Kérem, ne vegyék magukra,
nem Gyálról beszélek, hiszen az adatok tanúsága
szerint van rosszabb is. Csak úgy általában.
De ha már itt tartunk, lenne még mit javítani a
szelektív gyűjtésünkön: nyitott szemmel járom
kisvárosunk utcáit azokon a bizonyos napokon,
mármint a szelektív járat napjain. És bizony úgy
látom, hogy mindig ugyanazok teszik csak ki az
újrahasznosítható hulladékot a ház elé. De szeretném, ha olyan sűrűn sorakoznának az átlátszó
zsákok az út szélén, mint hétfőnként a kukák!
Hogy ezt az álmot
megközelíthessük,
kérem, fogadják érdeklődéssel a 2010es szelektív gyűjtési
naptárat, amelyet
december hó folyamán postaládáikban is megtalálnak
majd. A naptárakat
mágnessel látjuk
el, hogy a hűtő oldalán egy évig is
figyelmeztethessen
a „zsákos napok”
közeledtére.
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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
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

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.
KERESÜNK:-három műszakba, autóval
és elektromos targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező göngyöleg válogatót,
-három műszakba, autóval és elektromos
targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező áru összekészítőt, -három műszakba,
autóval és elektromos targoncavezetői
jogosítvánnyal rendelkező fagyosraktárba
áruösszekészítőt. Tel:06-20/367-4450
DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül.
Mosdók, mosogatók, WC-k, WC tartályok, csaptelepek javítása, cseréje.
30/234-7492

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

WILLIAMS TELEVÍZIÓ
2220 Vecsés, Telepi u. 83.
Tel/fax: 06-29/352-362
Mobil: 06-20/954-6319, 06-20/589-7167
Web: www.williams.hu, E-mail: williams@williams.hu

Plus 29 magazin a WTV képújság csatornáján Csütörtökön 19 órakor, ismétlés minden nap délelőtt 11 órakor és este 19 órakor.
Minden hétfőn 21 órakor nézőpont című élő adás.

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
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A Gyáli Egészségházban megnyílt
kezelőhelyen alkalmazott terápiáról
Milyen esetekben ajánlják a terápiát?
A keringési zavarra visszavezethető betegségek esetén, ami lehet magas vérnyomás, végtagfájdalom, fejfájás, fülzúgás, szédülés, cukorbetegség, stb.
Hogyan hat a terápia a betegség ellen?
Tudományos tanulmányok eredményeiből a következőket állapíthatjuk
meg: A terápia nem a betegség ellen, hanem a szervezet működését
támogatva hat az egészséges állapot elérése érdekében. Javul a sejtek
oxigénellátása ezáltal a sejtműködés, ami végeredményben a hatékony
gyógyuláshoz vezet.
Alkalmazható-e a terápia, más pl. gyógyszeres kezelés mellett?
Igen. Olyan hatékony és mellékhatás-mentes módszerről beszélünk,
amely más terápia mellett kiegészítő terápiaként alkalmazható.
Hány kezelés ajánlott egy beteg számára és egy kezelés mennyi
időt vesz igénybe?
Ez leginkább a beteg állapotától függ, (általában 10 - 30 kezelést ajánlunk) Egy alkalom betegségtől függően kb. 8-40 percet vesz igénybe.

Terápia: 06-20/927-6250, 06-20/927-9646

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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A FEGY naplójából Deák Bill a Közház Klubban
November 6-án a rendőrség kérésére egy személy felkutatásában vettek részt a polgárőrök,
aki azt megelőzően egy üzletben fegyvernek látszó tárggyal hadonászott, majd egy a városunkból kivezető úton gyalogosan elindult.
A személyt a kapott személyleírás, valamint
más lakossági bejelentés segítségével sikerült
beazonosítani. A járőr a személyt kellő körültekintés után a helyszín közelében feltartóztatta,
a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. A rendőrség a személy ruházatának átvizsgálása során
több, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt talált ezért a személy előállításra került, ellene a rendőrségi eljárás megindult.
November 17-én a rendőrség kért segítséget,
mert egy személy városunk egyik főközlekedési
útján a késői órák ellenére egy kiskocsival alumínium lemezeket tolt. A rendőrségnek a kért
segítséget a járőr megadta, majd járőrtevékenységét tovább folytatta. Néhány óra elteltével városunk külterületének ellenőrzése során ugyan
ez a személy tűnt fel a régi kiskocsival de újra
megpakolva alumínium lemezekkel. A személyt
a rendőrség ekkor már előállította.
Lapzártakor érkezett a jelzés ügyeleti központunk felé, hogy ugyan ez a személy a város
egyik közintézménye elől egy kerékpárt próbál
eltulajdonítani, de a helyszínre időközben kiérkező rendőrrel megerősített polgárőr járőr ezt
megakadályozta. Mindhárom esetben megindult a rendőrségi eljárás.
November 20-án éjjel érkezett a bejelentés
ügyeletünkre hogy egy családi ház ablakán egy
ismeretlen férfi dörömböl, és mindenképpen
be akar jutni az épületbe. A jelző egy hölgy,
aki egyedül tartózkodik otthonában és nagyon
fél. Járőrünk azonnal a helyszínre sietett és ott
megállapította, hogy a jelzés valós. A személy
elmondta, hogy a fővárosban italozott, jelenleg
nincs tisztában azzal hogy pontosan hol van. Elmondása szerint ez a barátja háza ezért zörget.
Mikor járőrünk felvilágosította, hogy Gyálon
van és nem az általa megjelölt, tőlünk 20 km-re
található községben, a személy igen meglepődött. Járőrünk a személynek a kért útbaigazítást
megadta, majd a vasútállomásra kísérte.
Novemberben is fokozott rendőri tevékenységgel és kiemelt polgárőri szolgálattal találkozhattak városunk lakói. A rendőrség valamint a
FEGY állománya igen gyakran „civil” ruházatban, váltakozó időpontokban látott el gyalogos
és gépkocsizó járőr szolgálatot.
A fokozott és megerősített szolgálat már eddig
is több látványos eredményt hozott. Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy az akciósorozat a
jövőben is folytatódik.

Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár sikeresen szerepelt az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „PANKKK
- Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért” elnevezésű pályázatán.
A támogatásként elnyert 600 ezer forint
az intézmény saját forrásaival kiegészülve lehetővé teszi, hogy közel egy éven át,
hónapról hónapra ismert, profi előadók,
könnyűzenei együttesek előzenekaraiként kapjanak bemutatkozási lehetőséget
fiatal, tehetséges rockzenészek az intézmény „Közház Klubjában”.
November 28-án, szombaton a Whiscats együttes bemutatkozása után a Deák
Bill Blues Band adott nagysikerű, teltházas koncertet, december 4-én pedig
a Still With Soul, a Heroes Of The Underground és a Puttony HIT-Rock lépett
színpadra.

Pattogott a kaucsuklabda az
Ady iskolában
November 6-án rendeztük meg egyesületünk szervezésében a városi általános iskolás asztalitenisz versenyt.
Megalakulásunkkor megvalósítandó
célként tűztük ki a helyi és kistérségi
sportélet színesebbé tételét. Ennek eleme volt e helyi szintű esemény, amin minden várakozást felülmúló visszajelzést
kaptunk a gyerekek részéről. Városunk polgármestere védnökségével is emelte a
rendezvény helyi jelentőségét, eme kedvelt és népszerű sportban. Öt korcsoportban indultak a küzdelmek és izgalmasabbnál izgalmasabb szetteknek lehettünk
szemtanúi. A sok sportszerető iskolás nehéz, de egyben örömteli feladatot adott a
versenybizottságnak. A sok színes ajándék csak erősítette a mérkőzésen résztvevők
elszántságát kicsiktől a nagyokig. De minden további szófűzés helyett álljanak itt
az eredmények.
Alsó korosztály: 1. Tumpech Krisztián, 2. Sándor Noémi, 3. Gyibáczi Dávid
Felső tagozat
5-6 leány: 1. Dam Csilla, 2. Tamás Lívia, 3. Kőműves Brigitta
5-6 fiú: 1. Kovács Gergő, 2. Dominkó Dániel, 3. Csatári Bálint
7-8 leány: 1. Kiss Henrietta, 2. Fülöp Krisztina, 3. Köcse Nikolett
7-8 fiú: 1. Bróda Richárd, 2. Ványolos Barnabás, 3. Magó Konrád
Köszönet az Ady Endre Általános iskolának a rendezvény megvalósulásában vállalt szerepéért.
Külön köszönet Tumpechné
Nagy Erzsébet tanárnőnek,aki
nagyban hozzájárult a rendezvény gördülékeny lebonyolításához. Reméljük,hogy versenyünk az elkövetkező években
városunk megszokott sporteseményévé válik.
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Vezetőség

