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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Módosultak a szemétszállítási
díjak
Fontos változás, hogy a háztartási
hulladék gyűjtésére rendszeresített,
a lakosság által legnagyobb mértékben használt gyűjtőedények egyszeri ürítési díja csökkent.

2. oldal

Mit vár 2011-től?
Városunk vezetőit, s képviselő-testületének tagjait a 2011-es évvel kapcsolatos, városunkat, közösségünket érintő elvárásaik számbavételére
kértük.

4-5. oldal

Helyi művészeket bemutató
kiadvány készült az évfordulóra
20 éves a
December 10-én Pápai Mihály polgármester nyitotta meg a
Gyáli
Gyálon élő, városunkhoz kötődő képzőművészek immár 20.
Téli Tárlat
alkalommal megrendezett seregszemléjét, a Gyáli Téli Tárlatot.
2010
Városunk első embere – aki két évtizeddel ezelőtt ötletgazdája
volt az azóta hagyománnyá vált esemény megszervezésének –
megnyitóbeszédében felidézte az indulás körülményeit, majd
a település képzőművészeti életében és a Gyáli Téli Tárlatok szervezésében is meghatározó
szerepet vállaló festőművész, Fegyó Béla méltatta a kiállítók munkáit.
Beszámolónk a 3. oldalon.

Ismét gazdag programot kínált az adventi rendezvénysorozat

Koncertek és kirakodóvásár várta az érdeklődőket

Eredetileg csak poénnak
szánta

Ismerjünk meg egy gyáli fiatalembert, aki egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy mézeskalácsházikókat készít. És hogy mi sült ki
belőle?

7. oldal

Sikeres évet zártak birkózóink
December 29-én este a Gyáli Birkózó Egyesület a Ferencváros Torna
Clubbal közösen 150 fős záróvacsorán búcsúztatta az elmúlt évet.

14. oldal

Gyál Város Önkormányzata négy évvel ezelőtt
határozta el, hogy a római katolikus egyházköz
séggel, a református gyülekezettel, a Kodály Zoltán Zeneiskolával és az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárral karöltve városi
rendezvénysorozattal
teszi még emlékezetesebbé az adventi készülődés időszakát.
Az eseményfolyam
azóta hagyománnyá
vált városunkban.
Képes beszámolónk
a 10-11. oldalon.
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a téli időszak
időjárásának következményeként a járdák, utak síkossá, balesetveszélyessé válhatnak.
Gyál Város Önkormányzatának 10/2004(V.5.) Ök. számú
rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól kimondja:
”A járdákon a síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő
anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os
arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről, a keveréséről a tisztán tartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok
tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon
történhet.”
Kérjük Önöket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket!
Polgármesteri hivatal

Ügyfélfogadási rend a
polgármesteri hivatalban
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010.
(XII.22.) számú rendelete értelmében a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje január 1-jétől az alábbiak szerint alakul:
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
12.30 órától- 15.30 óráig
Szerda 12.30 órától- 17.45 óráig
Péntek 08.00 órától- 12.00 óráig
Az okmány- és ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
12.00 órától- 15.30 óráig
Kedd
08.00 órától- 12.00 óráig, illetve 12.30 órától- 15.00 óráig
Szerda 12.30 órától- 17.00 óráig
Péntek 08.00 órától- 12.00 óráig

Módosultak a szemétszállítási díjak
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. (XII.20.)
sz. határozatában döntött a szemétszállítási közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlat elfogadása tekintetében, s az A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. (2360 Gyál,
Kőrösi út 53.) ajánlatát, valamint az abban 2011. évre meghatározott díjtételeket elfogadta.
Fentiek alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 26/2002. (XII.20.) Ök. számú rendeletének módosításában az alábbi díjakat határozta meg 2011-re:

Gyűjtöedény egyszeri ürítése
1 db 1.100 liter űrtartalmú
1 db 3 m3 űrtartalmú konténer
1 db 5 m3 űrtartalmú konténer
1 db 6 m3 űrtartalmú konténer
Szabványosított 60 literes
műanyag zsák

2011. évi díjtétel
3.500.-Ft+ÁFA
10.200.-Ft+ÁFA
17.000.-Ft+ÁFA
20.400.-Ft+ÁFA

2010. évi díjtétel
3.711.-Ft+ÁFA
10.130.-Ft+ÁFA
16.898.-Ft+ÁFA
20.265.-Ft+ÁFA

236.-Ft+ÁFA

228.-Ft+ÁFA

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített – a legmagasabb évi mértéke a háztartási hulladék
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelé- esetében:
si közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére Gyűjtőedények megnevezése:
2011. évi díjtétel 2010. évi díjtétel
rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai:
60 literes űrtartalmú gyűjtőedény
Gyűjtőedény egyszeri ürítése
2011. évi díjtétel 2010. évi díjtétel igénybevételénél
12.064,-Ft+ÁFA
10.865,-Ft+ÁFA
1 db 60 literes űrtartalmú
232.-Ft+ÁFA
209.-Ft+ÁFA 110 és 120 literes űrtartalmú gyűjtőedény
14.144,-Ft+ÁFA
15.616,-Ft+ÁFA
1 db 110 literes és 120 literes
272.-Ft+ÁFA
300.-Ft+ÁFA igénybevételénél
1 db 240 literes űrtartalmú
356.-Ft+ÁFA
468.-Ft+ÁFA 240 literes űrtartalmú gyűjtőedény
Zöldhulladék gyűjtésére 60 literes
igénybevételénél
18.512,-Ft+ÁFA
23.260,-Ft+ÁFA
műanyag zsák
152.-Ft+áfa
Fontos változás, hogy a háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített, a
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési lakosság által legnagyobb mértékben használt 110, 120 illetve 240 literes
közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladékhoz hasonló gyűjtőedények egyszeri ürítési díja csökkent.
jellegű és összetételű hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőSávai Mária
edények egyszeri ürítési díjai:
mb. aljegyző
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Helyi művészeket bemutató kiadvány készült az évfordulóra

Decemberben jubilált a Gyáli Téli Tárlat

20 éves a
Gyáli
Téli Tárlat
2010

December 10-én Pápai Mihály polgármester nyitotta meg a Gyálon
élő, városunkhoz kötődő képzőművészek immár 20. alkalommal
megrendezett seregszemléjét, a Gyáli Téli Tárlatot. Városunk első
embere – aki két évtizeddel ezelőtt ötletgazdája volt az azóta hagyománnyá vált esemény megszervezésének - megnyitóbeszédében
felidézte az indulás körülményeit, majd a település képzőművészeti
életében és a Gyáli Téli Tárlatok szervezésében is meghatározó szerepet vállaló festőművész, Fegyó Béla méltatta a kiállítók munkáit.
Hagyománnyá vált az is, hogy a Gyáli Téli Tárlatok zsűrizésére
külsős szakembereket kér fel a rendező közösségi ház. A jubileumi
kiállítás zsűrijének elnöke Dobos Zsuzsanna, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze volt, aki Gyócsi Brigitta művészettörté
nésszel közösen alakította ki álláspontját.
Gyál Város Önkormányzatának nagylelkű felajánlása jóvoltából
decemberben is jelentős díjakat, művészboltban levásárolható utalványokat kaptak a díjazott művészek.
Az elismeréseket Pápai Mihály, Gyál város polgármestere adta át.
Emléklapot kaptak a tárlaton való részvételükért: Gálos Sándor,
Marsi Ferencné, Jenei Lajosné, Badics Ferenc, Sági Pál, Orosz László,
Balina Gyula, Gáll Sándor, Spanger Erika, Simon Adalbert, Dr. Bán
Éva, Pósa Mária, Csuhaj László, Fehér Imre, Borsos László, Leskó Katalin, Bottlik Bábor, Karizs János, Garai Anna és Bánkuti Emese.
Különdíjjal jutalmazta a zsűri Ihász Zoltán és Lőrincz Irén alkotását, III. díjat kapott Pankovics Mária Valéria, II. díjat M. Kaiser
Ilona. A XX. Gyáli Téli Tárlat I. díjjal jutalmazott alkotója a külsős
szakmai zsűri döntése alapján Hefler Gábor lett.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár városunkhoz
kötődő képzőművészeket bemutató nívós kiadványt jelentetett meg
az alkalomra.
Az ünnepi eseményt záró állófogadáson Gyimesi István, Gyál város nyugalmazott polgármestere mondott pohárköszöntőt.
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Milyen évre számítanak, mit várnak 2011-től
Az év vége az értékelés, a velünk történtek számbavételének időszaka, az új év kezdete pedig a
tervezésé. Városunk vezetőit, s képviselő-testületének tagjait a 2011-es évvel kapcsolatos, városunkat, közösségünket érintő elvárásaik számbavételére kértük.
Pápai Mihály (Fidesz), Gyál város polgármestere:
Tisztelt gyáli polgárok! Az ország és városunk,
Gyál is nagy kihívások előtt áll. Az elmúlt 20
évben nagy lépéseket tettünk városunk fejlődése érdekében. Önökkel közösen. Bizonyára
emlékeznek rá, hogy a zöldségpiac környékén
az utcákban piacnapokon mozdulni sem lehetett és a szemét beborított mindent. Az ivóvizünk vasas volt és fogyasztásra alkalmatlan.
A gázhálózat kiépítésének befejezése a 90-es évek elején megtörtént,
változatlan önerővel. Ezek után a telefon, kábel-tv, internet a térségben legolcsóbb áron valósult meg. A szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997-ben megkezdődött és 2001- re be is fejeződött. Napjainkig
készült el a Zrínyi iskola, terembővítése és a sportcsarnok építése is.
Épült még két óvoda, közösségi ház, és felújítottuk az Ady iskolát.
Közben épültek járdák és mára már minden út szilárd burkolatú,
hogy csak a jelentősebbeket említsem. Ezek mind nagyon fontosak
a mindennapi életünkhöz! De azt gondolom, jövőnk érdekében és
várossá válásunk történetében életünk egyik legmeghatározóbb
állomásához érkeztünk. A városközpont a 2011-es év legnagyobb
kihívása és feladata. Ezzel egy időben megújul a piac és környéke is.
Az évvégére rá se ismerünk majd városunk központjára.
Tisztelt gyáliak! Az előttünk álló feladat felborítja városunk rendjét, kellemetlenséggel jár majd. Ezért előre is türelmüket, támogatásukat, és megértésüket kérem.
A 2011-es évhez mindenkinek nagyon jó egészséget, szerencsét,
és sok sikert kívánok.
Pánczél Károly (Fidesz) országgyűlési képviselő, alpolgármester, önkormányzati
képviselő, 3. sz. választókerület:
A 2011-es esztendőre kívánok minden gyáli
polgárnak, kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt sikerekben gazdag új esztendőt és jó egészséget!
A mögöttünk hagyott 2010-es esztendőben,
mi magyarok megint lezártunk egy korszakot
és ismét mertünk álmodni és tenni egy jobb
Magyarországért. 2010 tavaszán bizonyságot nyert, hogy az emberek
nem tűrik, ha hazudnak nekik, képesek szembe nézni és leszámolni
a velünk élő igazságtalanságokkal.
Új, reményteli és cselekedetekkel teli korszakot nyitott Magyarország, ahol új írott és íratlan törvények születnek, amelyek egy igazságos, békés Magyarország pillérei, ahol az összefogás hazára talált.
A bennünket sújtó árvizek és a váratlan vörösiszap katasztrófa
közben a magyar emberek soha nem látott összefogásának lehettünk
tanúi. Ez az összefogás adhat reményt és lehetőséget 2011-re, hogy
közös céljainkat el tudjuk érni, hogy növekedjen a foglalkoztatás,
hogy munkája legyen mindenkinek, aki dolgozni akar, hogy gyer

mekeink biztonságban növekedjenek, hogy szüleink, nagyszüleink
méltóságban élhessék nyugdíjas éveiket.
A feladatunk Gyálon sem kevesebb ennél, közös otthonunkat
építjük tovább. Közös otthonunkat, a kertvárost, ahol jó élni és ahol
biztonságban vagyunk.
Ez sem megy összefogás nélkül! A közös városépítéshez kérem további együttműködésüket.
Együtt, Otthonunkért, a Városunkért!
Kasa Csilla önkormányzati képviselő
(Fidesz), 2. sz. választókerület:
A 2011. évtől természetesen további fejlődést
várok a város számára. Mivel én a 2. körzetet
és a közoktatást képviselem, ezek a területek kiemelten fontosak számomra. Várom a
tavaszi járdaépítés megvalósulását, ám az év
minden bizonnyal legnagyobb feladata a városközpont megvalósítása lesz. A közoktatás
átalakulóban van, új törvény szerint fogunk
dolgozni, amely reményeim szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógushivatás megbecsültsége, tekintélye erősödjön. Minden gyáli
embernek boldog új évet, egészséget, sikereket kívánok!
Czotter Ferenc önkormányzati képviselő
(Fidesz), 1. sz. választókerület:
Az elmúlt év kampányoktól hangos év volt.
2011-ben csendre, nyugalomra van szükségünk. Sok munka vár ránk. Hazánknak ki
kell keverednie a nyolc év okozta válságból és
szegénységből.
Azért kell dolgoznunk, hogy Magyarország,
s benne városunk, Gyál is megerősödjön.
Az idén kőből és téglából városközpontot
építünk. Ez azonban nem elég. Lélekben is építkezni kell. Ezért
azt várom, hogy minden jóérzésű gyáli polgártársam odafigyeljen
arra, hogy továbbra is rend és tisztaság legyen körülöttünk. Az emberi lelkekben pedig nőjön a bizalom és a szeretet.
Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati
képviselő (Fidesz), 4. sz. választókerület:
Az új esztendő mindig új gondolatokat, új
terveket, új lehetőségeket hordoz magában.
De a gondolatok és a tervek akkor érnek
igazán valamit, ha a megvalósítás szintjére
kerülnek és ezáltal életünket szebbé, boldogabbá teszik.
Azt gondolom, hogy a 2011-es év fordulópont lesz mindannyiunk életében. A város
helyes úton halad, amelyet a gyáli polgárok támogatása is megerősített az előző évben.
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városunk vezetői, a képviselő-testület tagjai?
Kívánom, hogy a 2011-es esztendő egy olyan sikeres és eredményes évtized kezdete legyen, amelyre gyermekeink is úgy emlékezzenek majd vissza: Ó, azok a csodálatos ’10-es évek!
Erős József önkormányzati képviselő
(Fidesz), 5. sz. választókerület:
Tisztelettel köszöntöm a város lakóit! Az idei
év nagy kihívás lesz a város életében, hiszen
elkezdődik a városközpont rehabilitációja,
ami az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása lesz Gyálon.
De ezen kívül mindenhol megindul a járdaépítés, parkosítani fogjuk környezetünket,
fákat ültetünk. A 2011-es év tehát tevékeny,
eredményekben gazdag évnek ígérkezik. Kívánok mindenkinek sikeres és egészségben gazdag boldog új évet!
Cseszkó Tibor önkormányzati képviselő
(Fidesz), 6. sz. választókerület:
Az idei év mérföldkő lesz a város történelmében, hiszen végre rendezett városközponttal
leszünk gazdagabbak. Ez a beruházás nemcsak annak közvetlen környezetére lesz nagy
hatással, hanem az egész városnak új arculatot ad. Ennek részeként említem a városközpontban megépülő új, korszerű rendőrségi
épületet is, amitől a közbiztonság javulását
várom. Emellett Némediszőlő sem marad ki a fejlődésből, hiszen
befejeződnek a csatornaépítési munkálatok. Ezek egyértelműen a
város fejlődését szolgálják, de néha kellemetlenségeket is okozhatnak a lakosságnak, amik miatt sok türelmet kérek és remélem jó
kapcsolat jellemzi majd a munkát.
Vinnai Tibor önkormányzati képviselő
(Fidesz), 7. sz. válsztókerület:
Reményeim szerint 2011-ben megindul a
gazdasági növekedés és csökken a munkanélküliség. Bízom benne, hogy stabilizálódik
a forint. A kormánynak meg kell védenie a
devizahiteleseket! Nem mehetnek tönkre
családok emiatt. Városunkban látványos fejlődésre számítok, végre megépülnek az ígért
járdák és az igazi kisvárosi képet tükröző
városközpontunk. Ennek reményében kívánok minden gyálinak
boldog, egészséges, nyugodt új évet.
Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselő
(Fidesz), 9. sz. választókerület:
Kívánok békességet, boldogságot,
igaz szerelmet, jóbarátot,
türelmet, megértést
és beteljesült álmokat!
„Emeld fel fejed büszke nép!”

Lakos Péter önkormányzati képviselő
(JOBBIK), kompenzációs lista:
A helyzetet mindenki ismeri. Az ország
nagy bajban van, és benne az egyén épp
úgy, mint a családok. Azt várom 2011től, hogy mi mindannyian, felelős, bátor magyarok megváltoztatjuk a dolgok
folyását. Megállítjuk az elnyomorodást
okozó, a csillogásban, a hatalom és a
pénz világában elaljasodott embereket,
akiknél már nem számítanak az elvek, erkölcs, nemzet, haza; ők
már csak a mammont szolgálják. Fordítsunk hátat ennek a húsz
évnek!
Ez a munka nem lesz egyszerű. Kell hozzá hit, akarat, erő és
mindannyiunk felelőssége. Ehhez kívánok, egészséget, bátorságot,
egyenes gerincet, igazságérzetet! Legyen jól megfizetett munka és
biztos jövő minden magyar számára!
Adjon az Isten szebb jövőt!
Véghné Bágya Ildikó önkormányzati képviselő (MSZP), kompenzációs lista:
A 2011-es évtől először is békét, biztonságot
várok. Meggyőződésem, hogy a csodavárás
időszakán lassan túl leszünk. Józanul látja
minden gondolkodó ember, hogy jólétet csak
munkával lehet teremteni.
Abban bízom, hogy aki előre gondoskodik a nyugdíjáról annak nem veszi el senki
a megtakarítását. A sajtóban nem kizárólag
egyoldalú véleményeket lehet majd olvasni. Demokratikus társadalomban élünk immáron húsz éve amit eddig senkinek nem jutott
eszébe felszámolni. Azt várom tehát hogy 2011-ben is a fejlődés és
ne a visszafejlődés jellemezze Magyarországot és benne Gyált.
Végh Tibor önkormányzati képviselő
(MSZP), kompenzációs lista:
Azt várom a 2011-es évtől, hogy szűnjön meg
a válság. Elsősorban a fejekben, másodsorban
azoknál akik ezt eddig ravaszul kihasználták,
harmadjára pedig hogy valóban legyenek új
munkahelyek. Mindenki aki akar dolgozhasson és hogy boldoguljon. Egy modernebb
Magyarországot szeretnék 2011-re, nem olyat
ahol egész nap csak jogokról meg médiáról
vitatkoznak hanem végre elkezdünk dolgozni is. Egy józanabb
kormányt várok aki nem visszaél hanem okosan él a hatalmával.
A hatalom édes mint a cukor, megédesítheti ételedet, de ha túl sokszor élsz vele bizony megkeseríti az életedet!
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Közmeghallgatás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december
3-án este tartotta éves közmeghallgatását a közösségi házban.
Első napirendi pontként Diera Éva, a gazdasági iroda vezetője
ismertette az önkormányzat 2010. évi költségvetését, majd Pápai
Mihály, városunk polgármestere beszélt a legfontosabb célokról, az
intézmények működéséről illetve azok feltételeiről.

A városközpont építéséről adott
tájékoztatást a polgármester
Megkezdődött a városközpont-beruházás, amelynek köszönhetően egy szép és rendezett központtal leszünk gazdagabbak. Az
építés hatalmas munkálatokkal jár majd és bizony előfordulhatnak kellemetlenségek is. Az érintett területen élő, a beruházásban
leginkább érintett lakosok tájékoztatása nagyon fontos annak érdekében, hogy minimalizálják ezeket a kellemetlenségeket, ezért
Pápai Mihály, városunk polgármestere december 15-én tájékoztató fórumot tartott a közösségi házban, ahol részletesen ismertette
a terveket.
A jelenlévőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy kérdéseket tegyenek föl és azokra kielégítő válaszokat kapjanak.
Az építkezés menetét, fázisait természetesen lapunk hasábjain is
nyomon követhetik majd.

Meghívó
Második napirendi pontként Stupek István r. alezredes, a gyáli
rendőrőrs parancsnoka beszámolt a rendőrség 2010. évi munkájáról és tevékenységéről, ezt követte Kalmár Róbert beszámolója a
FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2010. évi munkájáról.
Végül a lakosság kapta meg a szót, hogy elmondják észrevételeiket, föltegyék kérdéseiket a városvezetőknek.
Szakítva az elmúlt 2-3 év hagyományával, ezen a közmeghallgatáson már nem a Mátyás király utca volt a középpontban, hanem
a város egyéb problémái kerültek elő. A városvezetés eloszlatta a
kétségeket több, a városban szárnyra kapott téves híreszteléssel
kapcsolatban, így például az is kiderült, hogy az önkormányzatnak
nincs tudomása arról, hogy a BKV kivonná járatait városunkból.
A közmeghallgatásnak a kötelező beszámolókon túl az a célja,
hogy a lakosság feltehesse kérdéseit, jelezze észrevételeit a városvezetés felé és gyors, hiteles választ kapjon azokra, majd a lakosság által jelzett problémákat az önkormányzat illetékesei megvizsgálják
és megtegyék a megfelelő lépéseket ezek megoldására.

2011-ben elkészül Gyál város közlekedési
koncepciója. Ezzel kapcsolatban a település
egyéni önkormányzati képviselői lakossági
egyeztetéseket tartanak, amelyekre ezúton meghívják a tisztelt lakosságot.
Az egyeztetések időpontjai és helyszínei:
2011. február 2. (szerda), 18.00 óra,
Zrínyi Miklós Általános Iskola (Kossuth L. u. 48-52.).
Pápai Mihály polgármester, Pánczél Károly alpolgármester
(3. körzet), Zabánné Nagy Gyöngyi (4. körzet), Erős József
(5. körzet).
2011. február 3. (csütörtök), 18.00 óra,
Bartók Béla Általános Iskola (Bartók B. u. 75.).
Pápai Mihály polgármester, Cseszkó Tibor (6. körzet), Vinnai Tibor (7. körzet), Fa Zsuzsanna (8. körzet).
2011. február 8. (kedd), 18.00 óra,
Ady Endre Általános Iskola (Ady E. út 20.).
Pápai Mihály polgármester, Czotter Ferenc (1. körzet), Gazdikné Kasa Csilla (2. körzet).

Rászorulók kapták a kitermelt fát
Gyál városközpontjának kialakítása, modernizálása kapcsán a Budapest-Lajosmizse vasútvonal és Kőrösi út közötti területen történő
fakivágással kezdődtek meg az első munkálatok. Gyál Város Önkormányzatának döntése alapján a kivágott, jelentős famennyiség
a gyáli rászoruló idősek, családok között került kiosztásra 2010 decemberében a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának aktív közreműködése, szervezése révén. A Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat és Házi Segítségnyújtó
Szolgálat munkatársai feladatot vállaltak a rászorulók listájának
összeállításában, a részesülők értesítésében, valamint a kiosztás
tényleges lebonyolításában, amely a tél első és egyben legnagyobb


hóesésében kezdődött meg. Tekintve a jelentős mennyiséget, a fa
átadására három héten keresztül egy-egy nap került kijelölésre, az
átvett tűzifa elszállításáról a részesülők maguk gondoskodtak. Az
akció által 100 rászoruló család számára vált biztosítottá a fűtés
a leghidegebb téli hetekben. A korábbi éveket tekintve nem volt
példa a gyáli hátrányos helyzetű lakosok hasonlóan széles körű és
jelentős megsegítésére. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az
adományban részesülő gyáli lakosok nevében a lehetőség felajánlásáért, s az így nyújtott támogatásért.
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi
Központjának dolgozói

2011. január

készít a
Mézeskalács-házikókat
gyáli fiatalember

Eredetileg csak poénnak szánta
T

A mézeskalács készítése komoly hagyományokra tekint vissza, már
az ókori görögök is ismerték, később pedig a mi kultúránknak is
szerves részévé vált. Fő alkotórésze a méz, mely kincsnek számított az ókorban, kezdetektől fogva misztikus magaslatokba emelte
a mézeskalácsot. Ez a jól formázható, jól díszíthető, ehető édesség
aztán az ünnepekkel is egybeforrt, kiváltképp a karácsonnyal.
Ismerjünk most meg egy gyáli fiatalembert, aki egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, hogy próbára teszi tudását. És hogy mi
sült ki belőle? Gyönyörű mézeskalács házikók.

M

– Mondj pár dolgot magadról!
– Sárközi Mátyás vagyok, 18 éves. Jelenleg távközlési informatikus képesítőmet végzem, majd szeptembertől az Óbudai Egyetem
villamosmérnöki karán folytatom tanulmányaimat. Szabadidőmben két gyáli zenekarban is zenélek, találkozhattak már velem a
közházban, de az augusztusi utcabálon is többször felléptünk.

H

– Hogyan jött az ötlet, hogy mézeskalács házat készíts?
– Tavaly karácsonykor láttam a tévében mézeskalács házakat és
nem értettem miért olyan nagy kunszt ilyet csinálni, úgy gondoltam ilyet bárki tud.
Így aztán elkezdtem rajzolgatni, majd a tervezés után jött a kivitelezés. Tavaly még csak egy egyszerűbb házat készítettem, idén
viszont már megpróbálkoztam bonyolultabb formákkal és tetőszerkezetekkel is.

– Tartalmaznak valamilyen speciális adalékot, vagy teljes egészében hagyományos mézeskalácsból készülnek?
– Alapvetően hagyományos mézeskalács, különleges adalék
nincs benne, viszont a stabilitás érdekében sokkal több lisztet használtam, így fogyasztását nem javasolnám.

A

– Az év egyéb napjaiban nem is foglalkozol mézeskalács készítéssel?
– Azért azt szögezzük le, hogy alapvetően műszaki beállítottságú vagyok és ezekkel a házakkal kapcsolatban is inkább csak a
kíváncsiság, a technikai kihívás mozgatott. Ezt csak egy poénnak
szántam, amiből ez született, de semmiféle művészi értéket nem
kell benne keresni. Később aztán rájöttem, hogy remek karácsonyi
ajándék válhat belőlük, úgyhogy családtagjaimat drága ajándékok
helyett ezekkel leptem meg.

E
A

– Egyébként szeretsz főzni?
– Egyáltalán nem és nem is tudok.

– Ahogy elmondtad, eredetileg csak poénnak szántad ezeket a házikókat. Matyi, szerintem poénkodj többet!
VS

M

– Mik a fontosabb munkafázisok?
– Először kisebb rajzokat készítek a házról, aztán sablonokból kivágom az oldalfalakat, amik alapján tésztából is elkészítem azokat.
Miután megformáztam az összes falat és a tetőt is, egyenként kisütöm őket, majd összeragasztom és végül csak a díszítés van hátra.
Tapasztalnom kellett, hogy azért ez nem is olyan egyszerű feladat,
mint ahogy elsőre tűnt, hiszen olyan dolgokat is figyelembe kell
venni, mint hogy sütés közben megdagad a tészta.
De végül két nap melóval elkészültek.
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„…Azt a ragyogóját!”

nótadélután következő műsora
2011. február 20-án vasárnap 15 órakor lesz az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban.
Fellépnek a dalkör tagjai,
vendégénekes: Prekop Judit.

Meghívó
farsangi mulatságra
Egyesületünk a régi hagyományt felelevenítve

farsangi bált

szervez a lakosságnak.
Szeretettel várjuk zenés, táncos rendezvényünkre
2011. február 22-én, kedden délután 15-20 óráig
a közösségi ház színháztermében!
Gyál, Kőrösi út 118-120.
Jelmezben megjelenőknek, gyerkőcöknek és
egyesületünk tagjainak nincs belépő,
másoknak is csak jelképes 400 forint a hozzájárulás.
A legjobb jelmezeket díjazzuk.
A fiatalokat, gyermekeket is szeretettel várjuk!
A zenét Kamper Károly
tiszteletbeli tagunk szolgáltatja.
Támogatók jelentkezését szívesen fogadjuk
a 06-20-521-37-98 telefonon.
A szervező: Nyugdíjasok Egyesülete

Mikulásünnep
December 6-án fogaton érkezett a Mikulás a Bóbita Bölcsődébe járó gyerekekhez. Az apróságok
már türelmetlenül várták a vendéget. A hideg ellenére futottak a kapuhoz, amikor megérkezett
a lovas hintó. Bekísérték az udvarra a puttonyát
cipelő Mikulást, a virgácsot kezében tartó Krampuszt és segítőit.
A Télapó kedvessége, a Krampusz mosolya
meghozta a gyermekek bátorságát. Énekeltek
közösen, de a bátrabbak önállóan is. Boldogan,
sikongva fogadták az ajándékot, melyet a Mikulás hozott számukra. Amikor elköszöntek a
vendégek, a gyerekek kikísérték Őket és hosszan
integettek nekik.


Az én utcám
Anyja neve: szántóföld, apja neve: a Tsz-elnök felesége Piroska, kora negyven év. Én még gyerekkoromban találkoztam vele,
tele volt gyümölcsfával, homokos puha talajon rengeteg sárgabarack fával, a szélén nagy tüskéjű bokrok a bokrok között egy
lovaskocsi nyomtávú homokos, hepe-hupás csapás volt az út.
Rengeteg madár, amit ma már talán sokan nem biztos, hogy
ismernek. A fák doktora a harkály, a gyönyörű búbos bankák,
sárgarigók, vagy ahogy a költők írták, csízek rigók és meganynyi
kis testű madár. Ha a verebek felszálltak, elsötétült az égbolt.
Ma már védett madarak és hébe-hóba látni néhányat. Ez a
környék gondoskodott a gyerekkor gazdagságáról, kalandosságáról, szabadságáról, szépségéről. Játék közben a homokban
találtunk második világháborús halott katona maradványokat,
a bakancsából gondoltuk, hogy katona volt szegény. Akkor a fő
közlekedési eszköz a lovaskocsi volt, a katonák gyalog masíroztak ki a gyakorló térre. Télen az volt a szórakozásunk, hogy a
szánkót a lovaskocsi után kötöttük úgy, hogy a kocsis ne vegye
észre, mert ha észrevette hátra csapott az ostorával. Bakancsra
csavarozható korcsolyánk volt, befagyott víz csak a falu végén
volt. Ha az útra ráfagyott a letaposott hó, akkor az iskolába is
korival mentünk.
1968-ban betört a civilizáció, feldarabolták, utcákra szabdalták az addig lakatlan szántókat, gyümölcsösöket. A kis telkek
hamar elkeltek, a főváros vonzása sok távoli, vidékről érkező
család számára jelentett új otthont. Megszületett és beépült az
én utcám is. Nagyközség, jóval később város lettünk. Az utca
élete a gyerekekről szólt, a gyér közlekedés lehetővé tette, az úttest a játék színtere volt, focizás, tollaslabdázás, kerékpározás.
Veszélyt az esetleg elszabadult lovak jelentethettek, ami egyszer
fordult elő, de akkor senki sem volt az utcán. Aztán mindenki
felnőtt, a gyerekek és az utca is. Vizet vezettek, csatornát építettek majd köves út lett belőle és egy kor, ami az utca két oldalán
élőket nem összeköti, hanem szétválasztja és többé nem teremt
közösséget.
Tácsi István

2011. január

December a Tátika Óvodában
Az adventi készülődés a Mikulásvárással
kezdődött az óvodában.
December 3-án a Bartók Béla Általános
Iskola mikulásműsorán vehettek részt nagycsoportos gyermekeink. A negyedik osztályos tanulók és tanító nénik remek műsorral
lepték meg az ovisokat. Jó volt látni, hogy a
„kis színészek” között régi óvodásainkra ismerhettünk.
Szép, színvonalas, kellemes délelőttöt varázsoltak nekünk az iskolások, amelyet az
ovisok csillogó szemmel figyeltek és tapssal
jutalmaztak. Köszönjük!
A műsor végén a Mikulás ajándéka sem
maradt el.
A Méhecske csoportosok a műsorban szereplő gyermekeknek készítettek és hoztak
ajándékot, a Pillangó csoport a Mikulást lepte meg egy szép rajzzal.
Nagyné Nyíri Mária
óvodapedagógus
Az Őszidő Nyugdíjas Klub idén a Méhecske
csoportot hívta meg mikulás ünnepségre a
Közösségi Házba.
A klubtagok nagy szeretettel, lelkesen készülődve várták a gyerekeket.
Alkalomhoz illő műsorral, ajándékkal és
finomságokkal kedveskedtek a gyerekeknek.
Nagyon kellemes hangulatú, emlékezetes
délelőttöt töltöttünk el együtt.
A gyerekek versekkel, dalokkal várták a
Mikulást, aki mindenkinek hozott ajándékot.
A műsor végén az ovisok is átadták a néniknek, bácsiknak a maguk készítette karácsonyi képeslapokat. Köszönjük szépen a
meghívást, a szép élményeket, az ajándékokat!
Lukovszkiné Kiss Lívia
A Városüzemeltetési Kft. Mikulását szintén
lelkesen várták a gyermekek, amely nagy élményt jelentett számukra, a felnőttek örömmel készítették fel a gyermekeket erre az eseményre.
Mesebeli érzés volt együtt lenni az udvaron a Mikulással és a Krampusszal.
A segítő „manók” nagy odafigyeléssel
gondoskodtak arról, hogy minden csoport
megkapja a csomagját. A lovas fogattal távozó Mikulás látványa lenyűgözte az apróságokat.
Az óvó nénik mikulásváró mesejelenettel lepték meg a csoportokat, a mesére a kis
bölcsődés gyerekeket is vendégül láttuk az

óvodában. Ezután látogatott el minden csoportba a Mikulás.
Egyetlen ünnepünk sem hoz annyi örömet, mint a karácsony. A karácsony a család,
a szeretet ünnepe, ezért maradjon meg a családnak. Az ünnep élményének feldolgozásában azonban az óvodának nagy szerepe van.
Ami az óvoda, óvodapedagógus feladata: a
ráhangolódás.
Az ünnep előkészítése, meghitt hangulat
megteremtésével, barkácsolással, énekléssel,
zenehallgatással, verseléssel, adventi naptárral, adventi koszorúval, mézeskalács sütésével, illatokkal, gyertyafénnyel valósul meg.
Arra törekedtünk, hogy ezeket a napokat
rengeteg játékkal, örömmel, készülődéssel
töltsük el. Minden az ünnepvárás jegyében
teljen, mintegy lelki előkészület legyen a későbbi rácsodálkozásra.
Emlékezetessé kell tenni a napokat a
gyermekek számára a sok-sok eseménnyel,
a hagyományokat megismertetni velük és
lehetőség szerint hozzásegíteni őket, hogy
átéljék a népi játékok vidám perceit.
Minden csoport szervezett egy-egy délutáni közös adventi készülődést a szülőkkel.
December 13. – Luca nap a
Katica csoportban
Néhány szó a részben keresztény Luca Napi
szokásról: ehhez a naphoz számos hiedelem,
szokás kapcsolódik. A praktikák, mágikus
eljárások, szövegek a tyúkok szaporaságát,
tojáshozamának növekedését igyekeztek
elősegíteni. A nyugati részeken volt szokás
a fiúk „kotyolni” várása. Hajnalban indultak
körútjukra az ismerős házakhoz, szalmát
vagy fadarabot vivén magukkal, amelyekre
rátérdelvén adták elő termékenységvarázsló,
mágikus szövegeiket, minden földi jót kívánván a háziaknak a „Luca, Luca, kitty-kotty,
tojjanak a tyiktyok!.” – kezdetű szöveg kíséretében. Luca napja gonoszjáró nap is volt,
amikor a bűbájosok, boszorkák megronthatnak embert, állatot, ezért védekezésül be kell
zárni előlük minden ablakot, ajtót, sőt még
keresztet is rajzoltak az ajtókra.
A legnevezetesebb hagyomány a lucaszék
elkészítése volt, amely a boszorkák fölismerésére szolgált. Luca napjától karácsonyig
„dolgoztak rajta”, innen a mondás: „Lassan
készül, mint a Luca széke.” Karácsonykor
kellett rájuk állni, mert ekkor látták meg a
boszorkányokat.
Az óvó nénik és a gyermekek nagy szeretet-

tel meghívtak minket, szülőket, hogy ezt a hagyományt közös ünnepléssel elevenítsük fel. Nagyon sok készülődéssel
és izgalommal járt számukra eme már feledésbe merült népszokás. Nagy meglepetés
ért bennünket, hogy nem csak a gyerekek
játszották el a Luca napi szokásokat, hanem
minket szülőket is bevontak a játékba, ezzel
erősítve a népszokást és a szülői közösséget.
Kicsit úgy éreztük magunkat, mintha ismét
gyerekek volnánk és a gyerekek a szüleink,
mert ők sokkal inkább tudták, hogy mi a
szokás, mit kell tenni. Jó érzéssel tölt el, hogy
a Klapka Óvodában a népi hagyományokra
ennyi hangsúlyt fektetnek, mert sajnos sok
szülő, mint jómagunk sem tudjuk átadni
ezeket a népszokásokat a gyermekeinknek.
Megragadnám az alkalmat, hogy minden
szülő nevében megköszönjük az óvodának,
az óvó néniknek és a dadusoknak, hogy felelevenítették a gyerekek segítségével a Luca
napi népszokásokat. Sokan nem is tudtuk,
hogy ez a nap ilyen sokrétű hiedelemből és
praktikából áll és nem csak a köztudatban
megragadt „Luca székéről” szól.
Még egyszer köszönjük és reméljük, hogy
a jövőben is hasonló hagyományőrző programoknak lehetünk részesei az óvodában.
Ijász Zsuzsanna
szülő
Adventi készülődés-barkácsolás
December 16-án délután adventi készülődésre várták a gyerekek, óvó nénik a szülőket a
Méhecske csoportba. Hamar megtöltötték a
termet az izgatott gyermekek és szülők.
A karácsonyi hangulat megteremtése a
gyermekek zengő énekével, szép, alkalomhoz
illő verseivel kezdődött, ajándékaik tovább
fokozták a meghitt, családias együttlétet.
Csillogó szemű, büszke gyermekek vették
körül a szülőket. Közös kézműves, barkácsoló
program meglepetés volt a szülők számára.
Karácsonyi díszek, ajándékok készültek, nem csak a gyerekek mi szülők is lázas
munkába kezdtünk. Az elkészült karácsonyi
díszeket haza is hozhattuk, az én kislányom
nagyon büszke rá. „Ezeket mi készítettük
anyával az oviban.”
Szerintem nagyon jók az ilyen családi
programok, kicsit közelebb hoz mindenkit
egymáshoz.
Kalmárné Marianna
szülő



Ismét gazdag programot kínált az adventi rendezvénysorozat

Koncertek és kirakodóvásár vár
Gyál Város Önkormányzata négy évvel ezelőtt határozta el, hogy
a római katolikus egyházközséggel, a református gyülekezettel, a
Kodály Zoltán Zeneiskolával és az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárral karöltve városi rendezvénysorozattal teszi még
emlékezetesebbé az adventi készülődés időszakát.
Az eseményfolyam azóta hagyománnyá vált városunkban. Advent első vasárnapján a református templom volt az ünnepi koncert
helyszíne. (Erről lapunk decemberi számában adtunk tudósítást.)
December 4-én, a második vasárnapon a katolikus templomba, a
Stella Énekegyüttes egyházzenei koncertjére várták az érdeklődőket. Városunk adventi koszorúján Gyimesi István, Gyál nyugalmazott polgármestere gyújtotta meg a második gyertyát.
A gazdag és nívós kínálat következő eseménye nemzetközi
hírnévnek örvendő művészek fellépése volt a közösségi házban.
Herczku Ágnes, a Honvéd Férfikar és a Hegedős Együttes voltak
a Kapcsolódások című koncert előadói. Másnap, advent harmadik
vasárnapján szintén a közház volt az ünnepi program házigazdája.
A Kodály Zoltán Zeneiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar közös
adventi koncertjén Pápai Mihály, városunk polgármestere gyújtott
gyertyát az adventi koszorún.

10

ta az érdeklődőket

Hagyományainkhoz híven 2010-ben is háromnapos
rendezvénnyel zárt a programsorozat. A várakozás negyedik hétvégéjén, a Templom téren színpadi programok, kirakodóvásár és egyéb látnivalók várták a hideggel dacoló érdeklődőket. A gyáli oktatási intézmények
tanulói mellett fellépett többek között Pekarik Katica
énekes, a Gyáli Műkedvelők Színtársulata, a Kovács István Pál Dalkör, Sasvári Sándor előadóművész, a Márványos Tamburazenekar, Sáray József énekművész, s
nagysikerű zárókoncertet adott a Lumen Christi Gospel
Kórus. Volt betlehemi élőkép, tűzzsonglőrök, kirakodóvásár míves termékekkel, s természetesen büfé is, forralt
borral, forró teával, gesztenyével, sültkolbásszal.
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Hogyan szerettetik meg a fizika tantárgyat a Zrínyiben?

Tapasztald meg: „A világ érdekes”!
Ezzel a gondolattal indultunk útnak,
A hatalmas bemutatócsarnokban fela Zrínyi Miklós Általános Iskola 7. a
fedezték a gyerekek különböző tárgyak
és 8. a osztályos diákjai és nevelőik
működését, például: a szélcsatornamodell a felhajtóerőt mutatta be, a fa2010. november 16-án. Rendkívüli
fizikaórára készültünk a Csodák pakírágyon nem is volt fájdalmas feküdni;
kipróbálták: „Ki a gyorsabb?”; milyen
lotájába, mert Öveges József profesz
szor szavaival élve: „Bárki bárhol kibiztonságosan biciklizni a levegőben a
nyithatja a természet mesevilágának
monociklin; fényjelenségek segítségékapuit, s nem is sejtett színes csodável rajzokat készítettek, napenergia felhasználásával propellert működtettek.
kat láthat. Hogyan nyithatja ki ezeket
a kapukat? Egyszerű, mindenki által
Nagy érdeklődést váltott ki a rakéta-elv
elvégezhető kísérletekkel.”
szemléltetése, az interaktív kézilabdajáFotó: csodakpalotaja.hu
A mi célunk is az volt, hogy közték, az alkotó inga, a bűvös tölcsér, a kép
vetlen tapasztalatok által a diákok jobban megismerjék, megértsék a a tükörben, s még sorolhatnánk a további játékos szemléltetéseket.
fizikaórán tanultakat, a tudásukat fejlesztő játékok által tanuljanak,
A nap felejthetetlen élményekkel zárult, a diákok hazafelé megbeszélték, milyen kísérleteket fognak otthon elvégezni egy kis palack
ismerkedjenek a tudománnyal.
Így, kinyitottuk mi is a Csodák palotájának ajtaját, s az Öveges- víz és szódabikarbóna segítségével. A másnapi beszámolójuk arról
teremben részt vettünk egy hőtani és mechanikai jelenségekből álló szólt, hogy a kísérlet sikerült. S hogy mi is ez a kísérlet? Ajánljuk,
bemutatón. Itt az előadó érdekesen, szórakoztatva, magyarázatok- ha kíváncsiak, látogassanak el a Csodák palotájába, vagy kérdezzék
kal mutatta be a kísérleteket. A humoros szöveggel jó hangulatot te- meg diákjainkat; az biztos, mi jövőre is újra elmegyünk! Hiszen varemtett, a diákokat bevonta a kísérletekbe, ahol megtudhatták, hogy lóban érdekes a világ!
mire való a szárazjég, meg lehet-e tapintani, megiható-e, ha vízbe
Dr. Simon Natália, Magyarosi Andrea, Juhászné
tesszük? Majd olyan kísérletek következtek, melyeket itt megtapaszSzenyei Gabriella, a 7.a és 8.a osztály diákjai
talva otthon is elvégezhetnek a diákok.
Zrínyi Miklós Általános Iskola

Városi matematika verseny a Zrínyi Miklós Általános Iskolában

Kétszer kettő mindig négy
A decemberi hónap mindig nagy várakozással telik. A Mikulás megérkezésével iskolánkban nem csak az ajándékok találnak gazdára, hanem a szép helyezések is, melyeket
városunk minden iskolájának „legnagyobb
elméi”, legjobb matematikusai nyertek el.
2010. december 7-én tartottuk iskolánkban a városi matematika versenyt, melyre minden iskola évfolyamonként három
tanulóval nevezett. A hivatalos megnyitó
után termenként 12 diákkal elkezdődött
a verseny. Csend, fegyelem, koncentrálás
„hangjai” vették körbe az iskolát. A matematika kiválóságai kemény munkával a következő helyezéseket érték el:
Helyezések:
2. évfolyam
1. Tálasi Ádám – Ady iskola
2. Koller Dávid – Ady iskola
3. Boldizsár Csaba – Bartók iskola
4. Farkas Laura – Zrínyi iskola
5. Péter Attila – Zrínyi iskola
6. Bódi Balázs – Bartók iskola
12

3. évfolyam
1. Mészáros Ákos – Ady iskola
2. Zente Edina – Zrínyi iskola
3. Varga Krisztina – Eötvös iskola
4. Ulics Kata – Zrínyi iskola
5. Implom Viktor – Zrínyi iskola
6. Papp Anett – Eötvös iskola
4. évfolyam
1. Fekete Márk – Zrínyi iskola
2. Soóky Zsolt – Ady iskola
3. Perci Tamás – Eötvös iskola
4. Korpás Gábor – Zrínyi iskola
5. Balogh Bence – Ady iskola
6. Szabó Melinda – Zrínyi iskola
5. évfolyam
1. Simon Máté – Bartók iskola
2. Gál Vivien – Eötvös iskola
3. Ladoniczki Péter – Ady iskola
4. Pálinkás Zoltán – Ady iskola
5. Horváth László – Bartók iskola
Lőrincz Krisztina – Zrínyi iskola
6. Hajdúczky Dóra – Eötvös iskola
Szabó Adrienn – Eötvös iskola

6.évfolyam
1. Csiszár Tamás - Zrínyi iskola
2. Kovács Zorica – Bartók iskola
3. Tóth Zoltán – Eötvös iskola
4. Tóth Krisztián – Eötvös iskola
Osztényi Dóra – Ady iskola
Bosnyák Alexandra – Zrínyi iskola
5. Zente Nikolett – Zrínyi iskola
6. László Szilvia – Ady iskola
7. évfolyam
1. Vitéz Tibor – Zrínyi iskola
2. Bíró Dzsenifer – Zrínyi iskola
3. Kiss Ottília – Ady iskola
4. Matyi Gyula – Bartók iskola
5. Nemes Attila – Zrínyi iskola
6. Papp Dávid István – Eötvös iskola
8.évfolyam
1. Pécsi Andrea Brigitta – Zrínyi iskola
2. Kovács Friderika – Ady iskola
3. Györe Mihály – Ady iskola
4. Magó Konrád – Ady iskola
Nyiscsák Viktória – Bartók iskola
5. Linkai Fruzsina – Bartók iskola
6. Juhász Péter – Eötvös iskola
Hegymegi József – Eötvös iskola
Roth Sándor – Zrínyi iskola

Gyűjtési naptár 2011
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A gyűjtőautó érkezik
a rózsaszínnel jelölt napokon

Ady Endre utca
Arany J. u.
Balassi B. u.
Balogh Á. u.
Barackos u.
Bethlen G. u.
Bogáncs köz
Csalogány u.
Csokonai V. M. u.
Csontos J. u.
Deák F. u.
Dobó K. u.
Egressy köz
Egressy u.
Esze T. u.
Fazekas M. köz.
Fazekas M. u.
Fecske u.
Gárdonyi G. köz
Gárdonyi G. u.
Gerle tér
Görgey A. u.
Hársfa u.
Határ út
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi u.
Jókai Mór u.
József A. u.
Kacsóh P. u.
Károlyi M. u.
Katona J. u.
Kazinczy F. u.
Kossuth L. u.
Lejtő u.

Liliom u.
Mátyás király u.
Molnár F. u.
Muskátli u.
Nefelejcs u.
Névtelen u.
Nyár u.
Ősz u.
Pacsirta u.
Pesti út
Piroska u.
Radnóti u.
Rákóczi F. u.
Rigó u.
Rodostó u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Somogyi B. u.
Szabó Ervin u.
Széchenyi I. u.
Szegfű u.
Szent István tér
Szent István u.
Szilvás u.
Táncsics M. u.
Tavasz u.
Tél u.
Thököly u.
Tinódi L. S. u.
Tulipán u.
Vak Bottyán u.
Vasút u.
(Pestszentimre felől)
Viola u.
Virág u.
Wesselényi út.

a kékkel jelölt napokon

Akácfa u.
Apáczai Cs. J. u.
Árpád u.
Árpád vezér tér
Bánki D. u.
Bem J. u.
Bercsényi M. u.
Bocskai I. u.
Budai Nagy A. u.
Damjanich J. u.
Dankó P. u.
Dózsa Gy. u.
Dózsa major
Gábor Á. u.
Gyál-Némediszőlő Újvilág u.
Heltai J. u.
Karinthy F. u.
Kisfaludy köz
Kisfaludy u.
Kölcsey F. u.
Kőrösi u.
Lehel út
Liszt F. u.
Madách I. u.
Magyar u.
Mária u.
Mikszáth K. u.
Móra F. u.
Munkás u.
Patak u.
Petőfi S. u.
Rádióleadó u.
Stromfeld A. u.
Szondi u.
Szövetkezet u.
Tóth Á. u.
Vasút u. (Kisfaludy u. és
a Madách I. u. között)
Vecsési út
Vörösmarty M. u.
Zrínyi M. u.

a sárgával jelölt napokon

Aradi u.
Babits M. u.
Bacsó B. u.
Bajcsy-Zs. u.
Bartók B. köz
Bartók B. u.
Báthory I. u.
Báthory köz
Berzsenyi D. u.
Brassói köz
Brassói u.
Déryné u.
Erdőalja u.
Erdősor u.
Erkel F. u.
Fácános dűlő
Gesztenye u.
Gorkij u.
Hunyadi J. u.
Iglói u.
Juhász Gy. köz
Juhász Gy. u.
Kálvin tér
Kassai u.
Kinizsi P. u.

Kiskomáromi u.
Kis-Szélső u.
Klapka Gy. u.
Kodály Z. u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Kosztolányi D. u.
Könyves K. u.
Krúdy Gy. u.
Krúdy köz
Mikes K. u.
Móricz Zs. u.
Munkácsy M. u.
Nagy L. u.
Pozsonyi u.
Puskás u.
Szélső u.
Temesvári u.
Toldi M. u.
Tompa M. u.
Váci M. u.
Váradi u.
Wass A. u.
Vasút u. (Engels u. és
Kisfaludy u. között)

KÖSZÖNJÜK
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Sikeres évet zártak birkózóink Városi asztalitenisz
versenyt rendeztünk
December 29-én este a Gyáli Birkózó Egyesület a Ferencváros Torna
Clubbal közösen 150 fős záróvacsorán búcsúztatta az elmúlt évet a
lakodalmasházban.
Az ünnepélyes évzárón köszöntőt mondott Sike András olimpiai bajnok birkózó és Szabó Ferenc a gyáli birkózó egyesület elnöke.
Több neves birkózó is eleget tett a meghívásnak és megtisztelte az
eseményt jelenlétével, úgymint Bácsi Péter európabajnok, Fodor Zoltán olimpiai ezüstérmes, Németh Iván junior világbajnok, Krasznai
Máté, Mohácsi Martin, Godó Kitti, Nagy Brigitta magyar bajnokok.
Részt vett a rendezvényen Pápai Mihály, városunk polgármestere,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Vinnai Tibor
önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, s ott
volt Gyimesi István, városunk nyugalmazott polgármestere is.

Immár hagyományosnak mondható versenyünket rendeztük meg
dec. 3-án a helyi általános iskolások részére. A tavalyi év pozitív
tapasztalataiból merítve, reménykedtünk, hogy újra egy színvonalas programmal tudunk hozzájárulni a város sportéletéhez. Pápai
Mihályt, városunk polgármesterét kértük fel a rendezvény védnökének, aki szívesen eleget tett a felkérésnek. A pénteki kicsengetés
után gyorsan a helyükre kerültek az asztalok az Ady iskola tornatermében és hamar sok-sok apró fehér labda zajától lett hangos a
terem. Tumpechné Nagy Erzsébet tanárnőnek nem kis fejtörést okozott a sok versenyre jelentkező besorolása a különböző korcsoportokba, de nemsokára már az első versenyzőket szólíthattuk az asztalokhoz. Minden asztalnál egyesületünk egy-egy tagja felügyelte
a mérkőzéseket. Három iskola diákjai képviseltették magukat,
összesen 47 nevezett versenyzővel, ami az elkövetkező versenyekre tekintettel reménykeltő. Szép labdameneteket, olykor már igazi
csatákat láthattunk az egyre izgalmasabb szettekben.
Vinnai Tibor, az önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának
elnöke adta át a helyezetteknek a megérdemelt díjakat.
Köszönet a szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek.
Még több helyi ping-pong hír és kép a www.gyase.hu oldalon.
Így alakult ki az alábbi korcsoportonkénti sorrend:

Szabó Ferenc az egyesület elnöke lapunk kérésére elmondta:
– Birkózóink sikeres évet zártak, maximálisan meg vagyok elégedve a teljesítményükkel, csakúgy mint edzőinkkel hiszen az év során
hazahozott érmek bizonyítják hogy tartalmas és hasznos munkát végeztek. Az egyesület jelenlegi létszáma 56 fő, de bízunk benne, hogy
ez a szám a jövő évben gyarapodni fog.
Szabó Ferenc a gyáli bajnokoknak kupákat adott át, ezzel megköszönve ez évi munkájukat és elismerve teljesítményüket. Kupát kapott Sándor Ferenc diákolimpiai bajnok, Krasznai Máté magyar bajnok, európa bajnokság III. hely, Faragó Dániel magyar bajnok, Nagy
Brigitta junior magyar bajnok, felnőtt magyar bajnok.
A 2010-es év utolsó hónapjai is eredményesek voltak gyáli birkózóinknak.
November 13-án az Inárcson megrendezett gyermek és diák szabadfogású birkózóversenyen a következő eredmények születtek:
Gombos Alex 1. hely, Drigán Bence 3. hely, Bodzai Roland 3. hely,
Dévényi Márk 5. hely, Teszák Nándi 2. hely, Tóth Marci 1. hely, Kovács Dávid 5. hely, Vajda Bence 2. hely, Jurászik Niki 3. hely, Határ
Dani 1. hely, Lévai Niki 5. hely, Teszák Estilla 3. hely, Vetési Ádám
5. hely, Boldizsár Attila 3. hely, Borszéki Tibor 2. hely, Sándor Richárd 3. hely.
December 5-én Csepelen a Mikuláskupán brillíroztak versenyzőink:
Sándor Richárd 1. hely, Vetési Ádám 1. hely, Borszéki Tibor 2.
hely, Nagy Roland 2. hely, Stemler Bence 3. hely, Határ Dániel 5.
hely.
December 10-én Lengyelországban női felnőtt és junior nemzetközi birkózóversenyen Godó Kitti I. helyen, Nagy Brigitta pedig III.
helyen végzett. Mindkét versenyző a felnőtt mezőnyben indult, így
különösen büszkék lehetünk eredményeikre. A versenyen egyébként
indultak német, finn, lengyel, francia, román birkózók is.
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Alsós leány:
1. Berta Cintia - Zrínyí
2. Bálfi Vanessza - Ady
3. Németh Mónika - Ady
5-6. leány:
1. Kálmán Réka - Ady
2. Gödör Nóra - Ady
3. Scheibli Anita - Ady
7-8.osztály:
1. Kiss Henrietta - Ady
2. Windberg Viktória - Ady
3. Nagy Nikolett - Bartók

Alsós fiú:
1. Gazsó Ádám - Ady
2. Provics Attila - Ady
3. Varga Krisztián - Ady
5-6.fiú:
1. Csizmadia Gergő - Ady
2. Tumpech Krisztián
3. Soós Máté - Ady
7-8.osztály:
1. Bróda Richárd - Ady
2. Magó Konrád - Ady
3. Kovács Gergő - Ady
Vezetőség

2011. január

AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Az idõs kutyák betegségei III.
– Daganatos betegségek
Korunk egyik rettegett betegségcsoportja – emberek esetében
is – a daganatos kórképeké. Nem csak idős korban jelentkezhet, de
a kor előrehaladtával előfordulási valószínűsége egyre nagyobb. A
köztudatban eléggé elterjedt, hogy a tumoros betegség mindig gyógyíthatatlan, végzetes kimenetelű; szerencsére ez ma már állatok
esetében sem helytálló. A baj viszont az, ha a gazdi kezd „orvost
játszani”: ha kutyáján valahol talál egy csomót, majd elkönyvelve,
hogy ezen úgy sem lehet segíteni, nem fordul szakemberhez.
A daganatok között megkülönböztetünk jó- és rosszindulatúakat. A jóindulatúak jellemzője, hogy növekedésük lassú, a szervezetben nem terjednek tovább, ezért az életet nem veszélyeztetik.
Rosszindulatú egy daganat, ha gyors növekedésű (néhány hét vagy
hónap alatt szemmel látható mértékű, akár többszörösére nő) és áttétet tud képezni. Ez annyit jelent, hogy a tumor-sejtek a vérerekbe
vagy nyirokerekbe jutva eljutnak akár a szervezet távolabbi részeire
is. Például egy emlődaganat áttétet képezhet a tüdőbe, a csontokba,
az agyba, ilyenkor már valóban nem lehet megmenteni a beteget.
Hogyan történik a diagnózis felállítása? A helyzet könnyebb, ha
a testfelületen található a kiindulási góc (pl. emlőben, a bőr alatt),
ilyenkor a gazdi is észlelni tudja, leginkább a simogatás közben.
Ebből is látszik, hogy a simogatás a kedvenc állatok számára szó
szerint életmentő lehet... Azért fontos még a látszólag jelentéktelen elváltozást is szakembernek megmutatni, mert ő nap mint nap
lát ilyet és sokszor az egyszerű tapintásos vizsgálat is elég a további teendők eldöntéséhez. Szükséges lehet az elváltozás szövettani
vizsgálata, ennek segítségével pontosan megállapítható, hogy valóban daganatról van-e szó, az mennyire rosszindulatú és milyenek
a gyógyulás kilátásai.
Nehezebb a dolgunk a mélyben helyezkedő, hasi és mellkasi, valamint a vérképző szervi daganatokkal. Ezek ritkábbak, de veszélyesebbek, mivel sokszor már csak akkor okoznak tünetet, ha már
előrehaladott a folyamat. A vér laborvizsgálatával, valamint röntgen- és ultrahangvizsgálattal kaphatunk diagnózist és ez alapján
lehet a továbbiakról dönteni.
A daganatok műtéti eltávolítása állatorvosi gyakorlatban a
gyógykezelés központi része. Hibás nézet, hogy „ne nyúljunk hozzá, mert nagyobb baj lesz belőle”. A tumor már elég nagy baj és
hogy ne legyen még nagyobb, el kell távolítani. Természetesen a
beteg állapotának megfelelő keringés- és anyagcsere-támogatás,
infúziós kezelés szükséges, a laborleletek alapján. Állatok számára
a kemoterápia és a sugárkezelés ma még nem elterjedt, főként magas költségei miatt.
Összegezve tehát az idő sokszor döntő tényező a gyógyulás szempontjából. Nem szabad tehát megvárni, míg pl. egy emlőcsomó néhány hónap alatt ökölnyi lesz, mert akkor már sokkal rosszabbak a
gyógyulás kilátásai.
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

A kertésznaptár januári száma egy igénytelen dísznövényről, a
levéldísz begóniáról szól.
A levelükkel díszítő begóniafélék Ázsia, Afrika és Amerika trópusi erdeiből származnak, tehát a melegkedvelő szobanövények
csoportjába tartoznak. Lágyszárú, nagy, húsos, érdekes rajzolatú
levelekkel rendelkeznek. Virágaik fehérek vagy rózsaszínűek, jelentéktelenek.
Lakásban a legjobb helyük északi, keleti vagy nyugati fekvésű
ablakban van. Hetente egyszer alaposan öntözzük őket, lehetőleg
felszívatással. Ügyeljünk arra, hogy a leveleket ne érje víz, mert
könnyen rothadnak. Az átlag szobahőmérsékleten kitűnően növekednek. Kétévente szükséges az átültetésük, ez lehetőleg tavasszal
történjen. Ilyenkor tőosztással vagy levéldugványozással szaporíthatók is. A sötét téli időszakban 15-16 oC-os helyiségben is jól kitelelnek. Azonban ekkor a földjük éppen csak nedves legyen.
Ismertebb fajok és ezek változatai: Begonia diadema, Begonia hienalis, Begonia rex.
Ma már igen sok fajtájuk forgalomban van, ezek a levél színezettségében különböznek egymástól. A levelek lehetnek sötét- vagy
világoszöldek, vörösek, valamint a fehér és a sárga különböző árnyalataiban erezettek.
Ezek a szép levéldísznövények télen-nyáron lakásunk üde színfoltjai lehetnek.
Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu
Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök
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A FEGY naplójából
December 5-én, a gyáli „zöldségpiacon” a rendőrséggel és a közterület felügyelettel folyamatosan közös szolgálatot láttak el polgárőreink. Csak ezen a napon, tiltott helyen történő parkolás miatt
bírságolás 32 esetben, közterületen való illegális árusítás miatt 12
esetben történt intézkedés, valamint 1 fő körözött személy került
előállításra.
December 13-án tűzjelzést kapott ügyeleti központunk, így riasztotta tűzoltóinkat, polgárőreinket. Az elsőnek kiérkező tűzoltó
egységünk a következő visszajelzést adta:
A jelzett helyen egy családi ház teljes terjedelmében ég, a szomszédos épületeket a tűz veszélyezteti, a kiérkezésük előtt egy személyt az épületből kihoztak, légzőkészülékben sugárvédelem
mellett tovább felderítenek, a közművek kiszakaszolását végzik. A
végleges oltást a kiérkező fővárosi rajokkal közösen végezték. A
tűzben sérült személyt a mentők kórházba szállították. A tűz okát
még vizsgálják.
December 22-én városunk külterületén egy személygépkocsi és
egy tehergépkocsi ütközött, érkezett a bejelentés egy arra közlekedőtől. Járőreink a helyszínre siettek és megállapították, hogy a jelzés valós, forgalmi akadály, kifolyt üzemanyag és beszorult sérült
nincs, ezért tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. Polgárőreink a
helyszín biztosítását végezték a rendőrségi helyszínelés időtartama
alatt.
Január 1-jén tűzjelzés érkezett a Fővárosi Tűzoltóság bevetés-irányításától, miszerint Felsőpakonyon családi ház ég. Tűzoltóink a
riasztás vétele után 10 percen belül a helyszínen voltak a fővárosi rajokkal egy időben a helyszínre érkeztek. A helyszínen egy 80
négyzetméteres családi ház több helyiségében berendezési tárgyak
égtek, amit a rajok légzőkészülékben vízsugarakkal eloltottak, az
épületből egy darab pb gázpalackot kihoztak. Az épületből egy
személyt a szomszédok már kihoztak, aki vélhetően még a rajok

kiérkezése előtt életét vesztette. A helyszín biztosítását a későbbiekben polgárőreink, már a „Pakonyi” Polgárőrség tagjaival kiegészülve végezték. A tűz okát még vizsgálják.
Január 4-én, az esti órákban egy idős személy kért segítséget személyesen ügyeleti központunknál.
A személy elmondta, hogy egy közeli utcában elesett, és bordáit, lábát fájlalja. Ügyeletesünk a személyt az épületbe bevitte,
elsődleges ellátását megkezdte. A személyt a kiriasztott Országos
Mentőszolgálat borda- és combnyak törés gyanújával szállította
kórházba.
Itt is felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
telkeik előtt lévő járdaszakaszok síkosság-mentesítéséről minden
esetben az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Sz.I.
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
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
ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kőrösi úton (a GSM bolt helyén) 20 m2-es
üzlethelyiség, kialakított mosdórésszel
kiadó, 30 ezer forint +rezsi áron. Tel.: 0670/312-9928
Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁNÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely
Anikó 06-20/2176-771
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 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
Parkettás vállal mindennemű padló és
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást, recsegés megszüntetését. Kedvező árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon
bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177
Csömörön eladó egy nappali-konyha,
fürdőszoba, hálószoba, garázs, kis pince, terasz, kocsibejáróval rendelkező
ingatlan(50m2), nagy kerttel(720m2).
Azonnal költözhető. Ár: 11.900.000.- Ft.
Fotó küldésére e-mail-ben van lehetőség!
Tel.: 06705051177.
Karambolos, öreg, hitellel terhelt gépjárművek azonnali felvásárlása! Tel.:0630/259-3260, Csongrádi István, Gyál,
Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 0670/233-30-47

Gépjárművek ingyenes hitelügyintézése,
passzív BÁR-osoknak is, lízing, átírás, kárrendezés lebonyolítása! Tel.:06-30/2593260, Csongrádi István, Gyál, Karinthy
Frigyes utca (régi Sallai) 24.

Műköröm készítés,
manikűr, pedikűr.
Műköröm: 3500 Ft,
manikűr: 2000 Ft,
pedikűr: 2000 Ft.
Telefonon egyeztetett
időpont alapján.
Cím:

2360 Gyál, Árpád utca 75.

Házhoz is megyek!

Juhász Zsuzsa:
06-20/342-42-42
Gyakorlattal és gépkocsival rendelkező
áru-összekészítőket keresünk gyáli munkahelyre. Érdeklődni: 20/367-4450
A PACSI KUTYA ÉS CICA KOZMETIKA minőségi munkával, állatbarát
környezettel,állatorvosi háttérrel és akciókkal várja önöket és kedvenceiket. 1188.
Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés: 0670-350-0197.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:
Telefon:

06 (29) 541-644
e-mail:

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:
Telefon:

06 (29) 541-644
e-mail:

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu
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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

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:		 9.00 – 12.00 vasárnap: ZÁRVA
Január 24-28-ig csak délután!
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Gazdit keresünk
„Ő a barátod, a társad,
a testőröd, a kutyád.
Te pedig az élete, a szerelme,
a falkavezére vagy.
A tiéd lesz és az is marad,
hűséges lényként
szívének utolsó dobbanásáig.
Tartozol neki annyival,
hogy méltónak találtass
feltétlen szeretetére.”

A gyáli gyepmesteri teleppel együttműködve egy új rovatot indítunk abban a reményben, hogy segítségünkkel könnyebben
találnak szerető gazdira a kutyusok.
Sajnos nagyon sok elkóborolt, kidobott állat kerül erre a
telepre, akik alig várják, hogy valaki hazavigye őket, egy új
esélyt adva ezzel az életre.
Ha pár hét alatt nem sikerül elnyerni egy új gazdi rokonszenvét, akkor sajnos elaltatják őket.
Ez az idő nagyon kevés, és bár a telepen gazdára váró kutyusok az interneten is megtalálhatók a www.gyalkht.hu oldalon,
mi is megtesszük ami tőlünk telik és havonta bemutatunk néhányat lapunkban.
Zsemleszínű, tacskó keverék, 1-2
év körüli fiú kutyus. Barátságos,
de nagyon félénk. Nem is érti,
hogy került ilyen helyzetbe, de
sok szeretetért és gondoskodásért cserébe ígéri, levetkőzi félelmeit és meghálálja majd az új
gazdi bizalmát.

Városi ünnepség
január 22-én, szombaton 17.30 órától
a közösségi házban

Középtermetű, 2-3 év körüli keverék fiú. Nagyon tartózkodó, félénk.
Mint minden kutyus, ő is nagyon
nehezen viseli a bezártságot. Már
elég régóta a telepen van, ezért nagyon szeretné, ha végre hazavinné
valaki. Nehezen fogadja el, hogy
más kutyusok boldog családban élhetnek, neki pedig csak ennyit szánt
a sors.

A rendezvény programja

17.30 óra

a XX. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotói csoportos
kiállításának megnyitója
Résztvevők:
Hefler Gábor, M. Kaiser Ilona,
Pankovics Mária Valéria és Lőrincz Irén

Barna-fekete csíkos, közepes termetű, 1 év körüli
keverék kislány. Szomorú
sorsa ellenére is nagyon
játékos, barátságos. Feltűnően igényli az emberek
közelségét, simogatását,
sok örömöt szerezne új
családjának, biztosan jól
kijön a gyerekekkel is.

18.00 óra

Városi ünnepség

Ünnepi beszédet mond:
Gazdikné Kasa Csilla
az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke

A Közművelődési Díj átadása
Maczkó Mária népdalénekes és Szabó András előadóművész

Könyörgés versben és dalban
című előadása

