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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2011. február

Városi ünnepség a magyar 
kultúra napján
Városunkban a XX. Gyáli Téli Tárlat 
díjazott alkotói csoportos kiállításá-
nak megnyitójával, Maczkó Mária 
és Szabó András előadóművészek 
irodalmi, zenei estjével ünnepeltük 
nemzeti imádságunk, a Himnusz 
születésének napját. A Gyáli Köz-
művelődési Díjat Farkas Éva szín-
művész vehette át a magyar kultúra 
napján tartott rendezvényen.

3. oldal

Nagyadózókat látott vendégül 
a város vezetése

Pápai Mihály, Gyál polgármestere 
megbeszélésre hívta össze a város 
legnagyobb adófizetőit. A február  
3-án tartott összejövetel célja az 
volt, hogy a nagyadózók megismer-
jék a város közösségi, kulturális éle-
tét, valamint a jövőbeni fejlesztési 
lehetőségekről tájékozódjanak.

5. oldal

Húsz éve Gyál és a környező települések szolgálatában

Jubilál a FEGY Polgárőrség és 
Tűzoltó Egyesület

A gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület az idén ünnepli fennállásának 20. évfor-
dulóját. Február 4-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartották a 
szervezet éves közgyűlését és jubileumi ünnepségét.

Képes beszámolónk a 11. oldalon.

Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának  
évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

A rendezvény programja:
2011. március 15. (kedd), 10.00 óra: 
Városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház és  
Városi Könyvtár színháztermében. 

Ünnepi beszédet mond: Pápai Mihály polgármester.
Az ünnepi műsor közreműködõi: Az Ady Endre Általános  
Iskola diákjai és a Gyál Városi Fúvószenekar.

Az ünnepséget követõen koszorúzás a Templom téri kopjafánál.

Járdákat építtet az  
önkormányzat

2. oldal

Az óvodai, iskolai  
beiratkozásokról

6-7-8-9. oldal
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Lapunkat rendszeresen szem-
lézi Magyarország legnagyobb 
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Felelős kiadó: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor

Fotók: Vincze Zsolt
Nyomdai előkészítés: Illés Zoltán

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

telefon: 06 (29) 541-644
telefax: 06 (29) 541-640

e-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: Havonta 8500 példányban

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Beszámoló képviselő-testületi ülésről
Január 27-én került sor a város képviselő-testületének idei első rendes 
testületi ülésére a Városháza nagytermében.

22 előterjesztés szerepelt a napirendi pontok között. Az ülésen a kö-
vetkező fontosabb döntések születtek:

- Módosították és egységes szerkezetbe foglalták Gyál Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályza-
tát. A módosításra azért volt szükség, mert a 2010. évi önkormányzati 
választásokat követően sok változás nem került beépítésre a szabály-
zatba. A korábbi 17 fő helyett a képviselő-testület létszáma 11 fős lett, a 
bizottságok száma is csökkent, feladatkörük módosult.

- A testület megállapította az óvodai és az iskolai beiratkozások 
rendjét. (Ezzel  a témával lapunkban részletesen is foglalkozunk.)

- A Tulipán Óvoda vezetőjének megbízása 2011. augusztus 15- ével 
lejár, ezért határozat született a vezetői állás pályázatának kiírásáról.

- Javaslat történt a Bartók Béla Általános Iskola és az Eötvös József 
Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola átszervezésére, az 
Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatára, kör-
zethatárok módosítására. A szakközépiskola általános iskolai tagoza-
tának áthelyezését javasolták a Bartók Béla Általános Iskolába. Az in-

tézkedési terv elkészítésének, felülvizsgálatának legfontosabb indoka 
a fenntartási tevékenységek előretekintő tervezése volt. Az intézményi 
statisztikák felhasználásával, az intézményvezetők és a népesség-nyil-
vántartók által közölt adatok alapján látható, hogy az Eötvös iskola 
körzetében a tanköteles korú gyermekek száma csökkenő tendenciát 
mutat, ezért az elmúlt két évben az intézmény első osztályt nem tudott 
indítani. Mivel a Bartók iskola körzetébe tartozó gyerekek létszáma 
2010/2011-es tanévtől felére csökkent, így ésszerűnek tűnik a Bartók 
és Eötvös iskola körzetének összevonása és az Eötvös iskola általános 
iskolai tagozatának visszaszervezése a Bartók iskolába. Az átszervezés 
szakmai és demográfiai indokairól február 1. és február 15. között nyil-
váníthatnak véleményt az érintett közösségek (nevelőtestület, szülői 
közösség, diákönkormányzat).

- Gyál Városközpont fejlesztési projekt részeként lebontásra kerül 
az az épület, amely jelenleg a védőnői szolgálat elhelyezését biztosítja a 
Városháza udvarán. A védőnők a Kőrösi út 136. szám alatti épületben 
lesznek elhelyezve.

- Döntés született arról, hogy Gyál Város Önkormányzata a közeljö-
vőben 2 további személygépkocsit vásárol. Jelenleg 2 személygépkocsi 
áll a hivatal rendelkezésére, amelyből egyet a közterület-felügyelők, a 
másikat pedig a Polgármesteri Hivatal használ hivatalos ügyintézésre. 
A hatékony feladatellátás érdekében és Gyál város agglomerációs kap-
csolatainak kiépítésére a képviselő-testület javaslatot tett még egy autó 
vásárlására, amelyet a polgármester személyesen használna és egy má-
sikat az adócsoport, a szociális iroda és a gyámhivatal, ügyintézésére.

- Az utolsó napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalta, 
ennek keretében megvitatták a jegyzői munkakörre beérkező pályáza-
tokat és kinevezték városunk új jegyzőjét Rozgonyi Erik személyében, 
aki jelenleg Alsónémedi jegyzői feladatait látja el, és április 1-jétől lesz 
városunk jegyzője. 

Gyál város költségvetése gőzerővel készül. Az elkészült és elfogadott 
költségvetésről lapunk márciusi számunkban részletesen beszámo-
lunk.

Járdaépítés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban 2011 
márciusában járdaépítési munkálatok kezdődnek. Az érintett 
lakosok levélben kapnak értesítést az esetleges kellemetlensé-
gekről. Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!
A járdaépítésben érintett területek:
Ady E. u.: páros oldal, a Pesti út és a Határ utca között.
Jókai M . u.: páratlan, majd páros oldal,  Ady E. út és a Kacsóh 
Pongrác utca között. 
Táncsics M. u.: páros oldalon, Kőrösi út és a  Határ utca között.
Zrinyi M. u.: páros oldal, Kossuth L. utca és a  Wesselényi utca 
között.
Bercsényi M. u.: páros oldal, Kőrösi út és a Bercsényi köz kö-
zött. 
Vecsési u.: páros oldal, Széchenyi út és a Deák Ferenc utca kö-
zött. 
Rigó u.: páros oldal, Jókai utca és a Gárdonyi G. utca között.
Könyves K. u.: páros oldal, Szélső utca és a Bartók B. utca kö-
zött. 
Kisfaludy u.: páros, majd páratlan oldal, Erdősor utca és a Krú-
dy Gy. Utca között. 
Fecske u.: páratlan oldal, Rigó utca és a Bethlenen G. utca kö-
zött. 
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
szatmárcsekei birtokán a Himnusz kézira-
tát.

Az ünnep estéjén – hagyományaink-
hoz híven – képzőművészeti eseménnyel 
kezdődött a városi megemlékezés. Hefler 
Gábor, M. Kaiser Ilona, Pankovics Mária, 
Lőrincz Irén és Ihász Zoltán, az előző évi, 
20. jubileumi Gyáli Téli Tárlat díjazott 
alkotóinak csoportos kiállítását Gazdik 
István, az intézmény igazgatója nyitotta 
meg az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár kamaratermében.  A 
rendezvény a színházteremben folytató-
dott, ahol Kasa Csilla, Pest Megye Köz-
gyűlése és Gyál Város Önkormányzata 
kulturális bizottságának elnöke mondott 
ünnepi beszédet.

Hagyomány az is, hogy ezen az al-
kalmon adják át a Gyáli Közművelődési 
Díjat. Az idén Farkas Éva, városunkban 
élő színművész, a közösségi házban mű-
ködő Kaleidoszkóp Színpad létrehozója 
és vezetője vehette át az elismerést Pápai 
Mihálytól, városunk polgármesterétől, 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
alpolgármestertől és Kasa Csillától.

Az emelkedett hangulatú, színvonalas 
ünnepséget Maczkó Mária népdalénekes, 
énekművész és Szabó András előadómű-
vész Könyörgés versben és dalban című 
műsora zárta.

Városi ünnepség  
a magyar kultúra 
napján
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Hogy halad a  
városközpont fejlesztése?
Az útépítési munkálatok a tavalyi évi fakivágással megkez-
dődtek, ennek folytatásaként a Vasút utcában kerítés áthe-
lyezésére került sor. Februárban a munkálatok az időjárás 
függvényében folytatódnak, elsőként a Vasút utcában jár-
daépítéssel, illetve az útépítéssel érintett közművek áthelye-
zésével, kiváltásával.

Az útépítéshez kapcsolódóan szükséges vágány felújítási 
munkálatok kivitelezője közbeszerzés keretében kiválasz-
tásra került. A munkálatokat az útépítéssel, valamint a vas-
útüzemmel összehangolva az időjárás függvényében kezdi 
meg a kivitelező.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ 
építésének, a piac felújításának, valamint a Somogyi Béla 
és József Attila utcákban létesítendő parkolók építésének 
munkálataira a kivitelező kiválasztására közbeszerzési el-
járás keretében kerül sor, jelenleg a pályáztatás előkészítése 
zajlik, hogy mire az időjárás, ill. a kapcsolódó munkálatok 
engedik, megindulhassanak a kivitelezési munkálatok.

A Kistérségi Szolgáltató Központ építése kapcsán elkez-
dődött a védőnői szolgálat áthelyezése a Kőrösi út 136. sz. 
alatti önkormányzati épületbe, az épület kismértékű felújí-
tásának előkészítésével, amely februárban kerül kivitele-
zésre, alkalmassá téve az épületet a védőnők fogadására.

Az építkezésről továbbra is folyamatosan beszámolunk 
itt, az Új Gyáli Újság hasábjain, valamint a www.gyal.hu és 
a www.varosfejlesztes-gyal.hu honlapokon.

Tisztelt Adózóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. § (2) be-
kezdésének 2011. január 1-én hatályba lépő változása alapján, meg-
szűnt a piaci-vásározó tevékenység után  az ideiglenes iparűzési 
adófizetési kötelezettség. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  az ideiglenes iparűzési adóátalány a  
Htv. 37. § (2) bekezdésében foglalt esetekben továbbra is fizetendő, 
mértéke változatlanul 5.000.- Ft naptári naponként.

Az ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, építőipari tevé-
kenységet, illetve természeti erőforrás feltárását, kutatását végzők 
esetében, akkor áll fenn, ha a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot megha-
ladja, de nem éri el a 181 napot. Amennyiben a tevékenység a 180 
napot meghaladja a tevékenység végzésének helye telephelynek 
minősül és állandó iparűzési tevékenység hatálya alá kell bejelent-
keznie a vállalkozásnak a tevékenység megkezdésének napjától az 
Önkormányzathoz. Abban az esetben, ha a vállalkozás már előre 
tudja, hogy a tevékenység végzése az Önkormányzat területén a 180 
napot meghaladja, akkor már állandó iparűzési tevékenységet vég-
zőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes tevékenység utáni adót 
nem kell megfizetnie.

A bejelentkezéshez, illetve a bevallások benyújtásához szükséges 
nyomtatványok a www.gyal.hu honlapról letölthetők.

Gyál, 2011. január 31.
Diera Éva

irodavezető
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda 
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Nagyadózókat látott vendégül az önkormányzat
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere megbeszé-
lésre hívta össze a város legnagyobb adófizetőit. A 
február 3-án tartott összejövetel célja az volt, hogy a 
nagyadózók megismerjék a város közösségi, kultu-
rális életét, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetősé-
gekről tájékozódjanak.

A közösségi házban tartott ren-
dezvényen polgármesterünk 
mellett részt vett Pánczél Ká-
roly országgyűlési képviselő, 
alpolgármester, Rozgonyi Erik, 
a város április 1-jén hivatalba 
lépő új jegyzője, Sávai Mária 
megbízott aljegyző, s ott voltak 
a polgármesteri hivatal irodave-
zetői is.  

A városban működő legna-
gyobb vállalkozások vezetői, 
képviselői tájékoztatást kaptak 
a közösségi ház tevékenységé-
ről, kisfilmen tekinthették meg 
a fúvószenekar és az Eötvös 
József Általános Iskola és Köz-
gazdasági Szakközépiskola be-
mutatkozását. 

Ezt követően Pápai Mihály 
részletesen bemutatta az elmúlt 
20 év fejlesztéseit, beruházásait. 
Előadásában kitért Gyál város 
közösségi, kulturális, valamint 
sportéletére. Büszkén említet-
te Bácsi Péter gyáli születésű 
olimpiai 5. helyezett és Európa-
bajnok birkózó és Scheik József 
világbajnoki 4. helyezett fo-
gathajtó nevét, beszélt a FEGY 
Polgárőrség és Tűzoltó Egyesü-
letről, bemutatta 
a Közbiztonsági 
Alapítványt és az 
Ipartestületet. 

Diera Éva, a 
p o l g á r m e s t e r i 
hivatal Pénzügyi, 
Számviteli- és 
Adó Irodájának 
vezetője beszá-
molt a város költ-

ségvetéséről, elmondta, hogy a 
helyi adók beszedéséből szár-
mazó bevétel nagyságrendben 
az elsők között áll, és 80 száza-
léka a városban működő 40 leg-
nagyobb adózó által befizetett 
összegből származik. Kitért a 
kiadások területeire, részlete-
sen beszámolt az intézmények 
működési kiadásairól, a polgár-
mesteri hivatal és a város műkö-
désére, üzemeltetésére fordított 
összegekről és a felhalmozási, 
felújítási forrásokról. A vendé-
gek tehát arról kaptak tájékoz-
tatást, hogy mire költi befizetett 
adójukat az önkormányzat.

Pápai Mihály beszámolt a 
jövőbeni tervekről, elindult be-
ruházásokról, részletesebben is 
ismertette a városközpont reha-
bilitációjára, az új rendőrőrs, új 
sportcsarnok építésére vonat-
kozó terveket, szívügyeként ke-
zelve a vasútállomás felújítását. 
Zárásként egy kisfilmet láthat-
tak a vendégek a fejlesztési terü-
letekről, lehetőségekről.

A rendezvény jó hangulatú, 
kötetlen beszélgetéssel egybe-
kötött ebéddel zárult.
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Kedves Első Osztályos Szülők!
Nagy és nehéz napok elé néznek, hiszen az iskolaválasztás nagyban 
meghatározza gyermekük jövőjét. Első pillanatban a „Merre men-
jek? Mit válasszak?” kérdések jutnak eszünkbe. Aztán elindulunk az 
oktatási intézmények által kínált oktatási rendszer rengetegében. Mi 
legyen ebből a gyerekből? - tesszük fel a kérdést. Itt egy angol, ott egy 
német, amott meg számítástechnika, hogy csak egy pár divatos dol-
got említsek. Kedves Szülők, én nem szeretnék tanácsot adni, hogy mi 
is lenne a legjobb. Ez nem az én tisztem. Én arra szeretném Önöket 
kérni, hogy a gyáli iskolákba írassák be nebulóikat! Meggyőződésem, 
hogy Gyálon intézményeink jó kezekben vannak. Az oktatás színvo-
nala nem rosszabb, mint a környező településeken, ha lehet ilyet mon-
dani, még jobb is.

Intézményeinkben az elmúlt években a szakmai színvonal jelentő-
sen emelkedett. Persze bizonyára tudnának említeni problémákat. De 

hol nincsenek? Én 
polgármesterként azt 
tapasztalom, hogy 
ezeken a problémá-
kon a pedagógusok 
egymást segítve 
igyekeznek javítani. 

A 90-es rendszerváltozás óta a kép-
viselő-testület minden esetben elsőd-
legesnek tartotta, hogy intézményei 
zavartalanul működjenek. Ez most 
sem lesz másként. A jövőben szeret-
nénk szakmai, illetve műszaki színvo-
nalat emelni. A gyáli gyerekeknek ne 
kelljen reggelente a fővárosba utazni, 
mikor itt helyben is hozzájuthatnak 
a tudáshoz. Gyermekeinknek a segít-
ségnyújtás itt van helyben, és a leg-
gyorsabban elérhető.

Állítom, hogy gyermekeinknek a Gyálon dolgozó összes pedagógus 
a javát akarja. Persze azt nem ígérhetem, hogy tanulni nem kell.

Majd’ elfelejtettem: a zenei oktatás is megtalálható helyben. A zene-
iskola eredményei alapján méltán megérdemli, hogy elismerő hangon 
szóljak róla.

Tehát, Kedves Szülők, én nem könnyítettem meg az Önök dolgát. 
Nem is ez volt a célom. Szerettem volna abban segítséget nyújtani, 
hogy döntésüknél a felsoroltakat is vegyék figyelembe. Hiszem és tu-
dom, hogy Gyálon jó élni, tanulni! Minden feltétel adott hozzá.  

Döntésükhöz nyugodt, problémamentes napokat kívánok!
Pápai Mihály 
polgármester

Tisztelt Olvasóink! A következő 
oldalakon városunk általános iskolái 
mutatkoznak be, hogy ezzel is segítsé-
get adjanak az intézményválasztáshoz.

Felhívás
iskolai beiratkozási kötelezettségre

Értesítem a város lakosságát, hogy a Közoktatásról szóló mó-
dosított 1993. évi LXXIX. törvény 6. paragrafus (2) bekezdé-
se alapján a 2004. június 1. és 2005. május 31. között született 
gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé válnak. 

A tankötelessé váló gyermekeket – egészségi és iskola-
érettségi állapotuktól függetlenül az általános iskolába be 
kell íratni. 

A beiratkozás a város valamennyi általános iskolájában: 
2011. március 9-én, szerdán 8 – 18 óráig és 

2011. március 10-én, csütörtökön 8–16 óráig tart. 
A beíratást a gyermekek állandó lakóhelyének megfelelő 

körzetes általános iskolában kell elvégezni. 
A beiskolázási körzetekről a helyi óvodákban, általános 

iskolákban vagy a Polgármesteri Hivatal 
06-29/540-920-as számán kérhető felvilágosítás.

Szükséges dokumentumok:
- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa,
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget tanúsító) igazo-
lás.

A beíratás elmulasztása szabálysértés, amely törvényes kö-
vetkezményekkel jár. 

Gyál, 2011. február 1.
Sávai Mária

Gyál Város mb. aljegyzője 

Felhívás
óvodai beiratkozási kötelezettségre

Értesítem a város lakosságát, hogy óvodai felvételre jelentkezhet minden kis-
gyermek, aki 2011. december 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyerme-
kek, akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szán-
dékukat jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a 2011/2012. 
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonat-
kozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24. paragrafus 
(3) alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A beiratkozás a város valamennyi óvodájában: 
2011. március 7-étől 11-éig (hétfőtől-péntekig)  

naponta 8 órától – 16 óráig tart. 
A beíratást a gyermekek állandó lakóhelyének megfelelő körzetes óvodájá-

ban kell elvégezni. 
A beíratási körzetekről a helyi óvodákban, általános iskolákban vagy a Pol-

gármesteri Hivatal 06-29/540-920-as számán kérhető felvilágosítás.

Szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek oltási könyve,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa,
- a szülő vagy gondviselő lakcímkártyája.

Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, 
amely törvényes következményekkel jár. 

Gyál, 2011. február 1.                                                                           Sávai Mária
Gyál Város mb. aljegyzője 
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Az Ady Endre Általános Iskola 
Az Ady Endre Általános Iskola a település 
legnagyobb közoktatási intézménye. Gon-
dozott, tiszta épülete, stabil, jól képzett tan-
testülete, markánsan kirajzolódó profilja, 
színvonalas nevelő-oktató munkája ered-
ményeként az egyik legkeresettebb iskola 
a lakosság körében. Az 1972-ben alapított 
intézményt 2007-ben teljes egészében fel-
újították és bővítették mintegy 550 millió 
Ft értékben. 

Az épületben 23 tanteremben zajlik a 
tanítás. Tantermeinkben új bútorok, az 
életkori sajátosságoknak megfelelő, barát-
ságos teremdíszítés és kulturált kivitelű, a 
tanulást segítő faliújságok, transzparensek 
várják a diákokat. Jelenleg 630 tanuló jár 
hozzánk. 22 osztályunk, 7 napközis és 2 
tanulószobás csoportunk működik. A cso-
portok oktatását és nevelését 42 pedagógus 
látja el, akik munkáját könyvtáros tanár, fej-
lesztő pedagógus, szabadidő-szervező segí-
ti. Rendelkezünk tornateremmel, ebédlővel 
és melegítő konyhával. A díszburkolattal 
ellátott, parkosított iskolaudvaron egy asz-
faltozott kézilabdapálya és egy aszfaltozott 
kosárlabdapálya, napközis játszóudvar és 
szabadtéri tanteremmel ellátott iskolapark 
található.

38 éve alapított intézményünkre a stabi-
litás és az eredményesség jellemző. Illuszt-
rálja ezt, hogy e hosszú idő alatt most van a 
harmadik igazgatója, a jól képzett tantestü-
letben kicsi a fluktuáció, a volt tanítványok 
közül sokan végeznek főiskolát, egyetemet. 
2000-től bekapcsolódtunk a COMENIUS 
2000 minőségfejlesztési programba, így a 
településen és Pest megyében az elsőként 
minőségbiztosított intézmények között le-
hettünk. Intézményünk elkészítette Intéz-
ményi minőségirányítási programját, mely 
részletesen tartalmazza a partnerközpontú 
működés elveit és gyakorlatát, a tanulók, a 
szülők, a dolgozók és a fenntartó elvárásai-
nak és elégedettségének mérési rendszerét.

Iskolánk kidolgozta Pedagógiai prog-
ramját, melyben a színvonalas alapképzé-
sen túl az emelt szintű nyelvoktatásra, a 
számítástechnika emelt óraszámban való 
oktatására, matematika tantárgyból a te-
hetséggondozást segítő nívócsoportos okta-
tás megszervezésére helyezte a hangsúlyt. A 
testnevelés tantárgyat alsó tagozaton úszás-
oktatás szervezésével tesszük teljesebbé.

Az Ady Endre Általános Iskolában máso-
dik osztálytól emelt szintű angol és német 

nyelvoktatás kezdődik a jobb képességű 
tanulók számára csoportbontásban. A má-
sodik-harmadikosok heti 2, a negyedikesek 
heti 3, a felső tagozatosok heti 5 órában 
tanulják a nyelvet. Számos tanulónk alap-, 
sőt középfokú nyelvvizsgát tesz tanulmá-
nyait követően, többen kéttannyelvű gim-
náziumokban folytatják tanulmányaikat. A 
gazdagon felszerelt nyelvi teremben nyelvi 
labor, multimédiás eszközök, idegen nyel-
vű kiskönyvtár is segíti a beszédközpontú 
nyelvoktatást.

Az informatikaoktatást jól felszerelt, 
korszerű számítástechnika laborban foly-
tatjuk, 16 géppel, internet hozzáféréssel. 
Fejlesztő pedagógia termünkben korszerű 
eszközök és játékok segítik a nehezebben 
haladó kisiskolások felzárkóztatását. A fej-
lesztésre, felzárkóztatásra szoruló tanuló-
inknak a fő tantárgyakból korrepetálást is 
biztosítunk. Intézményünk 11 000 kötetes 
iskolai könyvtárral rendelkezik, ahol szin-
tén használhatnak számítógépet is tanuló-
ink. Iskolánk felszereltsége kiváló, modern 
oktatástechnikai és szemléltetőeszközök 
állnak kollégáink rendelkezésére a minél 
korszerűbb és változatosabb óraszervezés 
megvalósítására. Megragadunk minden 
pályázati lehetőséget, hogy a színvonalas 
nevelő-oktató munka megvalósulhasson.

A tanórán kívüli tevékenységet szakkö-
rökkel gazdagítjuk. Az alábbi szakkörök 
működnek iskolánkban: matematika és 
magyar középiskolai előkészítő, kézműves, 
rajz, számítástechnika, újságíró, angol és 
német nyelvvizsga-előkészítő, énekkar, ké-
mia, néptánc, színjátszó. Az újságíró szak-
kör munkájának eredményeként hosszú 
évek óta kiadjuk Kaleidoszkóp című kultu-
rális folyóira-
tunkat, mely 
2 0 0 1 - b e n 
Pest megye 
Legjobb Di-
ákújságja lett, 
2008-ban tő-
lünk került ki 
az „Év legjobb 
d i á k ú j s á g -
írója”, tavaly 
a mi Magdi 
nénink lett az 
„Év legjobb 
diákújság-se-
gítő tanára”.

A tömegsport keretében hetente sport-
délutánt szervezünk, ahol osztálybajnoksá-
gok, házi sportversenyek keretében biztosí-
tunk sportolási lehetőséget mozogni vágyó 
tanulóinknak. Sokan látogatják röplabda-, 
kosárlabda- és atlétikaedzéseinket is. A 
focicsapatunk az erősségünk! Sokféle vál-
tozatos, színes iskolai rendezvénnyel erősít-
jük a diákokban, szülőkben az iskolánkhoz, 
az Ady-családhoz való tartozás érzését. 
Legnépszerűbb programunk a Családi nap, 
melyen minden májusban itt van a családok 
apraja-nagyja!

Az iskola nyaranta állandó helyen, a rév-
fülöpi táborban biztosít táborozási lehe-
tőséget tanulóinak, ahol közel 110 gyerek 
töltheti hasznosan és pihenéssel a vakációt. 
A táborozók költségeihez a város önkor-
mányzata is anyagi támogatást nyújt.

Az Ady Endre Általános Iskola nevelői 
1994-ben életre hívták az Ifjú Szívek Ala-
pítványt. Százezres nagyságrendben vásá-
rolunk évente jutalomkönyveket, befizetjük 
a versenyek nevezési díjait, támogatjuk az 
alsósok úszásoktatását, hozzájárulunk a 
rászoruló tanulók táborozási, kirándulási 
költségeihez. A sikeresen nyelvvizsgázók-
nak az alapítvány fizeti a nyelvvizsgadíj 
felét.

A 2011/2012. tanévben három első osz-
tályt indítunk: két napközis angolos, egy 
németes iskolaotthonos csoportot. Bővebb 
információkat a www.ady-gyal.hu honla-
pon olvashatnak! Várunk szeretettel min-
den kisiskolást, aki az Ady-családhoz sze-
retne tartozni!

Gazdikné Kasa Csilla
igazgató
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A Bartók  Béla Általános Iskola 
A Bartók Béla Általános Iskolában nem ki-
sebb célt tűztünk ki magunk elé, minthogy 
a ránk bízott gyerekekben meglevő nyitott-
ságot, érdeklődést, felfedezőkedvet, alkotás 
utáni vágyat megőrizzük és megfelelő mó-
don továbbfejlesszük.

Tudjuk, a szülők, akik ránk bízzák gyer-
mekeiket, kincset bíznak ránk.

Iskolánk pedagógusai és minden dolgo-
zója ennek tudatában teszik nap mint nap 
a dolgukat, szakmai tudásukat, empátiá-
jukat, embersé-
güket bizonyítva 
ó r á r ó l – ó r á r a , 
napról–napra.

Tanulóink kö-
zött vannak ki-
emelkedően jó, és 
gyengébb képes-
ségűek is.

Vannak akik 
szülei nagyon jó 
anyagi helyzet-
ben vannak, és 
persze olyanok is, 
akik munkanél-
küliek, segélyek-
ből élnek.

Törekvésünk, 
hogy iskolánkban 
mindenki meg-
kapja a neki megfelelő oktatást, tehetség-
gondozást, szükség esetén felzárkóztatást, 
fejlesztést. Igyekszünk feltárni minden fel-
merülő magatartási, tanulási, viselkedési 
problémát, és segíteni minden rászoruló-
nak.

Igazolják munkánkat az országos felmé-
réseken, városi versenyeket elért eredmé-
nyek, sikerek. Diákjaink nagy része érett-
ségit adó iskolában tanul tovább, legtöbben 
bekerülnek az első helyen megjelölt közép-
iskolába, és ott meg is állják helyüket.

Az intézményben 16 tanterem, tágas 
tornaterem, új számítógépekkel felszerelt 
két informatika terem, két fejlesztőterem, 
természettudományi terem, nyelvi labor, 
könyvtár található. Minden tanteremben 
van számítógép és hamarosan mindenhol 
elérhető lesz az internet is, emelve ezzel 
az oktatás színvonalát. Kollégáink rend-
szeresen járnak továbbképzésekre, ahol új 
tanítási technikákat, módszereket sajátí-
tanak el. 

Bár az épület külső színezése még nem 

történt meg (pályázik az Önkormányzat), 
belülről azonban  a gyerekeket egyre szebb, 
korszerűbb környezet fogadja.

Az elmúlt években több felújítás is tör-
tént.

Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsí-
tették a fűtést, világítást, felújították a tor-
natermet, öltözőket, minden vizesblokkot. 
Van egy belső játszóterünk és az iskola ud-
varán épült egy EU szabvány szerinti nagy 
játszótér is.

A tantermekben folyamatosan cseréljük 
a régi linóleumokat.

A 2011-2012. tanévben két első osztály 
indítását tervezzük. Mindkét osztályban 
lehetőség lesz arra, hogy az informatika és 
angol tanulását is választhassák elsőseink. 

A 3. év végén számot adnak tudásukról, 
és negyediktől a két osztályból 16 fő folytat-
ja emelt szinten, heti négy órában az infor-
matika tanulást.

A következő tanévben ter-
veink szerint  Béky Imréné és 
Hornyák Ferencné vezetik be a 
betűk és számok világába  le-
endő elsőseinket. 

Mindketten nagy gyakor-
lattal rendelkező, elismert 
szakemberek.

Nevelő-oktató munkánk 
nem korlátozódik csupán a 
tanórákra.

Minden lehetőséget megra-
gadunk arra, hogy diákjaink 
tanórán kívül is ismeretekhez 

jussanak, képességeik fejlődjenek, tehetsé-
gük kibontakozhasson. Idén indult pl. ének, 
angol, informatika, labdarúgás, kézilabda, 
rajz, indián, tömegsport szakkörök.

Nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésre, 
felzárkóztatásra is. Fejlesztőtermeink na-
gyon jól felszereltek, ahol magasan képzett 
szakemberek végzik a tervszerű munkát.

Osztályonként vannak korrepetálások, 
felvételi előkészítő foglalkozások.

A két éve elnyert Ökoiskola név kötelez 
minket, hogy kiemelt feladat-
ként kezeljük diákjaink kör-
nyezettudatos nevelését. Apró 
lépésekkel, de kitartóan hala-
dunk ezen az úton, a gyerekek 
egyre inkább figyelnek kör-
nyezetükre, vigyáznak annak 
tisztaságára, rendjére.

Ősszel nagyszabású parko-
sítás történt. 300 cserjét, 30 fát 
ültettek szülők, gyerekek, pe-
dagógusok együtt.

A Bartók Béla Általános 
Iskolában mindannyian arra 
törekszünk, hogy a gyerekek, 
pedagógusok, alkalmazottak 
jól érezzék magukat és hogy 
megfeleljünk a szülők és ko-
runk elvárásainak, hogy min-
denki elégedett legyen.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket és 
szüleiket Iskolanyitogató programjainkon. 

Kérjük, jöjjenek el, nézzék meg intézmé-
nyünket, munkánkat!

Iskolánkról és az elsős tanítók-
ról bővebb információkat kaphatnak a  
www.bartok-gyal.sulinet.hu honlapon.

Baranya Tiborné
igazgató
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A Zrínyi Miklós Általános Iskola
Intézményünk szeretné megállni a helyét a 
város közoktatási rendszerében, ezért cél-
kitűzéseinkben, terveinkben, és napi fel-
adatainkban egyetlen gondolat irányít – a 
gyermekközpontú oktató–nevelő munka. 

Munkatervünk, szabadidős program-
jaink, szakköreink, felzárkóztató és tehet-
séggondozó foglalkozásaink, a tanórán 
kívül is tanulóink egyéni fejlődését segítik. 
Folyamatos és fontos cél minden évben – az 
oktatási színvonal emelése mellett – a ne-
veltségi szint fejlesztése. A nevelés nemcsak 
Gyálon, hanem országosan is a legfonto-
sabb terület. 

Fegyelem, jó közösség hiányában nem 
lehet igazán jó eredményeket elérni. A szü-
lői házzal való jó kapcsolat hangsúlyos és 
fontos iskolánk életében. Az idén elvégzett 
elégedettségmérés azt mutatja, jó irányba 
haladunk. A  követelmények betartatása, a 
következetes számonkérés nélkülözhetetlen 
a cél eléréséhez. Épületünk külső-belső esz-
tétikumára is sokat adunk. Az igényességre, 
a szép környezet kialakítására és megóvá-
sára szeretnénk nevelni gyermekeinket. 
Tárgyi és személyi feltételeink megfelelőek 
a munkához. 

Nevelőtestületünk 44 fő, akik között 
több egyetemi végzettséggel és több, 2-3 
diplomával rendelkező pedagógus is van. 
Tanáraink, tanítóink nagy része többéves 
gyakorlattal rendelkezik. 

Létszámunk: 498 fő tanuló, ebből 40 fő a 
Rákóczi utcai épületben tanul (SNI tagoza-
ton). 

A városban az egyetlen iskola vagyunk, 
ahol délután úgynevezett Ifjúsági tagozat 
(túlkoros vagy nagyfokú tanulási, egyéb 
problémával küzdő gyerekek) is működik.  
Az első és második évfolyamon 3-3 osztály 
tanul, a többi évfolyamokon kettő. 

2011. március 9. és 10. az új elsősök beíra-
tásának napja. Két első osztállyal tervezünk, 
majd meglátjuk, hogy alakul. Testnevelés és 
matematika emelt óraszámban tanulható.  
Testnevelés heti 5 órában, ha valaki ezt a 
tagozatot választja, matematika 5.-8. évfo-
lyamon hármas csoportbontásban. 

1-8. évfolyamon biztosítjuk matematiká-
ból és magyarból a korrepetálást, felzárkóz-
tató szakkört, tehetséggondozó szakkört és 
továbbtanulásra felkészítő fakultációt a 8. 
osztályosoknak. 

Épületünkben angol nyelvet oktatunk 1-
3. osztályban heti 1 órában (nem kötelező 

óra formájában) 4-8. évfolyamon heti 3 órá-
ban csoportbontással. 

Tanulási nehézséggel küzdő gyerekeinket 
2 fő teljes állású fejlesztő pedagógus segíti.

Heti 1 alkalommal a Nevelési Tanácsadó 
munkatársa, logopédus segít a beszédhibás 
gyerekeknek. 

Gyógytorna heti 2 alkalommal van. 
Kézilabda, atlétika, futball szakkör szí-

nesíti a sportéletet. 
Báb, sakk, színjátszó, népi játék – népi 

tánc szakkör, énekkar, rajzszakkör, angol 
fakultáció délutáni órákban áll a tanulók 
rendelkezésére. 

Az úszás szervezett formában heti 2 alka-
lommal külön busszal történik. 

A Kodály Zoltán Zeneiskola is itt mű-
ködik intézményünkben, hangszer tanulás 
igény szerint vá-
lasztható.

Délutánonként 2 
tanulószobás cso-
port felsősöknek, 
5 napközis csoport 
alsósoknak segít a 
felkészülésben.

2007 óta évente 
jobb és több verse-
nyere d ménye i n k 
vannak. Minden 
gyermeket szinte 
név szerint ismerek, 
ismerünk. A csalá-
dias légkör nagyon 
fontos mind a neve-

lők, mind a diákok számára. 
Az iskola Rodostó Alapítványa sokat tud 

segíteni a versenyeztetésekben, az iskola 
felszereltségén és elsősorban tanulóink tá-
mogatásában, jutalmazásában (számlaszá-
ma: 64400044-10406500).

Nyáron  kétféle tábort szervezünk: Rév-
fülöp – Balaton, Bodrog-túra (sportos ta-
nulóinknak). 

Minden friss és aktuális informá-
ció az iskola honlapján megtalálható:  
www.zrinyi-gyal.sulinet.hu

Szeretettel várjuk továbbra is új tanít-
ványainkat, és köszönjük, ha ránk bízzák 
gyermekük oktatását – nevelését. 

Juhász Ida 
igazgató
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Nyílt napok a Tulipán Óvodában
Már hagyománynak mondható módon, minden 
tanévben, éves munkatervünknek megfelelően 
óvodai nyílt napokat hirdetünk meg a hozzánk 
járó gyermekek szülei részére. Ezek a napok iz-
galommal töltik el szülőt, gyermeket, óvodape-
dagógust egyaránt.

A középső, illetve nagycsoportos korú gyer-
mekek óvodai életébe közvetlen betekintést 
évente két alkalommal, a kiscsoportos korú-
aknak az óvodához szokást követően, évi egy 
alkalommal szervezzük meg ezeket, a szakmai 
napokat.      

A nyílt napokon a gyermekek szülei betekin-
tést kapnak az óvodai mindennapokba. Megis-
merkedhetnek gyermekük baráti kapcsolataival, 
a csoportokra jellemző szokásokkal, szabályok-
kal. Megtapasztalhatják a csoportba járó gyer-
mekek szülei a közösség nyújtotta lehetőségeket. 
A közös játék örömét, a különböző helyzetekből 
adódó szociális fejlődés lehetőségeit, azok mi-
kéntjét. A megértés, a másik gyermek elfogadása, 
az egyezségkötés fejlődését, a siker, az esetleges 
kudarc okait, összefüggéseit, a játékon keresztül 
az ismeretek megszerzését, a megtapasztalások, 
a cselekvések széles tárával történő fejlődést. 

Ennek a napnak célja, hogy közvetlen infor-
mációt biztosítsunk valamennyi szülő számára, 
gyermeke fejlődésének mikéntjéről, hogyanjá-
ról. Együtt, nevelőtársként legyünk jelen a gyer-
mekek mindennapjaiban. 

Ezúton is szeretném megköszönni munkatár-
saim nevében, hogy megosztották velünk gon-
dolataikat, a bizalmat, amellyel megtisztelnek 
bennünket a mindennapokban. 

Kápolnásiné Sági Andrea,
óvodavezető

A Cinege csoport nyílt napjáról
Örömmel vettem részt az ebben az évben is meg-
rendezett nyílt napon. Nagyon kellemes élmény 
volt, hiszen betekintést nyerhettem a gyerekek 
óvodai időtöltésébe.

Az óvónénik pedagógiai érzéke, szakmai fel-
készültsége eddig sem volt kétséges számomra, 
de nagyon jó volt ilyen közelről látni, hogy a 
gyerekek mennyi mindent tanultak az elmúlt 
időszakban. Különösen tetszett, hogy a szülők 
nemcsak külső szemlélőként, hanem aktív sze-
replőként vettek részt a foglalkozáson. A játékos 
foglalkozáson a gyerekek ügyesen dolgoztak 
csoportban és egyénileg is. Nagyon szimpatikus 
volt az a kis „elterelő hadművelet”, amit akkor 
alkalmaztak az óvónénik, amikor a szülőknek el 
kellett menniük. A gyerekek ezután meglepetést 
készítettek a nekünk, amit mi nem láthattunk. 

Így senki sem szomorkodott, hogy anya vagy 
apa már nem marad tovább.

Ezúton szeretném megköszönni Orsi néni-
nek, Anna néninek és Kati néninek, a magam 
és a többi szülő nevében is azt a sok törődést és 
szeretetet, amivel foglalkoznak gyermekeinkkel 
nap mint nap.                                       Csada Csilla 

Betekintés a Virág csoportba
Nagy élmény volt a Virág csoport nyílt napja! 
Kétgyermekes anyaként már nem először le-
hettem jelen a Tulipán Óvoda nyílt napján. Az 
óvónők a szülőket egy közös játékra invitálták, 
amikor a gyerekek nem azzal foglalkoztak, hogy 
vajon mikor tűnik el anya-apa, hanem teljesen 
felszabadultan, boldogan mutogatták kedvenc 
játékaikat szüleiknek. 

Majd eljött az elpakolás ideje, a terem széléről 
figyelhettük végig, hogy gyermekünk nem igé-
nyelte a szoros kontaktust, csak szemével várta a 
szülői elismerést. A mondókák egymás után kö-
vetkeztek, amelyek kiegészültek mozgásos felada-
tokkal a gyerekek lelkes feladatvégzésével együtt. 

Mindezek után egy meglepetés következett a 
gyerekeknek. Megszokott „mesehívogató” ének-
kel, kis ülő párnácskáikkal készültek a kis ovi-
sok a mesére. A meglepetés az volt, hogy aznap 
nem az óvó nénik, hanem a szülők báboztak a 
gyerekeknek. Ezt mi szülők legalább annyira él-
veztük, mint maguk a gyerekek. Már az óvónők 
előzetes felkérése, figyelmessége is megtisztelő 
volt a számunkra: belevont bennünket a nevelői 
munkába – nem kis mértékben hangsúlyozva a 
szülői-nevelői összefogás jelentőségét. 

A kiscsoportos gyerekek az elmúlt hetekben 
komoly munkát végeztek: testápolásról tanultak, 
melynek keretében az egészséges táplálkozás és 
gyümölcsfogyasztás jelentőségével ismerked-
hettek meg. Ennek eredményét csodálhatjuk a 
faliújságon elhelyezett alkotásokon át, a mondó-
kák ismeretén. Láthattuk a nyílt napon is – gyer-
mekeinket büszkén szemlélve – hogy mennyi 
törődés és felkészültség van egy-egy óvodai hét-
köznap mögött. Ezért hálás vagyok és szeretném 
kifejezni köszönetemet a Tulipán óvodának és a 
Virág csoportos óvó néniknek és dadus nénik-
nek.                             Halustyik Botond anyukája

Móka és meghatottság a Csillag csoportban
Sokan vannak, akik időnként szívesen válnának 
láthatatlanná. Akinek óvodás gyereke van, az 
biztosan mind ilyen. Én is gyakran gondolok 
arra, milyen jó is lenne észrevétlenül bent lenni 
az óvodában, megnézni, hogyan telik a kisfiam 
egy napja.

Nos, ha a láthatatlanság nem is adatott meg, a 
betekintésre remek alkalomnak bizonyult a Csil-
lag csoport január 25-én tartott nyílt napja. Ezen 
a reggelen nem kellett az öltözőben elbúcsúzni a 
kicsiktől, a szülők beléphettek a csoportszobába 
is. Volt, akit csak édesanyja kísért el, de sok apu-
ka, nagymama is eljött. 

A felnőttek beszoktatása a csoportba szabad, 
közös együttléttel kezdődött. Megismerhettük 
gyermekeink csoporttársait, kedvenc játékait. 
Ezután könnyű torna következett, melynek so-
rán Ági néni vezetésével a kiscsoportosok hol 
törpék voltak, hol óriások, egyszer hason kúsz-
tak, másszor az égig nyúltak. Majd Hetti néni 
kezdett bele a Répamesébe, melynek a szereplői 
a mi kis ovisaink voltak. A gyerekek vállalkozó 
kedvét bizonyítja, hogy mindenki szeretett vol-
na részt venni az előadásban. Így a nagyapó által 
ültetett répát végül már szinte az egész csoport 
húzta-húzta, mire sikerült a földből kiszedni.

Az alig egy órás program végén a gyerekek 
narancsszínű és zöld papírdarabkákból répát 
ragasztottak, miközben Aranka néni behozta 
tízóraira a mesében szereplő zöldséget szépen 
megpucolva. A délutáni viszontlátásig elbúcsúz-
tunk a gyerekektől, hogy a látottakat egy másik 
szobában megbeszéljük az óvó nénikkel.

Jó volt látni, hogy a kisfiunk jól érzi magát 
azon a helyen, ahol nélkülünk tölti el napja je-
lentős részét, elfogadja az óvó néniket, akik lát-
hatóan sokat is tesznek ezért. Rengeteget nevet-
tünk ezen a délelőttön, megannyi mókás helyzet 
adódott a játék során. Ugyanakkor még most is 
könnybe lábad a billentyűzet, ha újra magam elé 
képzelem, ahogy kisfiam éppen körbejár a töb-
biekkel, közben kinéz, és a szeme azt mondja: 
Nézd, Anya! Látod, Apa?

Remélem, lesz még hasonló alkalom, mert a 
láthatatlanságra egyelőre kevés esély van.

Sárkány László Krisztián

Nyílt nap a Méhecske csoportban
Külön örültem ennek  a lehetőségnek, hiszen a 
kislányom 2 hónapja kezdte meg az „ovit”.

Testnevelést láttunk a tornateremben. A gye-
rekek elképesztően ügyesek voltak. A legfon-
tosabb megtanítani azt a gyerekeknek, hogy a 
tornaszereket az élvezet mellett biztonsággal és 
okosan használják. Ez a nyílt napon megvaló-
sult, gratulálok!

Nehéz lehet több, mint 30 gyerkőcöt kordában 
tartani, hiszen szinte mind szeret tornázni.

Minden nagyon jó volt, szép a tornaterem, a 
gyerekek nagyon ügyesek az óvodapedagógusok 
és a dajka néni is nagyon jól bántak a gyerekek-
kel. 

Nagyon várom a következő nyílt napot!
H. Ludmerszki Piroska
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Húsz éve Gyál és a környező települések szolgálatában

Jubilál a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
A gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület az idén 
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Február 4-én, az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tar-
tották a szervezet éves közgyűlését és jubileumi ünnepsé-
gét. Az elnöki tisztet továbbra is Kalmár Róbert tölti be, 
az egyesület alelnökei Tar Nándor és Fábián Ferenc lettek. 
A felügyelő bizottság elnökeként Romfa Mihály, a bizott-
ság tagjaként pedig Kovács Tamás és Turcsány Attlia ka-
pott bizalmat. A FEGY tűzoltóparancsnoka Szabó István, 
az ifjúsági tagozat vezetője Kurucz Árpád maradt.

A gyáli polgárőrök elismertségét az is jelzi, hogy szá-
mos közéleti és szakmai vezető tisztelte meg jelenlétével 
az ünnepséget. 

Ott volt többek között Pápai Mihály, városunk polgár-
mestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpol-

gármester, Gyimesi 
István, Gyál nyu-
galmazott polgár-
mestere, Badics Fe-
renc, a Gyál Város 
Közbiztonságáért 
Alapítvány kurató-
riumának elnöke, 
Varga Ferenc tűo. 
ezredes, a Fővárosi 
Tűzoltó-parancs-
nokság parancs-
noka, Dr. Farkas 
László r. alezredes,  
Dabas rendőrkapitánya, Branyiczky Márk tűo. őrnagy, Dabas 
tűzoltóparancsnoka, Székely Attila tűo. őrnagy, Monor tűzol-
tóparancsnoka, Stupek István r. alezredes, a Gyáli Rendőrőrs 
parancsnoka, számos környékbeli tűzoltó-egyesület vezetője, 
s más rendvédelmi, katasztrófavédelmi szakemberek is.

A rendezvényen Tar Nándor számolt be a 2010-es év törté-
néseiről, majd Kalmár Róbert mutatta be az egyesület elmúlt 
két évtizedét. A meghívott közéleti és szakmai vezetők közül 

többen is méltatták a gyáli polgárőrök, önkéntes tűzoltók ered-
ményeit, majd az elismerések átadása következett.

(Lapunk márciusi számában részletesen is beszámolunk az 
eseményről, s a jubiláló szervezet elmúlt két évtizedéről.)



ÚjságGyáli
Új

1�

Mikulásünnep 
A januári számunkban közzétett, Mi-
kulásünnep című, a Bóbita Bölcsődé-
ben tartott rendezvényről szóló írásunk 
vége sajnálatos módon lemaradt. Ezú-
ton kérünk elnézést az érintettektől. A 
cikk vége:

Köszönjük a gyermekek nevében ezt 
a kellemes meglepetést, Székelyné Jene 
Máriának és segítőinek. 

A Bóbita Bölcsőde dolgozói és  
a gyerekek.

Jubileumi konferencia
A gyáli Nevelési Tanácsadó idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ennek keretében 
március 24-én nagyszabású ismeretterjesztő konferenciára invitálja a kistérségben tevé-
kenykedő kedves pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, érdeklődőket.

A tavalyi nagyszámú érdeklődésre való tekintettel idén az ünnepi konferenciára még 
több előadással, workshoppal, meglepetéssel kívánunk kedveskedni az odalátogatóknak.

Ebédidőben 1 tál meleg étellel és a rendezvény végén értékes tombolasorsolással tesszük még 
felejthetetlenebbé ezt a szakmai napot. Rendezvényünk fővédnöke: Pápai Mihály - Gyál város 
polgármestere, a rendezvénynek otthont adó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatója - Gazdik István és szakmai támogatója, a Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógy-
pedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete. Meghívott neves előadóink között szerepel-
nek: Dr. László Zsuzsa a FIMOTA Központ vezetője és Dr. Gádoros Júlia gyermekpszichiáter, a 
Vadaskert Kórház igazgatója. A nap folyamán mindenkinek alkalma nyílik egy-egy tehetség-
gondozó, fejlesztő, terápiás módszer gyakorlati megtapasztalására, kipróbálására is.

Fogyasztóvédelmi  
híradó

A Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete min-
den hónapban a második kedden, délután 15 órától 
klubfoglalkozást tart az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár civil termében, ahová minden ér-
deklődőt szeretettel vár. 

Az Egyesület tanácsadási tevékenységet folytat,   
minden kedden 14.00-15.30 óra között elérhetőek va-
gyunk, ahol a fogyasztók személyesen, vagy az alábbi  
telefonos elérhetőségeken kaphatnak segítséget:

06-29-344-782, 06-20-590-9502
06-29-341-137,  06-70-558-8501
06-29-344-557,  06-30-359-8245
06-29-345-401,  06-70-380-8694

A fogyasztovedelemgyal@gmail.com e-mail címre 
érkezett írásbeli fogyasztói panaszokat magválaszol-
juk.

Az utóbbi időben gyakran felmerült panaszokra 
szeretnénk felhívni figyelmüket:
- vásárlói panaszok, reklamációk esetén, amennyi-

ben ott helyben nem orvosolják a jogos problémát, 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és a választ  előírt ha-
táridőn belül meg kell adni a panaszosnak

- karbantartás, szerelés, lakásfelújítás esetén és főleg 
az utóbbinál: megrendelés, szerződés, számlaadás, 
valamint írásos garancia a munka átvételekor na-
gyon fontos. Ezek hiányában a felmerült problémák 
későbbi reklamálás során sok gondot okozhatnak, 
főleg akkor, ha a vállalkozó nem hajlandó a hiba 
kijavítására. A fogyasztói panaszokban döntési ha-
táskörrel a békéltető testületek és a bíróságok ren-
delkeznek.
Célszerű előre tájékozódni panasz esetén, így talán 

kevesebb bosszúság érhet bárkit.
A Gyáli Szervezet örömmel lát minden leendő ta-

got, aki szívesen részt vállal a fogyasztók érdekkép-
viseletében.

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete

Baba-, gyermek- és felnőttruha börze
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Kinőtt baba-, gyermek- és felnőttruhák, megunt játékok, biztonsági ülések,  
gyermek bútorok és egyéb tárgyak vására.

2011. március 05-én, szombaton, 8.30- 12.30 óráig 
Helyszín:   Gyál, Bartók Béla Általános Iskola
Helyfoglalás:  szombaton 8 órától 

Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja február 21-től, hétköznap 16 -18 óráig. Tel.: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, akik saját családjukon belüli gyermekek és felnőttek ruhá-

it, és egyéb tárgyait szeretnék eladni. Kereskedők részére nem biztosítunk helyet!
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!

(Kapcsolattartó: Cseszkóné Kati: 06-70-522-8150, hétköznap 18-20óráig)
A programot szervezi: Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete

Szülők-pedagógusok 
fóruma a Liliom Óvodában
A Liliom Óvodában 2011. január 24-én második 
alkalommal került megrendezésre a Szülők-Pe-
dagógusok fóruma azzal a céllal, hogy a szülők 
tisztán lássanak az iskolakezdéssel, az iskola-
érettséggel kapcsolatos tudnivalók áradatában. 
Igyekeztünk olyan előadókat választani, akik a té-
mában igazán kompetensek és hiteles informáci-
ókkal szolgálhatnak a szülők számára. Így kértük 
fel Tábit Saroltát, a gyáli Nevelési Tanácsadó ve-
zetőjét és Soróczkiné Béke Éva fejlesztőpedagógust 
erre a feladatra. A fórumon mintegy 40-en vettek 
részt, jórészt iskolába készülő gyerekek szülei és 
nagycsoportos óvodapedagógusok egyaránt. A 
rendezvény első részében az előadók általános tá-
jékoztatást nyújtottak az iskolaérettségről, illetve 
az iskolaérettségi vizsgálatról, majd egy 15 perces 
szünetben teával és pogácsával frissülhettek fel 
a résztvevők, és a szülők megvitathatták egymás 
közt tapasztalataikat, észrevételeiket. Ezt követő-
en Tábit Sarolta válaszolta meg a szülők által fel-
tett kérdéseket és segített eloszlatni az esetleges 
kétségeket. A fórum igazán sikeresnek bizonyult, 
hiszen számos hasznos információ hangzott el, 
valamint lehetőséget biztosított az iskolaérettség-
gel kapcsolatos lényeges tudnivalók megismerésé-
re, összegzésére és tisztázására, amire az iskolába 
készülő gyermekek szüleinek nagy igénye van, de 
gyakran nehéz összegyűjteni minden fontos isme-
retet. A Szülők-Pedagógusok fóruma ebben nyúj-
tott segítséget az érdeklődő szülőknek.

  Lipták Zita
óvodapszichológus

Ép testben ép lélek!
 Ennek a mindenki által ismert mondatnak a szellemében telt a Liliom Óvoda dol-
gozóinak napja 2011. január 28-án. 

Az elmúlt években egyre több tanulmány látott napvilágot a magyar lakosság 
rohamosan romló egészségi állapotáról, mely a helytelen táplálkozásra, mozgás-
szegény, stresszes életre stb. vezethető vissza. A bajt mi is észleltük, ezért az óvo-
dai nevelési prog-
ramunkban is 
kiemelt szerepet 
kapott az egész-
séges életmódra 
nevelés. 2011–ben 
csatlakoztunk az 
E g é s z s é g e s e b b 
Óvodák Nemzeti 
Hálózatához. A 
’90-es évek elején 
létrejött hálózat 
elnöke Bukovicsné 
Nagy Judit (közoktatási szakértő, mentálhigiénikus) által tartott előadás megerősí-
tette nézeteinket, újabb ötletekkel gazdagította nevelőtestületünket.

 Az elhangzottakból kiderült, hogy az óvodás korban kialakított egészséges élet-
módhoz fűződő szemléletünk egész életünket meghatározza. Az óvoda az egyetlen 
olyan színtér, ahol a szülőket még meg lehet győzni az egészségre nevelés fontossá-
gáról, épp ezért nagy felelősség hárul az óvodákra és az óvodai dolgozókra. 

Szakmai napunk második része elsősegélynyújtó tanfolyammal folytatódott. 
Mi pedagógusok munkánkból adódóan mégjobban ki vagyunk téve a váratlan 

helyzeteknek, és ezért fontos, hogy tisztában legyünk olyan ismeretekkel, amivel 
akár a gyermekek életét is megmenthetjük, ha olyan helyzetbe kerülünk. Ehhez 
kaptunk nagy segítséget Csontos Ferenc mentőtiszttől, aki az Országos Mentőszol-
gálat dolgozója. 

Többek között kiemelten tárgyalta a gyermekeknél szükséges gyakorlati teendőket.
Vendégeinknek ezúton is szeretnénk megköszönni tartalmas előadásukat.  

Czibere Annamária
óvodapedagógus      

Baba-, gyermek- és felnőttruha börze
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„...Azt a ragyogóját!”
A 2010. évet a Kovács István Pál Dalkör is el-
búcsúztatta az énekesek kedvenc dalaival és az 
Emese - készítette finom disznótoros vacsorá-
val. Látó Imre és cigányzenekara lankadatlanul 
kísérte a klubtagok és a pártoló tagok, szponzo-
rok dalait.

A műsor-sorozat ez évben ünnepelte 5. szüle-
tésnapját. Vajon hányan emlékeznek az első elő-
adásra? A közönség lelkes bíztatása arra készte-
tett bennünket, szervezőket, hogy folytassuk. És 
a másodikra, amit az előtérben kellett megtar-
tanunk, mert nem kaptuk meg a színháztermet? 
De mi nem adtuk fel.  A kölcsönkért szintetizá-
tor is funkcionált, pedig a nagy igyekezetben a 
segítők leejtették.

És az ötvenedikre? 
Ma már a hatvanadiknál tartunk. Köszönhe-

tően a Közház hozzáállásának, pályázati támo-
gatásoknak, pártolóknak. És persze a közönség-
nek, mert a műsort a közönség tartja életben!

Ma már a nagy zongora mellett rendelkezé-
sünkre áll a pályázaton nyert kis zongora és a 
szponzor ajándékozta cimbalom. Baráti tár-
saságból egyesületté váltunk. Van állandó kö-
zönségünk, és mindig újabbak fedezik fel, hogy 
érdemes velünk tölteni havonta egy vasárnap 
délutánt.

Az elmúlt évben vendégeink voltak: Tarnai 
Kiss László, Tolnai András, B. Tóth Magda, 
Zsuzsa Mihály, Kemény Ágnes, Bokor János, Pa-
lojtay Érsek Ágnes, Zámbó Imre, Vígh Levente, 
Kerekes Katalin, Prekop Judit.

Szerepeltek énekeseink: Henk Marika, Tol-
nai Mari, Petik Erzsike, Tarsoly Ilona, Hentesné 
Julika, Törőcsik Márta, Marsi Marika, Balázs 
Anikó, Kovács Böske,  Kerekes Róbert, Reményi 
István, Pék László, Hajnal Kálmán, Szabó Gyu-
la, Szűcs Sándor,  Homoki Tibor, Rákosi László, 
Ihász Sándor és Falusi Ferenc cimbalommal.

A zenei kíséretet Látó Imre és zenekara, Pál-
kerti Zsuzsanna, Burghardt Ferenc és Cselényi 
László szolgáltatták.

Májustól augusztusig a díszudvarban szeret-
tünk volna szabadtéri műsorokat tartani, de az 

időjárás-felelős csak augusztusban 
volt hozzánk kegyes, de akkor na-
gyon. A zenekar sok tánczenét ját-
szott, remek hangulatot teremtett, 
és a közönség élt a lehetőséggel, 
táncra perdült, „vonatozott”, jól 
érezte magát.  

Műsort adtunk adventkor, városi rendezvé-
nyeken, civil szervezetek rendezvényein, a Bala-
ton Koncert Cigányzenekar műsorában. 

Vendégszerepeltünk halásztelki nyugdíjas 
klubban. Több énekesünk fővárosi egyesület 
műsorában is rendszeresen énekel.     

Megszerveztük a II. nótakurzust, azaz ének-
zenetanulási tanfolyamot, ahol az 
egyesületi tagok mellett több résztvevő 
is volt a kistérség környékbeli települé-
seiről. 

Ez évben is szervezzük nyári nóta-
kurzust, immár a harmadikat – mely 
terveink szerint Révfülöpön lesz – ös-
szekötve a tanulást a pihenéssel, kikap-
csolódással. (Baráti áron!) Várjuk a je-
lentkezőket az énektanulásra, de várunk 
jelentkezőket a tanfolyam támogatására 
is, akik szívesen töltenék velünk a hetet, 
vagy 1-2 napot a Balaton partján (a kép-
zésen részvétel nem kötelező!).  

2011. év további műsorai: febr. 20 és 
márc. 20. vasárnap 15 óra. Április 13-
án 15 órakor az egyesületté alakulás 
harmadik születésnapját ünnepeljük. 
Az év várható vendégei: Miklóssy Jó-
zsef, Pál Attila és Szegedi Szászik Me-
linda, Palojtay Érsek Ágnes, Kapy Gá-
bor, Kerekes Katalin, Erdős Melinda, 
Jakab Éva, Endrődi Éva, Farkas Bálint 
vagy Herr Olivér, Győry Szabó József 
vagy Molnár László.

Ez évben is tervezzük, hogy a nyári 
hónapokban szabadtéri előadásokat 
tartunk. Reméljük, most szerencsé-
sebbek leszünk. Májustól szombaton-
ként 17.30-kor tartjuk műsorainkat  

(máj.14, jún.18, júl.16, aug.13) a 
szabadtéri színpadon. Szeptem-
bertől (szept.17, okt.15, nov.19) 
a színházteremben 15 órakor! 
Decemberben az Advent Gyá-
lon műsorában veszünk részt.  

Az előadásokra jegyek (600.-
Ft) és bérletek (4000.-Ft) a 
pénztárban válthatók. A 2011-
re érvényesített pártoló tag kár-
tyák is belépésre jogosítanak.

Ez évtől már az adó 1 %-ára is jogosultak 
vagyunk, kérjük támogatásukat az alábbi adó-
számra:  

Kovács István Pál Dalkör 18722059-1-13.
Szeretettel várjuk a kedves közönséget!

Kovács Istvánné
Fotók: Polgár Sándor

Évkezdés a 
birkózócsarnokban
Az idei év első nagyobb erőpróbáján jól telje-
sítettek gyáli birkózóink. Január 15-én Érden 
a Szabadfogású Nemzetközi Birkózóversenyen 
mérték össze tudásukat gyermek, diák, serdülő 
és kadet korcsoportban. Az FTC-Gyál verseny-
zői a következő helyezéseket érték el:

Gyermek II. szabadfogású 
20 kg: Gombos Alex II. hely
29 kg: Bodnár Ákos III. hely

Gyermek I. szabadfogás
23 kg: Határ Dániel III. hely

29 kg: Bodzai Ronaldo III. hely
Diák II. szabadfogás 

50 kg: Sándor Richárd I. hely
Serdülő szabadfogás 

+85 kg: Sándor Ferenc I. hely
Kadet kötöttfogás

+85 kg: Sándor Róbert I. hely
Az egyesület továbbra is várja a birkózás 

iránt érdeklődő gyermekek, fiatalok jelentke-
zését.

Kezdőknek kedden és csütörtökön 14.30 
órától, haladóknak pedig hétfőn, kedden, csü-
törtökön és pénteken 15-től 17 óráig tartanak 
edzéseket.

A csarnokban az edzésidő alatt infraszauna 
és szolárium is működik, melyet elsősorban a 
szülőknek hoztunk létre, de rajtuk kívül is bár-
ki használhatja ezeket, a használati díjjal pedig 
a csarnok fenntartásához járulnak hozzá.

Az érdeklődők Nagy Imre ügyintézőnél 
tájékozódhatnak a részletekről a 06-70/341-
9128-as telefonszámon, vagy személyesen a 
birkózócsarnokban (Gyál, Kisfaludy utca 36.). 
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AZ ÁLLATORVOS ÍRJA

Barbárság-e az állatok 
ivartalanítása?
A kérdés megválaszolása előtt fontoljuk meg, mivel teszünk töb-
bet az állatok védelméért: ha parttalanul hagyjuk szaporodni őket, 
vagy szabályozzuk azt. 

A felelős állattartás részeként komoly feladat a társállatok nem 
kívánt túlszaporodásának megelőzése. Gondoljunk csak bele, mi 
a következménye annak, ha nőstény kutyánk vagy macskánk „csa-
ládtervezését” a természetre hagyjuk. A szuka kutya egy évben 
kétszer, a nőstény macska akár háromszor is fialhat, alkalmanként 
akár 6-12 kölyköt. Ebből vajon hánynak tudunk szerető, gondos 
gazdit találni? És a többinek milyen sors jut majd? Majdcsak talá-
lunk valakit, aki befogadja? Menhelyre kerül? Kóbor állat lesz belő-
le vagy kioltjuk az életét?! 

Ezekkel a kérdésekkel szemben álszent és felelőtlen dolog arra 
hivatkozni, hogy az állatok ivari működését befolyásolni termé-
szetellenes. Még ma is tartja magát az a - minden tudományos ala-
pot nélkülöző - tévhit, hogy az állat beteg lesz, ha legalább egyszer 
nem fialhat. Ennek pont az ellenkezője igaz. Több évtizede bizo-
nyított tény, hogy a kutyák és macskák korai ivartalanítása (akár 
már az első ivarzás előtt: 5-6 hónapos korban) nem jár semmilyen 
hátrányos következménnyel. Sőt az emlődaganatok és egyéb ivar-
szervi betegségek, valamint hormonális zavarok is jóval ritkábban 
alakulnak ki az ivartalanított állatoknál. 

Az ivarzás megelőzésére is léteznek hormonkészítmények, de 
ezeket legkésőbb a tüzelés első napjaiban lehet hatékonyan alkal-
mazni. Viszont azt is tudni kell, hogy ezek csak néhány hónapos 
hatásúak, többszöri ismételt alkalmazásuk pedig szövődmények-
hez vezethet. Ha már megtörtént a nem tervezett párzás, még min-
dig van lehetőség a vemhesség megszakítására hormoninjekció se-
gítségével is, de ebben az esetben a sikertelenség és a szövődmények 
kockázata nagyobb. 

Evvel szemben az ivartalanítás ma már rutinműtétnek számít. A 
beavatkozás altatásban történik, a műtét után pedig automatikusan 
hatékony fájdalomcsillapítót kap az állat. Komolyabb utókezelésre, 
kórházi benntartásra nincs szükség, az otthoni megfelelő elhelye-
zés és megfigyelés általában elegendő. A varratszedés idejére (8-10 
nappal a műtét után) az állat visszanyeri élénkségét. Az állatorvosi 
szakirodalom és saját tapasztalatom szerint is az ivartalanított állat 
általában ragaszkodóbbá és nyugodtabbá válik, de játékosságát sem 
veszíti el, így a viselkedésre sincs káros hatása.

Állatvédelmi megfontolásból a Magyar Állatorvosi Kamara már 
évek óta javasolja tagjai számára, hogy év elején akciót hirdessen a 
műtétek kedvezményes elvégzésére. Ehhez rendelőnk is csatlako-
zott: februárban a macskák ivartalanításánál 20%, a kutyák műté-
teinél 10% árengedményt adunk.

E téma részleteivel, valamint egyéb állatorvosi témájú kérdéssel 
kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésre:

Dr. Molnár M. Zoltán állatorvos
Cím: 2360 Gyál, Vecsési út 32.

E-mail: gyogyir2004@gmail.com

A kertésznaptár februári cikkében egy késő téli-kora tavaszi cse-
repes virágzó dísznövényünkről, a ciklámenről olvashatnak.

A szobai ciklámen (Cyclamen persicum) Kis-Ázsiából származik. 
A kertészetekben kapható nagyvirágú fajtái már hibridek. A virá-
gok színe lehet fehér, rózsaszín, lila vagy pettyezett. Vidám színei-
vel tavaszt hoz a sötét tél végi hónapokba.

Kezelésében az egyik legfontosabb feltétel, hogy a virágzó cik-
láment 16-18 oC-os hűvös helyiségbe tegyük. Jó helye van világos 
verandán, télikertben, előszobában, de megfelel a két ablak közötti 
hely is. A földje legyen folyamatosan nyirkos, hetente kétszer alul-
ról öntözzük felszivatással. Ügyeljünk arra, hogy a levelek ne legye-
nek vizesek, mert hamar rothadnak. 25 oC feletti meleg szobában 
tartva igen hamar lesárgulnak a levelek, és tönkremegy a növény. 

Újravirágoztatását kertes házban megkísérelhetjük, mert ennek 
feltétele, hogy a tavaszi fagyok után tegyük ki a növényt a kertbe, 
félárnyékos helyre, és bőven öntözzük. Késő ősszel fokozatosan 
vonjuk meg a vizet úgy, hogy a levelek leszáradjanak. Ha szüksé-
ges, ültessük át a gumót nagyobb cserépbe, és tegyük száraz-hű-
vös helyre (pince, hűvös előszoba). December elejétől fokozatosan 
kezdjük el öntözni, és ha hajtani kezd, helyezzük 18 oC-os világos 
helyiségbe. Először a levelek, majd a bimbók jelennek meg. Ilyen-
kor már kevés tápoldatot is adhatunk neki. Az így kezelt növény 
február-március folyamán ismét kivirágzik.

Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok 
az alábbi címen: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
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Szelektálós tévhitek
A Zöld Ipar Magazin írása nyomán (I. évf. 1. szám 34-35. oldal)

A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban számos tévhit él a fejekben – le-
gyen az akár hivatali alkalmazott, akár laikus állampolgár kobakja. 
Valljuk be legalább magunknak, ezeknek a tévhiteknek sokszor az 
áll a hátterében, hogy az önmagunkról alkotott kedvező képünket 
úgy próbáljuk megvédeni a sérüléstől, hogy ésszerűnek tűnő okokat 
kreálunk magyará-
zatként például arra 
hogy nem vesszük 
ki részünket az ott-
honi szelektív gyűj-
tésből. Az ugyanis 
rombolná makulát-
lan énképünket, ha 
belátnánk, hogy 
pusztán lustaságból 
nem tesszük. (Nem 
szégyen ez, az emberi lényekre jellemző sajátosság ez a jelenség.) 
Nem ritkán azonban ezeknek a tévhiteknek félreértés vagy netán 
rémhír az alapjuk. A fenti hivatkozott cikk ilyen tévhiteket gyűjtött 
csokorba, és járt utána a lehetséges magyarázatoknak. Nyomukba 
szegődve most mi is megnézünk kettőt.
Úgyis összeöntik a szeméttel
Rendszeresen felbukkannak ezek a hírek a közbeszédben, és azt az 
érzetet keltik, hogy feleslegesen szelektálunk. Ma már senki sem 
tudná megmondani, hogy hol volt az eredete ennek az állításnak, 
de próbáljunk kicsit a hír mögé nézni. 

Tény, hogy sokszor ugyanolyan kukásautó szállítja el a szelektí-
ven gyűjtött hulladékot, mint a háztartási szemetet. Különbséget 
tenni még az avatottak is sokszor csak rendszám alapján tudnának. 
Az összeöntés sem az utcán a gyűjtés során, sem pedig később a 
telephelyen egyáltalán nem érdeke a szolgáltatónak, hiszen így el-
veszne az értékes, hasznosítható anyag, miközben a plusz gyűjtés 
költségei megmaradnának (külön autó, külön időpontban, külön 
személyzettel újabb kilométereket megtéve, sok üzemanyagot el-
használva gyűjti be az anyagot).
A kupak az igazi érték
Valóban számos kupakgyűjtő akcióról hallunk, amely azt sugall-
ja, hogy a kupak valamiféle értékesebb anyagból készül. Azonban 
ezeknek az akcióknak más okuk van: a szolgáltatók azért szeretik 
már a folyamat elején két kupacban látni a palackokat és a kupa-
kokat, mert a kupak nélküli palackokat könnyen lehet tömöríteni, 
míg a kupakosakat gyakorlatilag lehetetlen. A másik ok pedig az, 
hogy a kétféle műanyagot kétféle technológiával kell feldolgozni, 
vagyis a külön gyűjtés a hasznosíthatóságot is elősegíti.

Lomtalanítás
2011. március 26. – Gyál - Liget (a vasúttól Vecsés felé - orvosi ren-
delő oldala)
2011. március 27. – Gyál – Szőlő (a vasúttól az M5 autópálya felé 
- Bartók Iskola oldala)

Kérjük, a lomokat szíveskedjenek a fenti napon reggel 6 óráig 
kihelyezni az ingatlanok elé, hogy a korán elhaladó autó miatt ne 
maradjon hulladék az utcán.

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 in-
dítottunk abban a reményben, hogy segítségünkkel könnyeb-
ben találnak szerető gazdira a kutyusok. 
Sajnos nagyon sok elkóborolt, kidobott kutyus 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 rokonszen-
vét, akkor sajnos elaltatják a kutyusokat.
Ez az idő nagyon kevés és bár a telepen gazdára váró kutyu-
sok az interneten is megtalálhatók a www.gyalkht.hu oldalon 
a Gazdit keresünk! címszóra kattintva, azért mi is megtesszük 
ami tőlünk telik és havonta bemutatjuk őket lapunkban. A 
telep lakóiról bővebb felvilágosítást a Gyál Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. telefonszámán kaphat 06-29-340-134.

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

1 év körüli keverék kisfiú, 
aki sajnos már elég régóta 
várja, hogy valaki hazavi-
gye. Sürgősen gazdira len-
ne szüksége.

1 év körüli keverék kisfiú, nagyon 
okos szemei vannak. Nagyon vár-
ja, hogy szerető gazdira találjon.
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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Hirdetésével a kultúrát támogatja!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárat 
bízta meg az önkormányzati lap, az Új Gyáli Újság 
elkészítésével, kiadásával. Havonta 7.500 példányban 
megjelenő, ingyenes kiadványunkat igyekszünk a vá-
ros minden háztartásába eljuttatni. 

Az Új Gyáli Újság hatékony eszköz lehet a hirdetni 
szándékozó magánszemélyek, vállalkozások számá-
ra. 

A Lapban elhelyezett hirdetésekből befolyt összeget a 
közművelődési intézmény kulturális, művészeti prog-
ramok szervezésére és a Gyálon működő civil közös-
ségek, kezdeményezések segítésére fordítja.

Ha Ön is az Új Gyáli Újságban hirdet, hirdetésével a 
kultúrát támogatja!
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Apróhirdetés
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-

bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 

Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 

színválasztékban. Egyedi elgondolások 

megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-

het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.

D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-

kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-

nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-

sa. Házakban, lakásokban, éttermekben, 

gyárakban, intézményekben. Watermatic 

KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtó- 

ablakrácsok készítése és javítása. Papp 

Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 06-

70/233-30-47

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Gyálon a Kő-

rösi úton (a GSM bolt helyén) 20 m2-es 

üzlethelyiség, kialakított mosdórésszel 

kiadó, 30 ezer forint +rezsi áron. Tel.: 06-

70/312-9928

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 

GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 

óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 

Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-

gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-

gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-

4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

Parkettás vállal mindennemű padló és 

parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, 

javítást, recsegés megszüntetését. Kedve-

ző árak, magas szintű szolgáltatás! Hívjon 

bizalommal! Tel.: 06-70/505-1177

Csömörön eladó egy nappali-konyha, für-

dőszoba, hálószoba, garázs, kis pince, 

terasz, kocsibejáróval rendelkező ingatlan 

(50m2), nagy kerttel (720m2). Azonnal 

költözhető. Ár: 11.900.000.- Ft. Fotó kül-

désére e-mail-ben van lehetőség! Tel.: 

06705051177.

Gépjárművek ingyenes hitelügyintézése, 

passzív BÁR-osoknak is, lízing, átírás, kár-

rendezés lebonyolítása! Tel.:06-30/259-

3260, Csongrádi István, Gyál, Karinthy 

Frigyes utca (régi Sallai) 24.

Gyáli ipari parkba (M5-ös mellett) áruös-

szekészítőket, illetve kézi csomagolásra 

keresünk kollégákat, akár csökkent mun-

kaképességűeket is. A bejárást egyénileg 

kell megoldani.  Érdeklődni: 20/367-4450

A PACSI KUTYA ÉS CICA KOZME-

TIKA minőségi munkával, állatbarát 

környezettel,állatorvosi háttérrel és akci-

ókkal várja önöket és kedvenceiket. 1188. 

Bp. Kisfaludy u. 55/a Bejelentkezés: 06-

70-350-0197.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:

Telefon:

06 (29) 541-644
e-mail: 

ujgyaliujsag@gyal.hu
kozossegihaz@gyal.hu

Delfin Kreatív Képességfejlesztő MAGÁN-

ÓVODA 1188 Bp, Zrínyi utca 41/b, Székely 

Anikó 06-20/2176-771

MATEMATIKA Általános és középiskolások 

korrepetálását – több évtizedes gyakorlat-

tal, referenciákkal – otthonában vállalom. 

Telefon: 06-30/952-3720

Karambolos, öreg, hitellel terhelt gép-

járművek azonnali felvásárlása! Tel.:06-

30/259-3260, Csongrádi István, Gyál, 

Karinthy Frigyes utca (régi Sallai) 24.

Kozmetikus háznál elvállal teljeskörű arc-

kezeléseket, szempilla-, szemöldökfestést 

kedvezményes áron, telefonon egyeztetett 

időpont alapján. Telefon: 06-20/331-5769 

Krisztina
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

� Védőoltások
� Belgyógyászati,
   sebészeti és szülészeti
   alapellátás
� Műtétek,
   ivartalanítás
� Labor
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

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!

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út

Februárban ivartalanítási akció!



Elindult az 
Egyedül Élők Önsegélyező Klubja!

A klubdélutánok minden 

hétfőn 17.00-tól
várják az érdeklődőket

 Borosné Balog Ibolya vezetésével.

Egyedül van?
Nincs segítsége, társasága?

Jöjjön el az Egyedül Élők Önsegélyező 
Klubjába!

Beszélgetünk, olvasunk, filmeket nézünk … és 
mindenben segítünk egymásnak, ahogy egy 
„jó” családban lehet.

Jelentkezés telefonon a 06/29-541-644 vagy Bo-
ros Ibolyánál a 06/20-373-5540, valamint sze-
mélyesen 2011. január 24-én 17.00-tól az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.

      Az 

„…Azt a ragyogóját!” 
nótadélután következő műsora

2011. március 20-án vasárnap 15 órakor 
lesz az Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könyvtárban. 

Vendégénekes: Jakab Éva,
zenei kíséret: Látó Imre és  

cigányzenekara.

Játékos tudomány, a fizika csodái
Január 17. és 21. között egy interaktív kiállítást tekint-
hettek meg az érdeklődők a közösségi házban, Játékos 
tudomány, a fizika csodái címmel.

A kiállításon olyan érdekességekkel találkozhat-
tunk, mint a Csodák Palotájában. Amitől igazán in-
teraktív volt a kiállítás, hogy mindent ki lehetett pró-
bálni, kézbe lehetett fogni.

Voltak itt fizikai jelenségeket bemutató eszközök, 
ügyességi játékok, ördöglakatok, otthon elkészíthető 
kísérletek, villámokat szóró gömb, füstkarikát lövő 
ágyú, buborékfal, óriáspörgettyű, foucoult inga és 
még sok-sok látni és csodálni való érdekesség.

Az öt nap alatt közel 400 iskolás gyerek nézte meg 
a kiállítást. Jó alkalom volt ez arra, hogy a város ál-
talános iskolásai a fizika óra keretein belül vidáman 
ismerkedjenek a fizika csodáival.

A nagysikerű program mintegy 400 gyáli gyermek 
vett részt.


