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2012 május

Negyvenhat év a gyógyításban

Nyugállományba vonult Dr. Kmety 
Adrienne, aki két gyermek édesany-
ja, két unoka nagymamája és - aho-
gyan legtöbben ismerik városunkban 
- sok-sok gyáli gyermek mindig mo-
solygós doktornénije.

7. oldal

Gyáli versenyző az Olimpián!
Bácsi Péter biztosította helyét a londoni olimpi-
ai játékokon, a kötöttfogású birkózók 74 kg-os 
kategóriájában. 

A Ferencváros gyáli illetőségű, Európa-baj-
nok, olimpiai 5. helyezett sportolója megnyerte 
a két bronzérmes kvótáért kiírt mérkőzését a kí-
nai Tajjüanban zajló olimpiai selejtezőn, április 
28-án.

Gratulálunk, sikeres olimpiai szereplést kívá-
nunk!

Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a 
trianoni emlékmû 2012. június 3-án, vasárnap 11.30-kor kezdõdõ 
átadására, a városközpont részét képezõ parkba.

Az ünnepségen köszöntõt Pánczél Károly országgyûlési képviselõ, 
alpolgármester, avatóbeszédet pedig Dr. Tõkéczki László történész, 
tanszékvezetõ egyetemi docens mond.

Pápai Mihály
polgármester

A rendezvény programja
a 13. oldalon

Zeneiskolák Kamarazenekara-
inak VIII. Találkozója
A Kodály Zoltán Zeneiskola és az 
Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár közös szervezésében 
március 31-én megrendezett ese-
ménnyel vette kezdetét  az „Évfordu-
lók városa – 2012” rendezvénysoro-
zat.

3. oldal
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Pályázati felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete pályázatot hirdet a Bóbita Bölcsőde magasabb 
vezetői állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A 
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás időtartama: 2012. október 1-jétől  2017. 
szeptember 30-ig. A munkavégzés helye: 2360 
Gyál, Klapka u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásá-
nak megszervezéséért, az intézmény működésé-
ért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosí-
tásáért és szakszerű irányításáért.
Feladata:
- az intézmény alapító okiratában foglalt tevé-
kenységek magas szakmai színvonalon történő 
ellátásának biztosítása,
- az intézmény felelős vezetése, irányítása,
- a jogszabályokban meghatározottak szerinti 
szakszerű működés, magas színvonalú szakmai 
munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése,
- a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabály-
zatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, 
végrehajtása,
- az intézmény működését érintő pályázati lehe-
tőségek figyelése, közreműködés pályázatok ké-
szítésében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek a szo-
ciális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 
(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irány-
adók. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlék-
alap 200 %-a.
Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. sz. mellékleté-
nek I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felső-
fokú végzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felső-
fokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvéde-
lem, 

- szociális ellátás területén végzett munkakörben 
szervezett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet.

A pályázat benyújtásának határideje:  a Szo-
ciális Közlönyben történő megjelenéstől számított 
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályá-
zati határidő lejártát követő 60 napon belül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- szakmai életrajz,
- intézmény vezetésére vonatkozó vezetői prog-
ram, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel,
- a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló 
okiratok másolata, a személyes meghallgatások 
során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
- közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 nap-
nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. 
évi XXXI. Törvény 15 § (8) bekezdésében megha-
tározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e 
a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és 
képviselő-testületi tárgyalásához.

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb veze-
tői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti 
és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város 
Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és In-
tézmény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi 
út 54.). A pályázati kiírással kapcsolatban további 
információt nyújt Csepregi Pálné.

A Szociális Közlönyben várhatóan 2012. április 
27-én jelenik meg a pályázati felhívás, a közigallas.
gov.hu oldalon való publikálás időpontja is 2012. 
április 27.

Gyál Város Önkormányzata 2011. 
évi zárszámadásának fő számai:

költségvetési kiadás:  4.603.704 e Ft.
költségvetési bevétel: 6.012.615 e Ft.

Polgármesteri Hivatal

A kutya se érti…
A kutya intelligens állat. Társunk, bará-
tunk, segítőnk. Számtalan dolgot tanult 
meg a velünk töltött hosszú idő alatt. Al-
kalmazkodik hozzánk, segítségünkre van, 
örömet szerez nekünk. 

Mindent azonban mégsem tanult meg 
az a jószág. Szétrágja a kedvenc papu-
csunkat, kiássa a kertben a csüngősfuxi-
át, rendszeresen elégtelenre vizsgázik az 
angolvécé használatából és a görögsalátát 
sem szerette meg igazán. Minden igyeke-
zetünk ellenére is ragadozó maradt. 

Öröm látni, hogy a városlakók egyre 
nagyobb számban veszik birtokba Gyál 
köztereit. Sétálnak, a padokon üldögél-
nek, vagy éppen gyermekeikkel látogatják 
a játszótereket. Csakhogy az örömbe némi 
üröm vegyül, ha például az új parkban, a 
városközpontnál andalgó egy előtte ott 
sétáltatott eb által kihelyezett „taposóak-
nára” lép (Azt mondják, szerencsét hoz. 
Hát nem is tudom…). Az sem öröm, ha a 
játszótérre tartó családnak a millenniu-
mi parkban szabadon engedett, nem rit-
kán agresszív kutyákon kell átverekednie 
magát. 

Amíg a kutyák nem jutnak el az an-
golvécé önálló használatáig a törzsfejlő-
désben, meg a tépőfogaikat sem hullatják 
el, nincs jobb ötletem, mint a gazda fele-
lősségét felvetni. Mert normális esetben a 
négylábú kedvenchez egy ember is tarto-
zik. Nem is messze tőle, mindjárt ott, a 
póráz másik végén. A megoldás egyszerű: 
póráz, szájkosár, nejlonzacskó!

Ne engedjük szabadon a kutyát olyan 
helyen, ahol az másokat veszélyeztethet, 
a végterméket meg takarítsuk el, ne hagy-
juk ott, mint eb a sza.-át!

Erre ismereteim szerint jogszabály 
kötelezi a tulajdonosokat, ám ennél is 
fontosabb, hogy ez mindannyiunk közös 
érdeke. De ha közös érdek, miért nem így 
jár el mindenki? A kutya se érti… 
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Beszámoló az április 26-i képviselő-testületi ülésről

Megkezdődött az évfordulós rendezvénysorozat

Zeneiskolák Kamarazenekarainak VIII. Találkozója
A Kodály Zoltán Zeneiskola és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
közös szervezésében március 31-én rendeztük meg a körzet zeneiskolái kamarazenei 
csoportjainak találkozóját. Különös rangot adott a VIII. alkalommal megrendezett 
találkozónak, hogy a hangverseny az „Évfordulók városa – 2012” rendezvénysorozat 
nyitóeseménye volt. A találkozó megnyitóján Pápai Mihály polgármester köszöntöt-
te a közel 150 fiatal muzsikust. A házigazda Kodály Zol-
tán Zeneiskola tanulói mellett a következő zeneiskolák 
kamarazene csoportjai örvendeztették meg színvonalas 
előadásaikkal a szépszámú közönséget: Cziffra György 
Művészeti Iskola (Örkény), Erkel Ferenc AMI dabasi tag-
intézménye, Galambos János Zeneiskola (Soroksár), Har-
mónia Zeneiskola (Üllő) és a Vecsési Zeneiskola.

Tóth István
igazgató, Kodály Zoltán Zeneiskola

2012. április 26-án Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését.

Az ülés nyitányaként Pápai Mihály polgármester a szokásos 
módon beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt 
követően a testület elfogadta a 2011. évi zárszámadást.

Új rendeletet alkotott a képviselő-testület a közművelődésről 
és jogszabályi változások, valamint a vonatkozó szerződésünk 
miatt módosítani kellett 2012. május 1-től a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat (a díjak mértékéről lásd külön írásunkat). 
Szintén törvényi előírás, hogy kötelező az étkezési díjon felül is 
a bölcsődei térítési díjak megállapítása, azonban annak ellenére, 
hogy ez akár 1336 Ft is lehetne gondozási naponként, Gyálon 
térítésmentes maradt a szolgáltatás.

Elfogadásra került a 2011. évi belső ellenőrzésekről szóló ösz-

szefoglaló jelentés, valamint többletforrást biztosított az önkor-
mányzat a trianoni emlékmű elkészítéséhez és támogatta a vá-
rosi fúvószenekart is. A testület tájékoztatást kapott a 2011. évi 
iskolai kompetencia-mérés eredményeiről, majd két település-
rendezési döntés meghozatalát követően elfogadta a közterület-
felügyelet, valamint a mezőőri szolgálat 2011. évi beszámolóját.

Az ülés zárásaként a képviselő-testület hozzájárult a BKV 
buszjáratok további zökkenőmentes biztosítása érdekében 
május 1-től egy háromoldalú megállapodás aláírásához, míg 
zárt ülés keretében döntött a Gyáli Közoktatásért Díj, illetve a  
dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítéléséről.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekint-
hetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata 
éves munkarend szerinti soros ülését 2012. május 31-én tartja.

Polgármesteri Hivatal

Pápai Mihály polgármester ismét 
a Rádió 17 vendége lesz!

Pápai Mihály polgármester 2012. május 24-én, csütör-
tökön a Rádió 17 élő, reggeli beszélgetős műsorának 
vendége lesz 9 órától. A Rádió 17 az FM 96.8-as frek-
vencián érhető el.

A műsorban egyebek mellett a viziközmű-szolgálta-
tás helyzetéről, a városközpont-beruházásról és az agg-
lomerációs települések és a BKV kapcsolatáról is szó 
lesz.
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Közterület használat
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a közterületek használatáról és 
használatukról szóló 20/2007.(X. 03.) számú 
rendelete alapján közterület-használati en-
gedély szükséges:

a) szobor, emlékmű, díszkút, medence, 
köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoz-
tató táblák, közvilágítási lámpák, tartóosz-
lopok stb.) és alapzatos zászlórúd elhelyezé-
séhez;

b) az árusító és árusítással kapcsolatos 
egyéb fülke, pavilon elhelyezéséhez;

c) a közterületbe 10 centiméteren túl 
benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakat-
szekrény, védőtető (előtető), ernyőszerkezet, 
hirdető berendezés (fényreklám), továbbá 
cég- és címtábla elhelyezéséhez;

d) kereskedési engedéllyel rendelkező 
vállalkozó vagy szervezet részére, a szüksé-
ges feltételek megléte esetén alkalmi mozgó-
árusítási tevékenységhez;

e) a mozgó árusításhoz;
f) önálló hirdető-berendezés elhelyezésé-

hez;
g) a közterületi műtárgyakon hirdető be-

rendezés elhelyezéséhez;
h) az építési munkával kapcsolatos áll-

vány, konténer, építőanyag és törmelék el-
helyezéséhez, tárolásához;

i) az alkalmi, alkalmi idényjellegű árusí-
tási tevékenység végzéséhez;

j) a közterület kereskedelmi, vendéglá-
tó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari 
előkert, terasz létesítése, üzlet előtti árusí-
tás stb.), árukirakodás céljából történő 
igénybevételéhez;

k) a kiállítás, alkalmi vásár (búcsú), 
sport- és kulturális rendezvények, vala-
mint mutatványos tevékenység folytatá-
sához, esküvői rendezvények lebonyo-
lításához (lakodalmas sátor felállítása 
stb.);

l) kereskedelmi célú film-, televízió-, 
videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha az 
a közterület rendeltetésszerű használatát 
30 percnél hosszabb ideig akadályozza.

Közterület használati engedélyt, illet-
ve információt a Polgármesteri Hivatal 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-114) földszint 
6-os szobájában, vagy a 29-540-959-os 
számon kaphat.

A közterület-használatért fizetendő 
közterület-használati díjak mértéke

I.  Alkalmi árusítás esetén fizetendő 
közterület-használati díj:   

275.- Ft/m2/nap
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén 

fizetendő közterület-használati díj: 
275.- Ft/m2/nap

III. Önálló hirdető berendezés, cég és 
címtábla elhelyezésekor fizetendő közterü-
let-használati díj hirdető berendezés esetén: 

a) 1 négyzetméter alatt: 1.655.- Ft/db/hó
b) 1 négyzetméter felett: 1.655.- Ft/m2/hó
IV. Építési, bontási munkával kapcsola-

tos állvány, konténer építőanyag, törmelék 
elhelyezésekor fizetendő közterület-haszná-
lati díj 

a) 1-10 m2-ig: 1.655.-Ft/hó
b) építési engedéllyel végzett munka ese-

tén, 10 m2 felett
 ba) 180 napig: 165.- Ft/m2/hó
 bb) 180 napon túl, vagy  

 megállapodás hosszabbítása  
 esetén: 335.- Ft/m2hó

c) nem építési engedélyhez kapcsolódó 
munka esetén, 10 m2 felett

 ca) 30 napig: 165.- Ft/m2/hó
 cb) 30 napon túl: 660.- Ft/m2/hó
V.  Közterület kereskedelmi hasznosítása, 

saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé 
nyitástól zárásig való   kitelepülés esetén fi-
zetendő közterület-használati díj:  
550.- Ft/m2/hó

VI. Közterület vendéglátó-ipari haszno-
sítása vendéglátó-ipari előkert, terasz léte-
sítése esetén fizetendő közterület-használati 
díj:

a) nyitástól zárásig való kitelepülés estén: 

30.- Ft/m2/nap
b) berendezés állandó ottléte esetén: 55.- 

Ft/m2/nap
VII. Kereskedelmi célú film-, televízió-, 

videó- és hangfelvétel készítésekor fizetendő 
közterület-használati díj: 165.- Ft/m2/nap

VIII.  Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, 
sport- és kulturális rendezvények helyszíné-
re fizetendő közterület-használati díj:

a) kereskedelmi szolgáltató tevékenység 
esetén: 220.- Ft/m2/nap

b) mutatványos tevékenység esetén:
 ba) 50 m2-ig: 335.- Ft/m2/nap
 bb) 50 m2 felett: 165.- Ft/m2/nap
IX.  Önállóan szervezett cirkusz, mutat-

ványos tevékenység, egyéb bemutató ren-
dezvény esetén fizetendő közterület-hasz-
nálati díj:

a) 100 m2-ig: 110.- Ft/m2/nap
b) 100 m2 felett: 55.- Ft/m2/nap 
X.  Esküvői rendezvény lebonyolításához 

igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sá-
tor állítása lezárt tároló terület, lezárt par-
koló) használatáért fizetendő közterület-
használati díj: 40.- Ft/m2/nap

 XI. Mozgóárusítás végzése estén fizeten-
dő közterület-használati díj:

a) alkalmi jelleggel végzett tevékenység-
nél: 2.210.- Ft/nap

b) 1 hónapnál hosszabb időn túl végzett 
tevékenység: 85.- Ft/m2/nap

Polgármesteri Hivatal

Május 1-jétől változnak a hulladékkezelési 
közszolgáltatások díjai!
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó 
háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai:
a) 1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése  244,- Ft + ÁFA
b) 1 db 110  és 120 literes  űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése  288,- Ft + ÁFA
c) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése  376,- Ft + ÁFA
d) Zöldhulladék összegyűjtésére 60 literes műanyag zsák egyszeri elszállítási díja: 162,- F t + ÁFA
e) Szabványosított 60 literes műanyag zsák díja:  249,- Ft + ÁFA

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevé-
tele esetén alkalmazható közszolgáltatási díj – egy gyűjtőedényre kivetített - legmagasabb évi 
mértéke a háztartási hulladék esetében:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb  12.496,- Ft + ÁFA
b) 110 és 120  liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb  14.720,- Ft + ÁFA
c) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb  19.232,- Ft + ÁFA

  Polgármesteri Hivatal
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Várostakarítás a Föld napján

A hagyományokhoz híven az önkormányzat Ifjúsági, Sport és Környe-
zetvédelmi Bizottsága, a Városüzemeltetési Kft., a Magyar Közút Non-
profit Zrt., és az ASA Magyarország Kft. összefogásának köszönhetően 
idén is szemétszedők lepték el a várost a Föld napja alkalmából.

Április 20-án, pénteken a gyáli iskolák tették rendbe környezetüket, 
majd másnap, április 21-én a gyáli civil szervezetek, polgárok követ-
keztek.

E napon a krosszpálya környékét, a Bem József utcát, az Újtemető 
környékét, a Brassói és a Kisszélső utcát, a Milleniumi parkot, a Gyál–
felső vasútállomás környékét, a régi temető környékét és a Gyáli patak 
partját vették célba a szemétszedők. 

Vinnai Tibor, az önkormányzat szakbizottságának elnöke lapunk-
nak elmondta, hogy az idén a résztvevők létszáma rekordot döntött, 
elérte a 150 főt. 

Ott voltak a Városüzemeltetési Kft. dolgozói és közmunkásai, a Gyáli 
Kertbarát Kör, nyugdíjas szervezetek, a Gyermekjóléti Szolgálat (Veres 
László és csapata), a FEGY ifjúsági tagozata (Kurucz Árpád és csapata 

összesen 38 fővel), Gyál Város Önkormányzatának képviselői, az ASA 
Magyarország Kft. dolgozói (Németh István az ASA Magyarország Kft. 
ügyvezető igazgatója és csapata), illetve Cseszkó Tibor vállalkozó, aki 
gépparkját is rendelkezésre bocsátotta.

Az akciót segítette Gyál Város Önkormányzatának Ifjúsági, Sport 
és Környezetvédelmi Bizottsága 100 ezer forinttal, a Városüzemelte-
tési Kft. frissítővel, szendvicsekkel, zsákokkal, kesztyűkkel, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 200 sárga színű mellénnyel, több száz zsákkal, 
kesztyűkkel, az ASA Magyarország Kft. pedig ingyen helyezte ki a 
konténereket, szállította azokat és fogadta be azt a 22 tonna szemetet, 
amit a nap folyamán az önkéntesek összegyűjtöttek, amely mintegy 
350 ezer forintnyi költség átvállalását jelenti.

Mindenki üdvére
A Föld napján a mi mozgalmunk is kivette részét közterüle-
teink rendbehozatalából. A kettős kereszt környékén szedtük 
össze a szemetet, nyírtuk le a füvet és virágok kiültetésével tet-
tük szebbé a nekünk nagyon kedves dombocskát.

Engedjék meg, hogy ezt az alkalmat felhasználva pár mon-
dattal bemutassam ezt a helyszínt. Ez a kettős kereszt a helyi 
Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjainak elhatározásából 
született meg. 2009 adventjének első vasárnapján ünnepség-
gel egybekötött keresztállítást 
szerveztünk. A felállított ke-
resztet megáldották Gyimóthy 
Zsolt lelkész úr és Hefler Gábor 
plébános úr, köszönjük nekik. 
A helyszínválasztás sem volt 
véletlen, a városba érkezők és 
az innen távozók is ezt a képet 
rögzíthetik emlékeikben ez a 
kereszt üdvözöl és búcsúztat 
minden tisztességgel jó szán-
dékkal érkezőt, távozót. Le-
gyen ez így míg magyar ember 
él e vidéken.             Lakos Péter

önkormányzati képviselő 
(Jobbik)
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Felhívás!
A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete (közhasznú szervezet) a lakos-
ság figyelmébe ajánlja programjait.

Célunk: elősegíteni a cukorbetegek érdekvédelmét, megismer-
tetni jogaikat, a különböző törvények által biztosított lehetősége-
iket. Feladatunknak tekintjük, hogy a cukorbetegek megismerjék 
állapotuk karbantartásának módszereit, az új gyógyszerek, se-
gédeszközök alkalmazását és azok beszerzésének lehetőségeit.

Minden hónap második csütörtökön 15 órai kezdettel egye-
sületi gyűlés kezdődik, melynek keretében vérnyomásmérés és 
vércukorszintmérés is van.

Minden gyűlésen meghívott szakorvos tart előadást a cukor-
betegségről és annak szövődményeiről.

Gyógytornász segítségével minden alkalommal elsajátítjuk 
azokat a mozgáselemeket, amit otthon is célszerű gyakorolni.

Várjuk azok jelentkezését, akik érintettek vagy szívesen részt 
vennének a programjainkon!

Adószám:18667163-1-13
Egyesület Vezetősége

Tájékoztató felhívás
gépkocsitárolókkal (beállókkal) kapcsolatosan

A Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodájának munkatársai 
helyszíni bejárásaik alkalmával sajnálattal tapasztalták-tapasztal-
ják, hogy városunk területén az utóbbi időben jelentős mértékben 
megszaporodtak az egyes ingatlanokon a lakók által létesített, sze-
mélygépkocsi-tárolásra szolgáló fedett-nyitott építmények, ame-
lyekkel kapcsolatosan az alábbi tudnivalókra hívjuk fel a Tisztelt 
Lakosság figyelmét.

A vonatkozó jogszabályhely (az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 
tartalmáról szóló, többszörösen módosított 37/2007.(XII. 13.) ÖTM 
rendelet 1. mellékletének 13. pontja) szerint az emberi tartózkodás-
ra nem alkalmas, vagy nem arra szolgáló építmények 50 m2  bruttó 
alapterület és 2,5 m építménymagasság alatt építési bejelentés, e felett 
építési engedély alapján létesíthetők. Hivatkozott melléklet 30. pontja 
szerint lábon álló kerti tető engedély és bejelentés nélkül építhető, de 
csak abban az esetben, ha az építmény pihenés céljára szolgál, és víz-
szintes vetülete legfeljebb 20 m2 (meghatározta az országos település-
rendezési és építési követelményekről szóló, többszörösen módosított 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet - a továbbiakban: OTÉK - 1. számú 
mellékletének 45. pontja), ez azonban nem azonos az előzőekben em-
lített építményekkel.

Amennyiben a Tisztelt Lakó (a fent említett mérethatároktól füg-
gően) bejelenti építési szándékát, vagy megkéri a szükséges építési 
engedélyt, az építkezés szabályossága eleve biztosított. Fontos tudni 
azonban, hogy az építési engedély, illetve bejelentés nélkül létesíthető 
építményeknek is meg kell felelniük a helyi építési szabályzatnak és a 
szabályozási tervnek, valamint az általános érvényű kötelező építés-
ügyi előírásoknak! 

Ennek - az építmények elhelyezését tekintve - akkor tesznek eleget, 
ha azokat a telek beépíthető részén, az ún. építési helyen (lásd: OTÉK 
1. számú melléklet 23. pont) belül telepítik, ami azt jelenti, hogy - az 

OTÉK 35. § (1) bek.-e alapján - az elő-, oldal- és hátsókert előírt legki-
sebb méretén belül épület, épületrész nem állhat!

A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2009.(IX.14.) 
ÖK. számú rendelet 5.-7. §-ában foglaltak szerint kertvárosias lakó-
övezetben - amelybe a város lakóterületének legnagyobb része tar-
tozik - az előkert mérete kialakult állapot esetén min. 3,0 m, egyéb 
esetekben 5,0 m, az oldalkert legkisebb mérete oldalhatáron álló be-
építésű övezetekben 5,0 m, szabadonálló beépítésnél 3,0 m, míg a hát-
só telekhatártól a lakóépület kiegészítő funkcióját ellátó melléképület 
min. 3,0 m távolságra helyezhető el.

Természetesen jogosnak tartjuk azt a lakossági igényt, hogy - el-
sősorban vagyonvédelmi okokból - a gépkocsiját mindenki igyekszik 
valahogyan megvédeni az időjárás viszontagságaitól, és nem szeretné 
a szabad ég alatt tárolni. Az erre a célra szolgáló építmények azonban 
csak az említett szabályok betartásával létesíthetők!

 Alapvető és súlyos probléma az említett építményeknél - amellett, 
hogy túlnyomó többségükben építési engedély vagy bejelentés nél-
kül létesülnek - az, hogy elhelyezésük általában nem felel meg a fent 
említett előírásnak. Zömmel az ingatlanok elő- vagy oldalkertjébe 
telepítik azokat. A szabálytalanság ezekben az esetekben az, hogy az 
építmények rontják a településképet, valamint az, hogy gyakran nincs 
biztosítva az építmény, illetve a szomszédos telken álló (lakó)épület 
között az előírások szerinti távolság (elsősorban oldalkertben történő 
elhelyezés esetén), továbbá sokszor túllépik a beépíthetőség megen-
gedhető mértékét is, amely kertvárosias lakóövezetben a telek terüle-
tének legfeljebb 30 %-a lehet.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jövőben az ilyen jel-
legű építmények létesítésének szándékának felmerülésekor a fent is-
mertetett szabályoknak megfelelően járjanak el, továbbá tájékoztatásul 
közöljük, hogy az Építéshatósági Iroda - az ez évi ellenőrzési tervének 
keretében április hónaptól, illetve folyamatosan - fel kívánja deríteni 
a szabályokat súlyosan megsértő építményeket, és a szabálytalanság 
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük. 
Építéshatósági Iroda

Baba-, gyermek- és felnõttruha börze

Kinõtt baba-, gyermek- és felnõttruhák, megunt 
játékok, biztonsági ülések, gyermekbútorok és 

egyéb tárgyak vására.
2012. június 9-én, szombaton 9-14 óráig.

Esõ esetén a rendezvény elmarad.
Helyszín: Játszókert, Gyál, Dobó Katica u. 34.

Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja,
május 28-tól hétköznap 16-18-óráig.

Tel.: 06-20-913-4278

Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk, 
akik saját családjukon belüli gyermekek és felnõttek 

ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni.
Kereskedõk részére nem biztosítunk helyet.
Árusítók beengedése: szombaton 8 órától.
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!

A programot szervezi:
a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete - www.gyaline.hu
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Negyvenhat év a
gyógyításban

Nyugállományba vonult 
Dr. Kmety Adrienne, aki 
két gyermek édesanyja, két 
unoka nagymamája és - 
ahogyan legtöbben ismerik 
városunkban - sok-sok gyáli 
gyermek mindig mosolygós 
doktornénije.  46 éve dol-
gozott gyermekorvosként, 
ebből 26 évet Gyálon szol-

gált. Májusban nyugállományba vonult ugyan, de a gyógyítástól 
a jövőben sem szeretne elszakadni. Régóta érdeklődik ugyanis az 
alternatív gyógyítás iránt, jelenleg is egy ilyen jellegű tanfolyamra 
jár. Akik ismerik, tudják, hogy mennyire aktív életet él, és számára 
az is kevés lenne, ha egy nap 48 órából állna. 

Biztosak lehetünk benne, hogy nyugdíjas napjait is tartalmasan 
fogja tölteni, ehhez kívánunk neki nagyon jó egészséget és hosszú, 
boldog életet. 

Dr. Kmety Adrienne az alábbi néhány sorral szeretne búcsúzni 
kis betegeitől, s mindazoktól, akik a hosszú évek során megtisztel-
ték bizalmukkal:

Búcsúzom!
Közel öt évtized gyermekorvosi szolgálat után eljött az idő, hogy vis-
szavonuljak az aktív munkából. Köszönöm megtisztelő bizalmukat, 
hogy rám bízták legféltettebb kincsüket, a gyermeküket! Tudom, 
minden szülőnek nehéz döntés a megfelelő orvos kiválasztása. Gyer-
mekkorom óta készültem arra, hogy gyermekorvos legyek, és meg 
tudjam gyógyítani azokat, akik még igazán el sem tudják mondani, 
hogy mi bajuk. Segítsem azokat a kis és nagy kamaszokat, akiknek 
sokszor a betegségükön felül a lelküket is gyógyítani kell, szüleik-
nek pedig lelkierőt adjak, hogy mindezeket a problémákat kezelni 
tudják.

46 éven keresztül igyekeztem legjobb tudásom szerint, szívvel, 
lélekkel és szeretettel ellátni minden kis beteget, és az anyukáknak 
is lelki és gyakorlati segítséget nyújtani a leggyorsabb gyógyulás ér-
dekében. Cserébe megkaptam a gyermekek őszinte mosolyát, ölelését 
egy-egy általuk készített rajzot és ezek azok a pillanatok, amik min-
dent feledtetnek és a nehéz időkben is értelmet adtak az életemnek. 
Munkám gyümölcse, hogy akiket pályám során gyógyítottam, felnő-
ve saját gyermekeik, sőt unokáik kezelését is rám bízták.

Most úgy érzem, hogy ezt a megtisztelő feladatot már a fiatalab-
baknak kell átadnom.

Kérem Önöket, hogy ugyanilyen bizalommal forduljanak az utó-
domhoz és segítsék az Ő munkáját is azzal, hogy szeretettel fogad-
ják!

Jó egészséget, és sok örömöt kívánok mindenkinek!

Sok szeretettel:
Dr. Kmety Adrienne

Nagysikerű Pszichológiai– 
Pedagógiai Konferencia Gyálon
2012. április 19-én hatalmas érdeklődéssel kísért Pedagógiai To-
vábbképzési Napot szervezett az közösségi házban Pánczél Károly 
alpolgármester fővédnöksége alatt a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálata. A konferenci-
ára 280 fő regisztrált, nem csak a kistérség településeiről, hanem 
az ország szinte minden területéről. A konferencia szervezésében 

és lebonyolításában szakmai 
partnerünk, a Magyar Fej-
lesztőpedagógusok és Gyógy-
pedagógusok Nemzetközi 
Szakmai Egyesülete aktív 
támogatásával és munkájával 
vett részt. A legnagyobb sikert 
dr. Zacher Gábor toxikológus 
főorvos előadása jelentette, 
aki a különféle szenvedély-
betegségek tanórai keretbe 
ágyazott prevenciójáról tar-
tott érdekfeszítő előadást. A 
rendezvényt este jó hangulatú 
tombolasorsolás zárta.

Tábit Sárolta

Az „Évfordulók városa – 2012” 
rendezvénysorozat városi eseményeiből
Június 7-8: 
A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Bóbita Bölcsőde 
jubileumi ünnepsége

Június 16:  
A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Tátika Óvoda 
jubileumi ünnepsége
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Alkossunk teljes képet 
önmagunkról!
Tisztelt Gyáliak, 
Kedves Régi Adysok!
Az Ady Endre Általános Iskola a 2012/2013. tanévben ünnepli megalapítá-
sának 40. évfordulóját. Születésnapi ajándékként szeretnénk összegyűjteni, 
digitalizálni és az adysok, az utókor számára honlapunkon örökre hozzáfér-
hetővé tenni az összes itt végzett osztály tablóját. A felsorolt hiányzó képek 
biztosan ott lapulnak gyáli fiókok mélyén, régi emlékkönyvekben, fotó-
albumokban. Keressék, keressétek meg őket, s hozzátok el nekünk, 
hogy megörökítsük! Természetesen az eredeti képeket visszaad-
juk tulajdonosaiknak. 

Várjuk a tablókat az Ady iskola titkárságán!
Kasa Csilla

igazgató
A következő tablóképeket keressük:  
1972/1973 - 8.a - of.: Bubrják István; 1972/1973 - 8.b - of.: Popucza 
Péter; 1973/1974 - 8.a - of.: Popucza Péter; 1973/1974 - 8.b - of.: 
Poppé Györgyné; 1974/1975 - 8.a - of.: Popucza Péter; 1975/1976 - 8.a - of.: 
Eszterhás Sándorné; 1975/1976 - 8.e - of.: Tóth Margit; 1976/1977 - 8.a - of.: 
Petrovich Edéné; 1976/1977 - 8.b - of.: Vida Béla; 1976/1977 - 8.c - of.: Bakos 
Péter; 1976/1977 - 8.e - of.: Kovács Istvánné; 1978/1979 - 8.e - of.: Nógrá-
di Dezsőné; 1979/1980 - 8.e - of.: Fegyó Béla; 1981/1982 - 8.g - of.: Makkay 
Lászlóné; 1982/1983 - 8.a - of.: Gergály Katalin; 1982/1983 - 8.f - of.: Po-
pucza Péter; 1982/1983 - 8.g - of.: Bakos Mária; 1982/1983 - 8.h - of.: Nagy 
József; 1984/1985 - 8.c - of.: Kardos Imre; 1984/1985 - 8.e - of.: Nagy József; 
1987/1988 - 8.c - of.: Tóth József; 1988/1989 - 8.d - of.: Tóth Ákos; 1988/1989 
- 8.e - of.: Gyócsi Zoltán; 1989/1990 - 8.d - of.: Tóth József; 1991/1992 - 8.c 
- of.: Gyócsi Zoltán.

„Röpülj, hajóm… rajtad a Holnap hőse.”
40 éves az Ady iskola

1972 – 2012

Kedves és Tisztelt Egykori és Jelenlegi 
Tanárok, Tanítványok, Szülők, az Iskola 
Dolgozói!

Az Ady Endre Általános Iskola fennállásának 40. év-
fordulója alkalmából évkönyvet szeretnénk kiadni. 

Várunk minden olyan írást, élménybeszámolót, 
visszaemlékezést versben vagy prózában, 

amely az Ady iskolához kapcsolódik.

Néhány gondolatébresztő javaslat, ötlet:
Sohasem fogom elfelejteni – Sikerem volt! 

– Első nap az iskolában – Győztünk! – Utol-
só nap az iskolában – Én voltam a főszereplő 

– A felvételi izgalmai - Ballagás – A Kaleidosz-
kóp szerkesztője voltam – DUE sajtófesztivál – Világot 
láttam – Ifi voltam – Barátságok, szerelmek – Tréfák és 

bosszúságok az iskolában

Iskolai élet (emlékezetes óra, felelet, dolgozatírás,  
2 és 3 műszak, építkezés)

Szakkörök (báb, színjátszó, újságíró, kézműves,  
énekkar, nyelvvizsga-előkészítő stb.)

Táborok (Révfülöp, Murau, London, sítábor,  
Zánka, olvasó- és médiatábor)

Műsorok (október 6., október 23., november. 22.,  
karácsony, március 15., április. 11.)

Rendezvények (szüreti bál, farsang, Martinstag – Hallo-
ween, akadályverseny, papírgyűjtés, tornaünnepély, csa-
ládi nap, irodalmi teadélután, Hónap Könyve, sulinapok, 

zsibvásár, Luca-napi vásár, úttörőélet stb.)
Versenyek (magyar és idegen nyelvi szavaló-,  

tanulmányi és sportversenyek stb.)
Vetélkedők (tisztasági verseny, Ady-, Verne- és  

Rákóczi-vetélkedő, Ki mit tud? stb.)
Felejthetetlen kirándulások (osztály, iskolai,  

tantestületi stb.)
Programok (színház- és múzeumlátogatások,  

tanári kórus)

A legfeljebb 2 oldalas írásokat zárt borítékban az iskola 
címére várjuk:

Ady Endre Általános Iskola
2360 Gyál, Ady E. u. 20.

Elektronikus úton is fogadjuk a visszaemlékezéseket az 
alábbi címen: ady40@hotmail.hu

Beküldési határidő legkésőbb augusztus 31.

„Röpülj, hajóm… Szállani, szállani, szállani egyre.”

Városi Szépolvasás 
verseny az Adyban

Április 25-én délután rendeztük meg iskolánkban az alsó tagozatos diákok 
számára a versenyt. Fontos feladatunknak tartjuk a magyar nyelv, a szép ma-
gyar  beszéd gondozását, az olvasás megszerettetését. Az eseményre a város 
általános iskoláiból a legszebben olvasó tanulók érkeztek. Mindnyájan na-
gyon izgultak, de talán még náluk is jobban a zsűriben helyet foglaló óvoda-
vezetők és tanítók. A cseppet sem könnyű szövegek felolvasása után jólesett a 
lazítás, a  finom uzsonna. Jövőre  ismét szeretettel várjuk a diákokat.

Gratulálunk a versenyzőknek és az őket felkészítő nevelőknek!

Eredmények:
2. évfolyam: 1. Fazekas Nikolett (Ady Endre Ált. Isk.), 2. Majoros Máté 

(Ady Endre Ált. Isk.), 3. Czifra Róbert (Zrínyi Miklós Ált. Isk.).
3. évfolyam: 1. Kovács Linett (Ady Endre Ált. Isk.), 2. Farkas Cintia And-

rea (Bartók Béla Ált. Isk.), 3. Bódi Balázs Bence (Bartók Béla Ált. Isk.).
4. évfolyam: 1. Beke Norbert (Zrínyi Miklós Ált. Isk.), 2. Balla Gréta Bar-

bara (Bartók Béla Ált. Isk.), 3. Durányik Martin (Ady Endre Ált. Isk.).

Csinosné Tóvizi Ágnes
igazgatóhelyettes
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Ismét a megye élén a Zrínyi Miklós 
Általános Iskola  sporttagozatos tanulói
2012. április 3-án izgatottan ébredtek a mezei futó csapat tagjai, hiszen el-
jött az idő, hogy a sok-sok téli felkészülés eredményét learassuk. A megyei 
mezei futóverseny új helyszínre költözött, Tápiószecsőre. Nekünk szeren-
csénk volt, mivel nem először jártunk már itt, így a gyerekek is szinte „ 
hazai pályán” versenyezhettek, igazgatónőnk jóvoltából, ebben a gazdasági 
válságos időben. Délben rajtoltunk, a 2000 m megtétele után a fiúkon iz-
zadságcseppek s óriási izgalom, mire lesz ez elég? Az eredményhirdetéskor 
a dobogó legtetején állhattak tanulóink, akikre nagyon büszkék vagyunk: 
Fekete Olivér, Fekete Márk, Gégény József, Rostás Zsolt.

Gratulálunk a csapatnak, akik ezzel kiérdemelték, hogy részt vegyenek 
az április 17-én rendezendő országos bajnokságon, Gödöllőn. 

Hajrá Zrínyisek!
Bíró Etelka

 felkészítő testnevelő 

Népi játékok fesztiválja a Liliom Óvodában
Március 26-án, hétfőn különleges nap volt 
a Liliom óvodában. Gyermekeinknek egész 
délelőttöt átölelő élményben volt részük. Az 
időjárás is kedvezett ahhoz, hogy a gyerme-
kek részt vegyenek a Népi játékok fesztiválján. 
Óvodánk sikeres pályázaton nyerte el a lehető-
séget arra, hogy mindannyian megismerked-
hessünk illetve kipróbálhassunk különböző 
történelmi, készségfejlesztő, ügyességi és népi 
játékokat. Nagy területet berendezve jártuk 
körbe és próbáltuk ki a játékokat.

Volt ott többek között lovagi torna, sárkány-
űzés, hordólovaglás, lengőteke, koronázó, 
asztali logikai játékok, gólyaláb, babzsákdobó, patkódobás, sütöde 
(kézműves játszóház), csiga futtatás, zsákbanfutás, Toldi erőpróba 

és az egyik legnagyobb 
élmény a gyermekek szá-
mára: fa körhinta. A já-
tékokat bemutató mode-
rátorok hagyományőrző 
ruhát viseltek – honfogla-
lás kori öltözetet – ezzel is 
elősegítve a játékokra való 
ráhangolódást.

Bizton állíthatom, hogy 
a Népi játékok fesztiválja 
mind a gyermekek, mind 
a felnőttek számára mara-

dandó élményt jelentett, hiszen fontosnak tartjuk a nemzetet éltető 
hagyományok, szokások átadását és ezek megőrzését gyermekeink 

részére. 
A nap végén minden gyermek külön ajándékot kapott, 

egy fába égetett, nemzeti színű szalagra fűzött érmet és 
minden csoportunk oklevelet is kapott.

Biztos vagyok abban, hogy e nap élményét nem csak lel-
künkben, gondolatainkban őrizzük sokáig, hanem ezen 
érmére rápillantva is eszünkbe jut, hogy mily fontos is ha-
gyományaink ápolása, közösségteremtő ereje.

Nekünk pedagógusoknak a legszebb dolog gyermekeink 
elégedett mosolya  és lelkes kiáltása volt: „Ma olyan jót ját-
szottunk!”

Molnár Zsuzsanna
óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember

Húsvét a Bölcsiben
Húsvét előtti pénteken még az időjárás is a kicsikkel volt, mire tízórai után 
kimehettek az udvarra, kisütött a nap. A gyermekek szaladgáltak, csúsz-
dáztak, aztán körbeülték a homokozót, hogy megnézzék a kisgyermekne-
velők által előadott mesét. Az egyik mesében még nyusziként segíthettek 
is répát húzni, amit utána jóízűen el is ropogtathattak.

A teraszon pedig várta őket 4 asztalka, ahol kedvükre játszhattak, fest-
hettek gipsz nyuszit, tojást, gyúrhattak – sodorhattak tésztagyurmát, amit 
magvakkal dekorálhattak, ragaszthattak papír húsvéti tojást, sőt még 
nyuszi mézeskalácsot is díszíthettek – bár ezek a mézeskalácsok mind a 
pocakokban kötöttek ki végül.

Ezután a gyerekek nagy örömére megérkezett Fifi, a nefelejcs virág és 
közösen ültettek virágokat. Helyesek voltak a kicsik, az egyik félt, a másik 
kíváncsi volt, de a többség persze nagyon örült. Köszönjük szépen ezt a 
tartalmas délelőttöt!

A szülők nevében                                                Messererné Börcsök Judit
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Csaba testvér Gyálon
Különleges eseménynek válhatott részesévé, aki április 1-jén jelen volt 
a gyáli katolikus templomban a virágvasárnapi szentmisén. Az árva 
gyermekeket felkaroló Böjte Csaba érkezését nagy várakozás előzte 
meg, hiszen mindannyian láthattuk, hallhattuk, sőt könyvei révén 
olvashattuk is már lélekemelő gondolatait, és megcsodálhattuk erejét, 
türelmét, amellyel hosszú évek óta gondoskodik a rábízottakról.

Amikor Hefler Gábor plébános úr bejelentette, hogy meghívta hoz-
zánk a közismert erdélyi személyiséget, egyben Csaba testvér üzenetét 
is közvetítette: nem áprilisi tréfa az érkezése. És valóban: aki ismeri a 
ferences rendi szerzetest, tudhatja, hogy bármennyire is kedélyes és 
közvetlen ember ő, a szeretetben nem ismer tréfát. Ígéretéhez híven 
megjelent a templomban, és a szentmise keretében szólt hozzánk. Fon-
tos gondolatot bízott ránk, hiszen arra tanított, hogy minden áldott 
nap virágvasárnap: engednünk kell, hogy Jézus, a szeretet bevonuljon 
az életünkbe. Mennyi világégést elkerülhetett volna az emberiség, ha 
a szeretet jegyében tudott volna cselekedni. Ahogy Jézus sem „duz-
zogott”, s nem vetette a tanítványok szemére, hogy elfordultak tőle a 
bajban, úgy kell nekünk is minden áldott nap új erővel elindulnunk, 
és a megbocsátás jegyében cselekednünk.

Böjte Csaba lélek- és közösségformáló ereje nyilvánult meg ezen a 
szentmisén is. Akik ott voltunk, mindannyian hatalmas erőt kaptunk 
ahhoz, hogy a hétköznapok megpróbáltatásait egészen más szemmel 
nézzük, és a megoldást ne a világ megváltoztatásában, hanem önma-
gunkban keressük elsősorban, hiszen a türelem, a szeretet olyan belső 
erő, amely képes a személyiséget, majd környezetét is formálni.  Nagy 
öröm volt számomra a közösség tagjaival beszélgetni az esemény 
után, ezért szeretném közkinccsé tenni azokat a gondolatokat, érzése-
ket, amelyeket Csaba testvér látogatása váltott ki belőlük.

„Véleményem szerint Csaba testvér történelmi nagyság, vagyis 
olyan személy, akit emlegetni fog – legalábbis az egyháztörténe-
lem. Egy ilyen személy közelébe kerülni nem közönséges dolog. 
Sokkal közelebbről láttam hősiességét, mint ahogy hírből hallja, 
újságokban olvassa az ember. Csak egyetlen példa: erről-arról be-
szélgettünk, többek között az idegenben alvás, az otthontól való sok 
távollét nehézségeiről. Csaba testvér egyáltalán nem dicsekedve, 
tényközlő hangon megjegyezte, hogy rendtársai összeszámolták, 
hogy egyik évben csak egy hetet töltött otthon, és aludt saját ágyá-
ban egész évben. Hát ez nem kis teljesítmény. Jól tudja ezt az ember 
magáról. Van olyan ismerősöm, aki idegen helyen az első éjszaka 
biztosan nem tud aludni. No, Csaba testvér ezt nem engedheti meg 
magának. Olyan jót aludt nálunk is, közvetlenül, természetesen vi-
selkedett, mintha mindig itt lakott volna. Hát, ilyeneket megtapasz-
talni, igazán tanulságos – speciálisan nekem, papi embernek. Az 
sem közönséges dolog, hogy ilyen méretű hírességnek is szüksége 
van alázatra. Nem olyan egyértelműen nyílnak meg előtte a kapuk 
és a lehetőségek, mint képzeljük. Például egy helyre meghívták pré-
dikálni, de a helybeli plébános nem a fő helyen, a Biblia felolvasása 
után engedte őt prédikálni, hanem csak a hirdetések után. Ez bizony 
megalázó, de Csaba testvér derűsen említette. Aztán az is hozzátar-
tozik a színfalak mögött történtekhez, hogy az őt kísérő csíkszeredai 
Role együttest meg még kevesebb helyen engedték szerepelni, mint 
ahogy ők azt gondolták. Pedig ez egy profi csapat: amit előadnak, 
az első hallásra is megkapó. Szóval az alázat még a hírességeknek is 
szükségeltetik.” (Hefler Gábor, plébános)

“Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el va-
lami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé” - mondta 
Böjte Csaba. Valóban rengetegen hallgatták meg őt április 1-jén a gyáli 
katolikus templomban, s  akik eljöttek, támogatták őt abban, hogy a 
nehéz sorsú gyerekek ellátását biztosítani tudja. Jó volt hallani a hu-
moros és egyben szívszorító történeteket, melyekkel a ferences szer-
zetes biztat, bátorít, reményt ad, hiszen „az embereket csak szeretve 
lehet jobbá tenni”.  (Antalné Kármán Csilla)

„Amennyire konzervatív (jó értelemben) az Evangélium hirde-
tésében, olyan modern, barátságos és hétköznapi a kapcsolatteremtés-
ben a mindennapi emberrel. Sugárzik belőle az egyszerűség, a jóság, 
a segíteni akarás. Magával ragadja még a leggőgösebb embert is em-
berszeretete. Igazi terjesztője Krisztus legfőbb törvényének, a szeretet-
nek. Nagyon sok emberpalánta köszönheti neki életét, az esélyt, hogy 
emberré válhat egy olyan környezetben, mint Románia – különösen, 
ha magyarnak született, és árva maradt. Nagyon sok  kalappal le előtte 
azért a munkáért, emberfeletti energiát követelő szervezési tevékeny-
ségért, amit Ő már sok év óta fáradhatatlanul folytat. Ha rajtam múl-
na, neki adnám a következő Nobel-békedíjat: ahogy Teréz anya, úgy ő 
is megérdemelné.” (Márkus István)

„Jó volt „élőben” hallani egyszerű, hivatástudatról tanúskodó szava-
it, melyekkel az általa nevelt gyerekekről beszélt: papi szeretettel, peda-
gógiai érzékkel, hivalkodás nélkül, nem kérkedve magyarságával. Ért-
hető, hogy ilyen hittel, elhivatottsággal létre tudta hozni és fenn tudja 
tartani lélekmentő gyermeknevelő intézményét.” (Kovács Istvánné) 

„Már hagyománnyá vált, hogy a felsőpakonyi kisebb közösség (fi-
lia) tagjai közül – aki teheti – részt vesz Gyálon a nagycsütörtök esti 
szentmisén, bensőséges együttléten. Talán ehhez tudnám hasonlítani 
annak az áprilisi vasárnapnak a hangulatát, amelynek Csaba testvér 
volt a „főszereplője”.  Gondban vagyok, hogyan öntsem szavakba azo-
kat az érzéseket, amelyek az ő karizmatikus személyiségéből, termé-
szetes bölcsességéből áradnak. Ilyenkor mindig úgy érzem, annak van 
igaza,  aki azt javasolja: „ha nem tudod a csöndet tartalmasabbá tenni, 
ne szólalj meg!” Mégis szólnom kell egy képről, amely Csaba testvér 
egész munkásságát jellemzi. A gyáli katolikus templomba látogatót 
egy csodálatos „megfeszített-feltámadott” Jézus szobor fogadja - az 
a pillanat, amikor még a kereszten van, de karjai már szabadok, és 
magához hívó ölelésre lendülnek. A prédikáció alatt együtt láthattam 
mindkettőjüket: Csaba testvér a hol derűs, hol szívszorító történeteit 
élénk kézmozdulatokkal kísérte, és volt egy-két pillanat, amikor szin-
te úgy tárta szét a karjait, mint Jézus, hogy utána ugyanazon lendület-
tel maga felé is hívjon bennünket! Kívánom, hogy ezek a természetes, 
őszinte szeretetből fakadó tettek, az abból kiinduló, mindent és min-
denkit magához ölelni szándékozó mozdulatok kísérjék még sokáig az 
útját és tevékenységét!” (Nagy Sándor)

„Az ő Erdélyországból hozott ízes nyelvezetével, megható és tanul-
ságos történetein keresztül árasztotta az igét. Megkönnyeztük, mert 
meghatott az őszinte szeretete, amellyel a számkivetett fiatalokról be-
szélt. Szülőnek és pedagógusnak is örömet szerzett, és megszívlelendő 
példát mutatott arra, hogyan kezelhetők a fiatalok, még akkor is, ha 
gyökértelenül, védtelenül, tanácstalanul sodródnak a világban. Ered-
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ményesen hatni környezetére csak az tud, aki maga is igazul él: aki lát-
ja a teendőket önmaga körül és a világban; aki észreveszi, hogy a bajt 
kezelni kell, aki szívével segíteni akar, és tenni kész.” (Rigó Anikó)

„Milyen öröm örömet okozni! S az emberek mégis  milyen rit-
kán szánják rá magukat.” Németh László szavai jutottak eszembe, 
amikor a virágvasárnapi szentmisén Böjte Csaba  a családról, a 
meghitt házastársi kapcsolatról beszélt egyszerű, szemléletes pél-
dákkal, belső élménnyé téve számomra ezt a szentmisét. Köszönet 
érte!” (Lakos Péterné) 

„Hosszú évek óta vártam, mikor, milyen körülmények között 
találkozom majd Csaba testvérrel. Terveztem, hogyan mehetnék 
én hozzá Dévára, de valahogy mindig közbejött valami. Így ami-
kor meghallottam, hogy ő jön hozzánk, nagyon megörültem. Kö-
vetendő példa számunkra a karitász munkában: vegyük észre a 
környezetünkben élő szegényeket. Igaz embernek tartom őt, aki 
az élete példájával mutatja, amire Jézus tanít minket. Ízig-vérig 
tanár abban az értelemben, hogy az Újszövetséget lefordítja a mi 
nyelvünkre, és megmagyarázza a mindennapi élete példájával. 
Hogy csak egy történetet emeljek ki a sok közül: a gyerekek felhá-
borodva érkeznek haza az iskolából, és mesélik, milyen borzasztó 
igazságtalanság történt velük. Csaba testvér leülteti őket, és azt 
mondja nekik: rajzoljatok 5 koncentrikus kört, és belülről kifelé 
haladva írjátok be, mit tartotok a legfontosabbnak az életben. A 
gyerekek írnak mindenfélét: igazság, béke, egészség... A szerzetes 
kihívja az egyik kislányt a táblához, hogy most rajzolja föl Jézus 
köreit. A kislány nyomban rájön, hogy középre bizony azt kell 
írnia: szeretet... Nekem így sokkal könnyebb megértenem, amit 
Jézus mondott, és gondolom, a gyerekek is könnyen megértet-
ték.” (Galgand Péterné)

„Böjte Csaba egyike azon keveseknek, akik teljes odaadással küz-
denek egy nagy célért - ez a személyes találkozásból azonnal kiderül. 
Megvan benne a képesség, hogy Isten és ember között szilárd és hite-
les kapcsolatot építsen. Példa értékű az élete, hiszen az elveszett gyere-
keket össze tudja fogni, és egy közösséggé, családdá tudja alakítani!” 
(Ferentzi Kristóf)

„Számomra ez a találkozás olyan volt, mintha egy tiszta vizű forrás 
üdített volna fel, oltotta volna szomjamat; az élet könyve megnyílt és 
kilépett rajta egy ma élő szent, kinek láthatatlan glóriáját azok fogják, 
akik mosolyukkal kísérik minden útján. Csodálatos nap volt, mely-
ben örültem, hogy a Római Katolikus egyházhoz tartozom. Derű, élet 
költözött másfél órára hozzánk, s ez mindenhol jelen van, ha beenged-
jük a napfényt. Természetes, hogy hirdetem, mindenhol, ahol lehet, 
mert a hegyre épült várost elrejteni nem lehet.” (Surányi V. Ágnes)

Csaba testvér korunk embere: élete nyitott könyv a számunkra, hi-
szen napról napra nyomon követhetjük tevékenységét a www.devai-
gyerekek.hu, a magnificat.ro vagy a www.facebook.com oldalain. Az 
érdeklődő levelekre mindig barátsággal válaszol. A virtuális ismeret-
ség után a szentmise után most alkalmunk nyílt személyesen is váltani 
néhány szót, és nagy örömmel tapasztaltam meg azt a közvetlenséget, 
amellyel fogadott. A beszélgetés során egy kedves tanítványom, akit 
egy váratlan betegség hosszú évek óta próbára tesz, ezt a biztatást kap-
ta tőle: most te kaptál gólt, de edzened kell, hogy a következő gólt te 
rúgd. Ezeket az egyszerű, bár nem pontosan idézett szavakat Csaba 
testvér életpéldája teszi hitelessé: valóban minden áldott nap el kell in-
dulni, és a szeretet és a remény jegyében cselekedni. A gyáli közösség 
nevében kívánom, hogy Böjte Csaba még nagyon sokáig folytathassa 
áldásos tevékenységét, és bízom benne, hogy egyszer ismét ellátogat 
majd közénk.
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Drog helyett mást!
Kábítószer-megelőző program az Adyban

Az Ady Endre Általá-
nos Iskola 504.700 Ft 
támogatást nyert Drog 
helyett mást! című pá-
lyázatával a  Nemzeti 
Erőforrás Minisztéri-
um és a Nemzeti Csa-
ládi és Szociálpolitikai 
Intézet pályázatán 
kábítószer prevenciós 
programra.  Koráb-
ban az iskola már több 
sikeres egészségfej-
lesztési, drogmegelő-
zési programot bonyo-
lított, az idei program 
azonban a témák és a 
módszerek szélesebb 
körét ölelte fel.

Tantestületünk egy komplex egész-
ségfejlesztési, drogmegelőzési program 
megvalósítását tűzte ki célul, melynek 
elemei: drogprevenciós előadások az 5-8. 
osztályos diákok számára, szülői felvilá-
gosító, segítő előadás, kortárs segítő kép-
zés kiválasztott diákok számára, valamint 
egészségfejlesztési munkaközösség alakí-
tása. Szakmai együttműködőnk az S.O.S. 
Egyesület a Szenvedélybetegekért nevű 
szervezet volt.

A program bevezetése egy a dohányzás-
ra, alkoholra, kábítószerekre vonatkozó, 

név nélkül kitöltött teszt volt. Jellemző 
eredmény, hogy a cigarettát és az alkoholt 
nem tekintették drognak a diákok, meg-
nyugtató viszont az, hogy saját bevallása 
szerint még senki nem próbálkozott drog-
gal. Ezután két drogprevenciós szülői fó-
rumra került sor.  Sokan jöttek el, s még 
a témában tájékozottak is kaptak új, meg-
hökkentő információkat. Szó volt a család, 
mint „modern vár” szerepéről, a szülők 
eszközeiről, s mindazokról a technikák-
ról, amelyek konfliktus esetén is mankót 
adhatnak a helyzet kezelésében. Mindkét 

előadáson zsúfolt volt az ebédlő, és 
nem lankadt az érdeklődő figyelem, 
így a másfél órásra tervezett előadás 
háromórás lett.  

A diákoknak tartott előadásokon az 
általános ismeretadáson túl felmerült 
az energiaitalok kérdése is, melyek 
rendszeres fogyasztása már az általá-
nos iskolások körében sem szokatlan 
jelenség. A drogfajtákon, a függőség 
kialakulásának folyamatán, a dizáj-
ner drogok előállításának, forgal-
mazásának, ismertté vált hatásainak 
bemutatásán túl szó volt a „sztárje-
lenségről” (Whitney Houston tragi-
kus halála kapcsán), a parti-kultúrát 
népszerűsítő sorozatokról (Skins), a 
zene és drog összefüggéseiről, a médi-
ából ismert „Gina”-túladagolásokról, 
a West-Balkán tragédiáról, továbbá az 
al- és parti-világ összefonódásáról.

Aranyat kaptak!
2012. április 21-én az Ady Endre Általános 
Iskola színjátszó szakköre részt vett a We-
öres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozón. A két éve alakult „társulat” a 
Lélekvesztő című előadással arany minősí-
tést kapott. Az iskolai erőszakról, a mob-
bingról szóló történetet a gyerekek közösen 
írták és rendezték, Fábiánné Szálkai Gab-
riella, szakkörvezető drámapedagógus se-
gítségével. A zsűri értékelésében kiemelte, 
hogy a darab a mai kamaszokat foglalkoz-
tató, aktuális témát dolgoz fel rendkívül 
hatásos, meghökkentő, a lélekben nyomott 
hagyó előadásban. Gratulálunk az adys 
színjátszóknak!

Már az órai keretek 
között tartott foglal-
kozások sem a „régi, 
unalmas, papolós 
formula” szerint zaj-
lottak, azonban meg-
határozó, és talán az 
egyik leghatásosabb 
elem volt az ex-dro-
gosokkal, ex-alkoho-
listával való találko-
zás. A velük folytatott 
beszélgetés, a tőlük 
hallott személyes val-
lomások hitelessége, 
nyíltsága mélyen meg-
érintette a diákokat.

A program zárása 
a kortársképzés volt a 

témára fogékony, önként jelentkező diákok 
számára. Az együtt töltött délután őszinte 
légköre inkább egy segítő tréningfoglal-
kozásra hasonlított. A kipróbálás okai és 
következményei mellett szóba kerültek 
még olyan témák, mint a hazugságspirál, 
a „kettős élet”, a felelősség kérdésköre, a 
kulturált szórakozás lehetőségei, a közös-
ségi portálok veszélyei, az adathalászat, a 
szülőkkel való kapcsolat.

Az volt a célunk, hogy minél több ka-
maszban megszülessen az önálló felisme-
rés a kábítószerek veszélyeiről, hogy majd 
az elutasítás saját döntésen nyugodjon. 
Felhívni a figyelmüket, hogy ők is veszé-
lyeztetettekké válhatnak, és ha ez megtör-
ténik, tudjanak a konkrét helyzetben ne-
met mondani. A „nemet mondani tudás” 
a központi üzenete volt a diákok foglalko-
zásainak.

A program eredményességét segítette 
a diákok érdeklődése, a tantestület támo-
gatása, a szülők aktivitása és az előadó 
hitelessége, pedagógiai tapasztalatai, va-
lamennyi fél őszintesége. Külön köszönet 
Megellai Anikó szabadidő-szervezőnek, 
aki a pályázat elkötelezett, lelkes projekt-
vezetője volt.

Remélhetőleg, további pályázati lehe-
tőségek megragadásával, lesz még a prog-
ramnak folytatása.

Kasa Csilla
igazgató
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Figyelj! Gondolkodj! 
És maradj talpon!
Így is fogalmazhattam volna, a médiából közismert ha-
sonló műsorcímre gondolván, mivelhogy nálunk a Zrí-
nyi iskolában is megvolt az idei Műveltségi Vetélkedő. 
Csakhogy itt mindenki  talpon maradt és még nyert is 
valamit.

A játékos ismeretszerzés és  ismeret megmutatás  nép-
szerű formája a vetélkedő. A gyerekek természetes meg-
nyilvánulása a játék és az egészséges versengés.  Szeretik 
a változatosságot és jó erre felépíteni a feladatokat. Mi-
közben játszunk, megtanulunk  új dolgokat  a világról, 
környezetünkről és egymásról is. A mi vetélkedőnkön is 
sokféle információt szerezhettünk. Érdekes volt hallani, 
hogy milyen ősi múltja van a fokhagymának – hányfé-
le írótollat használtak már napjainkig  a történelemben 
– hogyan úsznak az egyes tengeri állatok – milyen népi 
hangszereink vannak. A pedagógusnak is hálás dolog 
hallgatni, ahogyan a tanulók házi olvasmányaikról be-
szélnek másképpen és más összefüggésben, mint ahogy 
az az órákon lenni szokott...

Így is lehet felelni és megmutatni, hogy a tanulás ho-
gyan válik tudássá és tapasztalattá az életben.

A zsűrinek volt dolga bőven – akik körében Micsikné 
Marika néni és Magyarosi Andrea mellett – üdvözölhet-
tük Kovács Istvánné Aranka nénit, az Ady iskola nyug-
díjas igazgatóját, és akinek ezúton is köszönjük, hogy 
elfogadta meghívásunkat.

Ajándékkönyv, oklevél és csoki most is volt bőven, és 
reméljük, hogy mindenki jó hangulatban és kellemes él-
ményekkel mehetett haza.

                                                            Rigó Anikó 
könyvtáros-tanár

eTwinning Konferencia 2012

Gyáli pedagógus Berlinben
Az éves eTwinning 
Konferencia idén 
Berlinben, 2012. 
március 29. és 31. 
között került meg-
rendezésre, melyen 
a gyáli pedagó-
gusokat Czékmán 
Balázs, a Bartók 
Béla Általános Is-
kola pedagógusa 
képviselte. A közel 
hétszáz oktatásban 
dolgozó résztvevővel megrendezett konferencia igazi nemzetközi módszer-
tani találkozó volt, mely már nemcsak tervezi a jövő oktatását, hanem a min-
dennapok rutinjává is teszi azt. 

Az eTwinning program jelenleg az Egész életen át tartó tanulás program 
részeként működik, melyet az Európai Bizottság eLearning programjának 
legfőbb alprogramjaként indított 2005-ben. A programot Magyarországon 
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. gondozza, mint Magyar 
Nemzeti Szolgáltatópont. A kezdeményezés az európai országok iskoláinak 
közösségét jelenti, melynek célja az oktatás fejlesztése a diákok és tanárok 
számára. A nemzetközi program központi „tanári szobája” a virtuális tér-
ben, azaz az Interneten található, ahol érdeklődő pedagógusok, diákok és 
intézményvezetők találkozhatnak, és teremthetnek kapcsolatot egymással. 
Az érdeklődés intenzitását jól tükrözi, hogy több mint 30 ország, 160 000 
oktatásban érdekelt résztvevője van. Az eTwinning egyik legfontosabb ös-
szetevője az „eTwinning projekt”, mely minimum két ország részvételével 
indított nemzetközi együttműködés. A jó hír, hogy ilyen programot bármely 
magyarországi intézmény, bármely pedagógusa indíthat. (Természetesen 
feltétel, hogy az indító pedagógusok magabiztos IKT kompetenciákkal és 
legalább egy idegen nyelv ismeretével rendelkezzenek.) 

Az idei berlini konferencián egy tízfős delegáció képviselte országun-
kat. A háromnapos szakmai rendezvény fő gerincét díjátadók, előadások, 
„workshopok” és kapcsolatépítő programok (városnézés, közös vacsora) 
alkották. Az előadások nagy részét az eTwinning képviselői, továbbá nem-
zetközi szintű döntéshozók tartották. Üdvös volt látni és hallani, hogy so-
kan tesznek azért, hogy az oktatás progresszióját olyan szinten támogassák, 
mely a 21. századi elvárásoknak megfelel, s mely a pedagógusok alapvető 
kompetenciái közé helyezi a Web2.0-át. A résztvevő pedagógusok pedig be 
is bizonyították, hogy ők ezen technológiáknak, módszereknek hosszú ideje 
felhasználói és alkalmazói. 

A rendkívül nyitott, innovatív és a minőségi oktatás iránt elkötelezett pe-
dagógus olyan irányt mutatott, mely mindannyiunk számára példamutató 
lehet. Érdemes hát tájékozódni, más országok irányába kitekinteni, és merni 
használni a modern technológiákat (Internet, internetes alkalmazások, chat, 
közösségi portálok, Youtube, Twitter), mert tanítványaink már így tesznek. 
A kitekintésekre pedig egy remek lehetőség az eTwinning, hiszen a „virtuális 
tanári szoba” csupán néhány kattintásra van tőlünk. 

További információ, csatlakozás, stb.: www.etwinning.hu (magyarországi 
felület), www.etwinning.net (nemzetközi felület). 

Czékmán Balázs
Bartók Béla Általános Iskola

Az 

„…Azt a ragyogóját!”
nótadélután 

következő műsora
2012. június 9-én, 

szombaton 17.30 órakor  
lesz a közösségi ház  

díszudvarában.

Vendégénekes: Tolnai András.

Tombola, műsor után tánc.
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„A véletlen tündéri ajándéka”
Hogyan születik a vers? Kosztolányi egyik 
írásában így vélekedik erről:

„Parancs és szeszély ez együtt,
kényszer és akarat,
kaland és törvény;
a véletlen tündéri ajándéka.”

Ezt a tündéri ajándékot kaptuk április 11-én 
a Költészet Napján a gyáli közösségi házban, 
ahol 2004 óta minden évben ünnepi meg-
emlékezést szervez a Solymári Béla Nyug-
díjas Pedagógus Klub. Az irodalmi-zenei 
délutánon József Attilára és más évfordulós 
költőkre, írókra, zeneszerzőkre emlékeztünk 
versekkel, novellákkal, regényrészletekkel, 
gyönyörű dallamokkal, megzenésített versekkel és az életpályákra 
való megemlékezésekkel.

Hogy a maratonira sikeredett műsoron a figyelem egy pillanatra 
sem lankadjon, irodalmi TOTÓ-t tölthettünk ki, melyhez segítsé-
gül a műsor és a műsor ideje alatti kis kiállítás szolgált. A szerencsés 
nyertesek jutalomkönyvekkel távozhattak. A szünetben is folytató-
dott a műsor, hisz szendvicsezés közben a közönség a citerazenekar 
talpalávalóját élvezhette.

Léleksimogató volt a színvonalas irodalmi műsor, a felcsendülő 
dallamok, melyeket önként jelentkező, lelkes előadóktól hallhat-
tunk. A műsor színfoltjaként fellépett egy óvodás és egy kisiskolás 
is, akik a gyermeki báj természetességével adták elő verseiket igen 
nagy tetszést aratva. 

Hogy az irodalom és a zene mennyire szükséges az emberi lé-
leknek, jelzi a közel 100 fős nézőközönség, akik nem csupán ven-

dégként, hanem a műsor fellépőiként is jelen voltak. Szép számmal 
vettek részt a műsorban a helyi civil szervezetek. 

Jöttek más településekről is vendégek. Ócsáról, Felsőpakonyról, 
Üllőről, Vecsésről.  

Az idén is, mint eddig minden évben, szereplői voltak műso-
runknak Gyimesi István nyugalmazott polgármester, Gazdikné 
Kasa Csilla, az OKB elnöke és Gazdik István a Közház igazgatója, 
aki anyagi támogatást is nyújtott a rendezvényhez.

Minden kedves résztvevőnek, aki a műsor sikeréhez valamilyen 
módon hozzájárult; Kovács István Pálné Arankának a főszervezőnek, 
Dókáné Bodor Magdolnának a műsorvezetőnek, a fellépőknek, Kovács 
Viktóriának és a technikai segítőknek, a rendezvény egyéb segítőinek 
szeretném megköszönni munkájukat egy Hamvas Béla idézettel: „ A 
boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik ál-
dássá, aki másnak is ad belőle.”                                         Lakos Péterné

Könyvtárunk 2012-ben a Külügyminisztérium „ A közkönyvtá-
rak uniós programjának 2011. évi támogatása”  című pályázatán  
120.000,- Ft-ot nyert.

Az összeg 60%-át  saját könyvtári állományunk fejlesztésére 
fordíthattuk, az elnyert támo-
gatásból  Európai Unióról szóló 
könyveket vásároltunk, melyeket 
a könyvtár Európai Uniós Sarok 
külön-gyűjteményében tárolunk.

Az összeg 40%-át EU-ról szóló  
előadások megtartására fordítot-
tuk. 

Február 9-én Wentzel Gabriel-
la, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
munkatársa tartott  két előadást 

„ Munkavállalás az EU-ban” 
címmel, az Eötvös József Közgaz-
dasági Szakközépiskola  13. és 14. 
évfolyamos tanulóinak, kísérő ta-

nárok: Dobai Enikő és Takácsné Tricskó Erika voltak.
Április 26-án Méhész Bernadett, a Zsigmond Király Főiskola  

nemzetközi  tanulmányok szakos, végzős hallgatója tartott  álta-
lános tájékoztató előadást  az EU-ról. Az előadás vendégei a Zrí-

nyi Miklós Általános Iskola 7. és 
8. osztályos tanulói voltak, kísérő 
tanárok: Ormosné Surányi Kata-
lin és Magyarosi Andrea.

A nívós előadásokat mind-
két előadó ingyen vállalta, ismét 
megköszönöm mindkettőjük-
nek.

Az  előadás után a hallgatók az 
EU-ról szóló TOTÓ-t töltöttek ki. 
A legtöbb pontszámot elérők  ér-
tékes, az  Európai Unióról szóló 
könyveket kaptak ajándékba.

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

EU-ról szóló  előadások a városi könyvtárban
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Bartók hét a Bartók iskolában
Iskolánk névadójára, Bartók Bélára emlékeztünk  születésének 131. 
évfordulóján. Egész napos programmal indult a Bartók évforduló.

Hétfő a népzene és Bartók Béla napja volt. Reggel a megemléke-
zés virágait helyeztük el tiszteletünk jeléül a Bartók falnál, majd 
előadás formájában közösen ismerkedtünk meg névadónk életút-
jával Nagy József  tanár úr segítségével. Ezt közös ének követte. Az 
„Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő” című dal, amit a későb-
biekben osztályszinten is elénekeltünk értékelésre, versenyfeladat-
ként.

Előzetes feladatunk is volt. A „Fából faragott királyfi” meséjével 
ismerkedtünk meg, s ezen a 
napon a műből egy jelenetet 
készítettünk el rajzos formá-
ban. Szebbnél  szebb képek 
születtek, melyekkel iskolánk 
folyosóját díszítettük. A leg-
nehezebb feladatot névadónk 
munkásságából készített totó 
jelentette. 

Délután a „Kistérségi 
népdaléneklési verseny” ke-
rült megrendezésre. A várt-
nál szerényebb létszámban, 
de annál nagyobb lelkese-
déssel zajlott a vetélkedő. 
Rendezvényünket az ócsai 
Halászi Károly Általános 
Iskola és a gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  is megtisztel-
te. Három korcsoportban zajlott a verseny. Két népdalt kellett 
bemutatni, egy kötelezően előírtat és egy szabadon választottat. 
A tanulók felkészítésében Anancsenko Nyina, Görömbölyi Ágnes 
és Czékmán Balázs vettek részt. A verseny  végeredménye a kö-
vetkező lett:

I. korcsoport
1. Makaró Lénárt 4.b, 2. Huber Vanessza 4.o. Ócsa, 3. Balla Gréta 
4.a, Különdíj: Vellinger Zsófia 4.o. Ócsa, Boldizsár Csaba 3.b

II. korcsoport
1. Német dóra 5.a, 2. Szencei Laura 6.o. Zrínyi, 3. Szabó Melinda 
5.o. Zrínyi

 III. korcsoport
I. Vitéz Tibor 8.o. Zrínyi, Budai Barbara 8.a, 2. Janovecz Éva 7.a, 
3. Boros Kamilla 8.a, Különdíj: Csorba Zsanett

Csoportok:
1. 6.a Bartók Béla Általános Iskola, 2. 8.a Bartók Béla Általános 
Iskola, 3. 5.a Bartók Béla Általános Iskola.

Szerda: Városi rajzverseny. Az idei évben is nagy létszámmal je-
lentkeztek a város általános iskoláiból a diákok a  rajzversenyre, 
összesen 72 diák vett részt a megmérettetésen. A feladatok eltértek 
a korábbi évekétől, mert az alsó tagozatosok itt helyben tudták meg, 
hogy mit kell megjeleníteniük a képeken. Fantáziájuk, kreativitá-
suk került megmérettetésre, a körülöttük lévő mikrovilág ábrázo-
lásával. A felső tagozatosok beállított csendéletek alapján alkotta 
képeket színes technikával. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert sok 
nagyon tehetséges fiatal jött el a versenyre. A legjobbak alsó tago-
zatban: Dániel Anna (Ady Endre Általános Iskola), Suller György 

Csongor (Ady Ender Általános Iskola), Kiss Márton (Bartók Béla 
Általános Iskola), Sőr Bence (Ady Endre Általános Iskola). Felső 
tagozatból, Saláta Viktória (Zrínyi Miklós Általános Iskola), And-
réka Anna (Ady Endre Általános Iskola), Gordos Gabriella (Bartók 
Béla Általános Iskola), Kovács Zorica (Bartók Béla Általános Isko-
la), Csorba Zsanett (Bartók Béla Általános Iskola).

A zsűri tagjai: Koszticsák Szilárd sajtófotós, Bottlik Gábor fes-
tőművész, a Gyáli Képzőművész Egyesület vezetőségi tagja és Lu-
kovszky Zsófia festőművész rajztanár voltak. A verseny főszervező-
je Szigeti Márta volt.

A versenyen készült képek 
a Bartók iskola honlapján  
(www.bartok-gyal.sulinet.hu)  
megtekinthetők.

Csütörtökön szellemi tor-
na várta a diákokat, a hato-
dik Kistérségi Informatikai 
Versenyre került sor. A ver-
senyen itt is több iskola je-
lent meg. Gyál mindhárom 
általános iskolája és az ócsai 
Bolyai János Gimnázium 7.  
és 8. osztályos tanulói képvi-
selték iskolájukat. Összesen 
huszonöt diák vett részt a 
versenyen.

A versenyt iskolánk reál 
munkaközösségének tagjai bonyolították le: Béky Imre, Czékmán 
Balázs, Hajduné Sárközi Erzsébet, Kármán Pál.

A feladatok nagyon aktuálisak voltak. Mivel Gyál az idén az év-
fordulók városa, ezért a téma minden évfolyamon ide kapcsolódott. 
Az ötödik és hatodik osztályosok  a megadott szempontok alapján 
grafikát készítettek az évfordulók városáról, a hatodikosoknak még 
ide kapcsolódó szövegszerkesztési feladatuk is volt. A hetedikes 
versenyzők prezentációt készítettek, melyben Gyál történetét dol-
gozták fel. A nyolcadikosok feladata kiegészült táblázatkezeléssel, 
szövegszerkesztéssel, amely a közösségi ház programjaival volt 
kapcsolatos. A feladatok megoldásához az interneten kellett meg-
keresni az adatokat.

Eredményről itt még nem számolhatunk be, a munkák javítása 
hosszabb időt vesz igénybe, de természetesen közzéteszzük azokat.

Pénteken a Bartók hét zárásaként szövegértési versenyt rendez-
tek a magyar szakos kollégák felsős tanulóink részére. A téma ter-
mészetesen itt is Bartók Béla élete és munkássága volt. Az osztályok 
négy fővel képviselhették magukat.

Hosszú hét áll mögöttünk, amelyen a tehetséggondozást és a 
tartalmas programok biztosítását  tűztük ki célul. Reméljük, hogy 
mindkettőnek eleget tettünk, s a városi versenyeinken mindenki 
jól érezte magát, és a következő években is szívesen vesznek részt 
rendezvényeinken a kollégák tanítványaikkal együtt. 

A programok szervezőinek köszönjük a munkáját, s mindenki-
nek jó egészséget kívánunk.                                     

Ivánkovics Margit
művészeti munkaközösség vezető 
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Föld hete a Tátika Óvodában
„A természet hatalmas, az ember parányi, 
ezért aztán az ember léte attól függ, milyen 
kapcsolatot tud teremteni a természettel.”

Dr. Szent-Györgyi Albert

A zöld szemlélet kialakítása évek óta kiemelt 
nevelési cél óvodánkban. 2011-ben elnyertük 
a „zöld óvoda” címet. Idén, immár harmadik 
alkalommal volt lehetőségünk az összefogás-
ra, hogy az óvodai élet keretein belül tegyünk 
együtt, a magunk módján a Földért.

A Föld napja alkalmából óvodánk egyhetes 
programmal készült a zöld ünnepre, mely áp-
rilis 16-20-ig tartott.

A hét eseménysorozata:
Április 16-án, hétfőn
A Föld hetének ünnepélyes megnyitója a 

„jubileumi fa” elültetésével. Idén óvodánk 
30 éves jubileumát ünnepeljük. E jeles alka-
lomból, közösen a gyerekekkel elültettük A 
MI FÁNK -at. Reggeli után az óvoda apraja-
nagyja kivonult az udvarra, ahol egymás ke-
zét megfogva jelképesen összefogtunk és az 
„Együtt a Földért!” felkiáltással megnyitottuk 
a hét eseménysorozatát. Egy kis kvíz játék kö-
vetkezett, melynek segítségével összefoglaltuk 
a környezettudatos magatartás főbb elemeit, 
felsoroltuk mi mit tehetünk annak érdekében, 
hogy csökkentsük a környezetszennyezést. A 
legjobb válaszokat adók közül kiválasztottak 
az óvó nénik néhány gyereket, akik nagy lel-
kesedéssel segítettek a fa elültetésében. Mi-
közben a szorgos kezek dolgoztak, a többi kis 
„kertészünkkel” megfigyeltük „a mi fánk” 
jellemzőit, kicsit közelebbről megismertük, 
megbeszéltük miként kell 
gondoznunk ezt a kis cse-
metét, hogy nagy és erős 
legyen. Énekkel, dalos 
népi játékokkal biztattuk 
a faültetőket a munkára, s 
eközben mi is eljátszottuk 
a munkafolyamat főbb 
fázisait. Helyére került új 
kedvencünk és elérkezett 
az ideje a mulatozásnak, 
az önfeledt táncolásnak. 
Végezetül a gyerekek ha-
zavihettek egy parányi 
flitter falevelet, mely min-
dig felidézheti számukra 
ezt a szép napot.

Április 17-én, kedden
A Mi Földünk rajzkiállí-

tás az óvodában.

A téma feldolgozása 
során a gyerekek min-
den csoportban sok új 
élményre tettek szert, 
új ismeretekkel gazda-
godtak. Ezek a hatások 
megmozgatták fantázi-
ájukat és sok szép rajz, 
közösen létrehozott 
alkotás született. Az 
elkészült gyerekmun-
kákat kiállítottuk, ezzel 
még emelkedettebbé 
téve az ezt az új keletű 
ünnepet.

Április 18-án, szer-
dán és 19-én, csütörtökön

A Mi Kiskertünk közös kertészkedés.
A jubiláló óvodánk szépítésére versenyt hir-

dettünk a csoportok között a „a mi legszebb 
kiskertünk” címmel.

A Tátika Óvoda minden csoportja nevé-
ben szeretnénk megköszönni minden kedves 
szülő munkáját, a felajánlásokat és segítséget, 
amellyel hozzájárultak elképzeléseink megva-
lósításához. A szorgos munkálkodást követően 
színpompás kiskertek díszítik udvarukat, me-
lyekre büszkék lehetünk. Szépségük örömmel 
tölti be szívünket.

Az esztétikus környezet kialakítása, a nö-
vények gondozása, ezek megismerése és meg-
szeretése már óvodás korban el kell, hogy  kez-
dődjön, hogy majd felnőtt korban természetes 
igénnyé váljon a természet csodáinak megis-
merése, megszeretése és megóvása.

Április 20-án, pénteken
Biciklis felvonulás az óvoda előtt.
Közlekedjünk környezettudatosan! Szeret-

tessük meg gyerekeinkkel a biciklit! Ezek a cé-
lok vezéreltek bennünket ezen a napon.

Az egészséges életmód kialakítsa, a minden-
napi rendszeres mozgás egyik eszköze lehet a 
bicikli. Megkértük a szülőket és a gyerekeket, 
hogy ezen a napon, ha tehetik, biciklivel jöj-
jenek óvodába. Reggel 10 órakor kivonultunk 
minden érdeklődővel az óvoda elé. Köszönetet 
kell mondanunk a rendőrség munkatársainak, 
akik szolgáltak és védtek bennünket és kis óvo-
dásainkat ezen a napon, biztosítva, hogy nyu-
godt, zavartalan körülmények között bicikliz-
zünk az óvodánk előtti útszakaszon.

A pálya teljesítése után óvodásaink nagy 
érdeklődéssel ismerkedtek az eset kocsival, 
melyet Molnár György az Inter-europa Men-

tőszolgálat Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársa, óvodánk 
egyik apukája biztosított 
számunkra. Köszönjük, 
hogy lelkes odaadással 
hozzájárult e nap sikeré-
hez

A zöld sorozat záró-
akkordjaként magasba 
emeltük kezeinket és a 
„Biciklivel a Földért!” fel-
kiáltással búcsúztunk el 
a Föld hete eseménysoro-
zattól, mert a Föld csakis 
a te kezedben van!

Fejes Mária Beáta
óvodapedagógus
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„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központja ismét focikupát rendezett
Április 24-én, kedden, illetve április 26-án, csütörtökön immár hetedik 
alkalommal került megrendezésre a Gyermekjóléti Szolgálat szervezte 
Focikupa, mely idén Gyál Város Önkormányzatának, valamint Vinnai 
Tibor önkormányzati képviselő anyagi, illetve személyes segítségével 
valósulhatott meg. 

Kedden a felkészítő tanárok lelkes munkája, illetve a lázas edzések 
után az idősebb korosztályban hét csapat mérte össze az erejét a Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. által biztosított pályán. 
A gyáli csapatok mellett Bugyi, illetve 
részben Felsőpakony is képviseltette 
magát, valamint Budapestről a Szivár-
vány Gimnázium, Szakképző Iskola és 
Módszertani Központ csapata érkezett 
a rendezvényre. 

A hét győzelemre kész csapat Vinnai 
Balázs játékvezető vezetésével sport-
szerű játékban mérte össze az erejét, melynek során lelkesedésüket ta-
lán csak az összegyűlt szurkolóké múlta felül, akik odaadó bíztatással 
segítették kedvenc csapataikat. 

A meccsek között a résztvevők, illetve a szurkolók zsíros, illetve lek-
város kenyérrel lakhattak jól és gyűjthettek energiát a további játékhoz, 
illetve szurkoláshoz. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai biztosítot-
ták a büfé működését, mely azonban nem valósulhatott volna meg a 
Dobó Katica utcai Makó Pékség kenyér felajánlása nélkül, amit ezúton 
is köszönünk. 

Az összesen lejátszott hét meccs után a helyezések a következőkép-
pen alakultak: 

1. helyezett: Felsőpakony KSE (Dávid Péter, Csipak Bence, Megyeri 
Sándor, Barta Zoltán, Kovács Sándor, Trella Roland)

2. helyezett: Szivárvány FC (Agárdi Tamás, Őze Martin, Papp László, 
Szegedi István, Makai Attila, Farkas Dániel, Nádas Dávid, Sohár Ri-
chárd)

3. helyezett: Aranycsapat (Markovics Gergő, Czinkóczi Dávid, Czin-
kóczi Roland, Ferenczi Csaba, Tóth Tamás, Tóth Richárd, Szegedi Atti-
la)

4. helyezett: FTS – Focizni Tanuló Sajtok (Nagy András, Nagy László, 
Tóth Róbert, Furik Ferenc, Plangár Roland)

5. helyezett: Energy (Mák Attila, Liber Gábor, Dombi Norbert, Ba-
log Attila, Pásztor Gábor, Juszku Máté, Bőszén Bertold, Garami Balázs, 
Bakk Dávid)

6. helyezett: Golden Ball (Oláh Levente, Koncz Richárd, Rafael Lász-
ló, Herédi József, Szűcs Sándor, Sztojka Gyula, Koncz János)

7. helyezett: FCB (Borsos Máté, Muzellák Bence, Patkós Tamás, Ha-
vasi Viktor, Gábor László, Varga Dávid)

Az április 24–én mind-
azonáltal a 7. Focikupa 
nem ért véget, mivel április 
26–án, csütörtökön a lelkes 
csapatok versenye tovább 
folytatódott a fiatalabb kor-
osztály csapatainak mérkő-
zéseivel, ahol a szurkolók 
semmivel sem kevesebb 
izgalomnak lehettek szem-
tanúi. 

Az ebben a korosztályban elért helyezések alább láthatók:
1. helyezett: Akuma Na Team (Eszenyi Bálint, Scheibli Zsolt, Jakab 

Ádám, Janicsek Máté, Scheibli Anita, Rusznyák Dániel, Horváth Bog-
lárka)

2. helyezett: Legendás 6B (Török László, Jurászik László, Tóth Lóránt, 
Széll Mihály, Csutak János, Sitku Zsolt, Rostás Zsolt, Molnár Krisztofer)

3. helyezett: Barcelona (Baji Márk, Törő Béla, Horváth József, Rostás 
Adrián, Jónás Norbert, Jónás Zsolt)

4. helyezett: Juventus (Fenyvesi Domonkos, Pénzes János, Hergelt Le-
vente, Molnár János, Erdős József, Puhos Milán)

5. helyezett: Vad Csajok (Rafael Szandra, Koncz Annamária, Bódi 
Hajnalka, Mojzics Alexandra, Temesvári Katalin, Temesvári Viktória, 
Horváth Zsanett)

6. helyezett: Real Madrid (Oláh Szilveszter, Oláh Ramóna, Rafael 
László Márkó, Zsíros Sándor, Fodor Antal, Oláh Zoltán, Dányi István, 
Székely Sándor)

A kifáradt csapatok erőfeszítéseit kupákkal, érmekkel és édességek-
kel jutalmaztuk. Külön elismerést kapott az idősebb korosztályban Ko-
vács Sándor gólkirály a Felsőpakony KSE csapatából, valamint Agárdi 
Tamás a Szivárvány FC csapatából, aki a legjobb kapus díját nyerte el. 
A fiatalabb korosztály legjobb kapusa Scheibli Zsolt (Akuma Na Team), 
gólkirálya pedig Baji Márk lett (Barcelona). A díjakat Vinnai Tibor ön-
kormányzati képviselő adta át. 

Ezúton köszönjük meg segítőink és támogatóink hozzájárulását egy-
re népszerűbb rendezvénysorozatunk létrejöttéhez. 
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Eötvös-nap 2012
Hagyományosan a tavaszi szünet előtti utolsó 
tanításai napon került megrendezésre iskolai di-
áknapunk, az Eötvös Nap a Diákönkormányzat 
szervezésében.

Az iskolai osztályok játékos küzdelmekben 
mérték össze erejüket, ahol lovagnak, királylány-
nak öltözve portyáztak az iskola területén, az 
egyes állomásokon megküzdve a gondolkodtató, 
vicces feladatokkal. Eközben mások fociban, cí-
merfestésben vagy honfoglaló párbajban szerez-
tek pontokat osztályuknak, de pontot ért az első-
segély vagy a felvilágosító előadáson való aktív 
részvétel is. Mindezzel párhuzamosan zajlott az 
osztályok közötti főzőverseny, és kiderült az is, 
hogy ki a legjobb szkanderező, asztaliteniszező 
vagy dekázó az iskolában. Többen kipróbálhat-
ták magukat az Xbox bajnokságon is. 

A programokban kifáradt fiatalok a Teakuckó-
ban pihenhettek, beszélgethettek egymással egy 
jó tea vagy forró csoki kíséretében. 

A nap végén a varázslatos Indiáról tartott au-
tentikus előadást és élménybeszámolót Korbély 
Alexandra tanárnő, ahol az érdeklődők indiai 
ételspecialitásokat kóstolhattak, fűszerekkel is-
merkedhettek, valamint felpróbálhatták a szárit 
is.

Szeretnénk köszönetet mondani az IFELORE 
(Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete) 
Egyesületnek, hogy ingyenesen vállalták a szín-
vonalas előadással egybekötött bemutatót.

Hajdú Éva 

A Föld napja az Eötvösben
Lassan kezd hagyományt teremteni az Eötvös József szakközépiskola azzal, hogy prog-
ramjait a diákok számára érdekesen, gyermekközpontúan szervezi meg. Április 20-án A 
Föld Napja alkalmából sem volt ez másként.  Az első két órát követően az iskolai diákjai 
Dr. Kreiner József alezredes drog prevenciós előadását hallgathatták. Az előadó érdekes, 
sokszor lebilincseli stílusban beszélt erről a nehéz, sajnos egyre több gyermeket érintő 
problémáról. A gyerekek hamar feloldódtak a könnyed és nyílt közegben, többször hangos 
nevetések szakították meg az előadást, ugyanakkor sok diák könnyezett, mások megdöb-
benten ültek, amikor a kábítószer hatásait bemutatva képek is előkerültek drogos fiatalok-
ról, vagy drog hatására elkövetett cselekményekről.  Az előadást követően az iskola diák-
jai kitakarították az intézmény környezetét, mások pedig az udvarban virágokat ültettek. 
Több száz diák szorgoskodott egyszerre, hogy szebbé, színesebbé tegye a környezetüket. 
A napsütéses meleg időben könnyen és gyorsan ment a virágültetés, még azoknak is, akik 
talán nem szokták meg ezt a munkát. Reményeink szerint április hónapban is számos 
értéket sikerült átadni gyermekeinknek, hiszen játékos, érdekes formában ismerhették 
meg a környezetünk és egészségünk védelmének fontosságát.

Kerekesszékek pályázati forrásból
A Gyáli Egymásért Mozgássérültek Egyesülete 2011 augusztusában nyújtott be pá-
lyázatot  3 db kerekesszékre. amit meg is nyertünk. 2012 március 30-án adták át az 
egyesület részére a MEOSZ központjában.

Nagy öröm számunkra hogy a megnyert kerekesszékekkel olyan embereknek  
tudtunk segíteni, akik sajnos e nélkül, még az utcára sem tudnak kijutni.

Az egyik eszközt a Petőfi Sándor utcai Idősek Otthonának adtuk, míg a másik 
kettőt két  olyan beteg ember kapta, akinek már igen nagy szüksége volt a segédesz-
közre, mivel a betegsége folytán másképp nem tud közlekedni.

Hálásan köszönjük mind a magunk ,mind a kedvezményezettek nevében azok-
nak az embereknek akik ebben segítettek, valamint az adományt legyártó amerikai 
cégnek az önzetlen segítség nyújtást.

Regéczi Béláné 
az egyesület elnöke

A FEGY naplójából
04.08. A déli órákban kapták tűzoltóink a 
riasztást, hogy a Puskás utcában ég mint-
egy 4-5 köbméter szalma.  Önkéntes tűz-
oltóink negyven perc alatt megfékezték a 
tüzet.

04.09. Tűzoltóink a délelőtti órák-
ban, a húsvéti locsolkodás hagyományát 
őrizve, teljes felszerelésben és kiemelt 
riasztásként, felkeresték minden tűzoltó 
bajtársunk női hozzátartozóit és a gyors-
beavatkozó készséggel illő módon és kellő 
mennyiségű locsolásban részesítették.  

A délutáni órákban tragikus baleset 
történt a vecsési úti körforgalomban. Egy 
motoros nagy sebességgel beleszaladt a 
kereszteződésbe egy személy életveszélyes 
sérülést szenvedett, a motorvezető a kór-
házba szállítás után életét vesztette.

04.12. Egy Damjanich utcai lakó jelez-
te, hogy az utcában lakók kábelt, gumit 
égetnek, és az elviselhetetlen bűz és füst 
miatt tette meg bejelentését. Polgárőr 
szolgálatunk a rendőrséggel közösen a tü-
zet eloltatta.

04.14. Szabó Istvánt a FEGY Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület parancsnokát megvá-
lasztották a Pestmegyei Tűzoltó Szövetség 
elnökségi tagságába. Gratulálunk!

04.21. A Föld Napja szemétszedési ak-
cióban közel 50 fő rendes és IFI tagozatos 
tagtársunk vett részt.

04.27. A vasút mellett, árokásás közben, 
bombát találtak. Önkéntes polgárőreink, 
a tűzszerészek kiérkezéséig, biztosították 
a helyszínt. A kiérkező tűzszerészek a há-
borús eszközt az általuk kijelölt helyen, 
felrobbantották.

 

Tűzoltóink sem pihentek ezen a napon, 
mert ismét kigyulladt a nádas a „szokott” 
helyen Gyál és Vecsés között az M0-ás au-
tóút mellett.

04.29. Egy tagtársunk kért segítséget, 
mert a kerékpárját két sportolni vágyó 
egyén eltulajdonította. A gyors jelzésnek 
köszönhetően az elkövetőket a kőrösi úton 
sikerült a rendőrséggel közösen feltartóz-
tatni. A számonkérés közben az egyik 
elkövető sokkolóval támadt a kiérkező 
járőrre.  A támadó, a gyáli őrsön eljárás 
alá lett vonva. Tettestársa elmenekült,  de 
„barátja segítségével” ő is képbe került.

Véleményét, hozzászólását várjuk az 
info@fegy.hu e-mail címre.
24-órás ügyeleti központunk 

telefonszáma: 06-29-340-333 
Hajdu Attila
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Önkéntes .A.S.A.-sok a Föld napján

CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
	 -	Azonnali	segítséget	kérhet	járőrszolgálatunktól
	 -	Rendszer	alkalmas	tűzjelzések	fogadására	(amennyiben	ilyen	jellegű		
	 		igénye	van	hívjon	a	megadott	mobiltelefonon	tájékoztatásért)

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a06-70/332-1595-ös telefonszámon

Immár harmadik éve, hogy az .A.S.A. a tavaszi szemétszedő ak-
ciókban több településen is, így Gyálon is részt vesz. A hagyomá-
nyokhoz híven a cég idén is jelentős anyagi terhet vállalt magára 
az ügy érdekében a helyi közösség szolgálatában: ingyen helyezte 
ki a szükséges 13 konténert, szállította azokat a helyszínre és a 
lerakóra, továbbá díjmentesen fogadta be azt a 22 tonna szeme-
tet, amit a nap folyamán az önkéntesek összegyűjtöttek. Ez így 
összesen mintegy 350 ezer forintnyi költség átvállalását jelenti.

Nekünk, .A.S.A.-soknak külön öröm, hogy az idén is volt né-
hány kollégánk, akik két kezükkel is részt vállaltak a munkában: 
ügyvezető igazgatónk vezetésével szorgos kis csapat töltötte meg 
az erdőszélen hagyott szeméttel a konténert ezen a délelőttön. 
Köszönet illeti őket, és az összes többi résztvevőt is, akik évről 
évre tesznek a közös környezetünkért, másokért és mások miatt, 
a szemetüket illegálisan elhagyók miatt dolgoznak.

Jó lenne, ha egyre kevesebb dolguk lenne…
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www.marketcentral.hu

PIKK-PAKK, ZÜMM-ZÜMM,

              SZORGOSKODÁS INDUL!

Gyűjtse a pontokat, mert a legszorgalmasabbak minden 15.000 Ft vásárlás után 5000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak!

Vásároljon 5 különböző boltban, egyenként minimum 3000 Ft értékben,  majd ragassza be a vásárlásaiért kapott matricákat az akciós gyűjtőfüzetbe.

Az első 200 vásárló, aki az összegyűjtött pontokat tartalmazó füzetet leadja a játszótérnél található pavilonban, az akcióban résztvevő üzletek 

5000 Ft értékű vásárlási utalványai közül választhat. Akciónk 2012. május 2-től június 15-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Az akcióban az alábbi üzletek vesznek részt:

ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje: 

GYÁL, KÖZÖSSÉGI HÁZ
2012. május 29.

Ismerje meg érrendszere állapotát  
computeres ARTERIOGRÁF 

készülékkel végzett fájdalommentes  
vizsgálattal!

    

SZÍVINFARKTUS?     ÉRELMESZESEDÉS?     
ÉRSZÛKÜLET?     AGYVÉRZÉS?

MEGELÕZHETÕ!
  

A vizsgálat javasolt 30 éves kortól 
évente egyszer. A vizsgálati eredményt a  

helyszínen szakorvos értékeli!

A vizsgálatra való bejelentkezés:
Telefon:06- 56/344-372
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPI-
TOS mester, javítást, restaurálást, motor 
ülés javítást vállal. Speciális heverők, 
franciaágyak készítése. Gyál, Károlyi 
M. u. 84. Telefon: 06-20/401-6810,  
06-29/702-877.
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.
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.

Gyáli munkahelyre esztergályost felve-
szünk. Telefonszám: 29/340-483.
MATEMATIKA Általános és középiskolások 
korrepetálását, érettségire, pótvizsgára 
történő felkészítését - több évtizedes gya-
korlattal, referenciákkal - otthonában válla-
lom. Telefon: 06-30/952-3720. 
Széles választékban kínálunk színes alumí-
nium és horganyzott ereszcsatorna rend-
szereket 25-ös és 33-as méretben, vala-
mint kovácsolt és díszítőelemeket. Tímár 
Vasker. Kft. Vecsés, Dózsa Gy.u.22. Tel: 
29/355-501 www.timarvasker.hu.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-
tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 
Tel.: 0670/206-4914.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:  
06-70/233-30-47.
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.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padló-
fűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz 
és villanybojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, cseréjét. 
Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor  
06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb 
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), 
villanyszerelés, háztartási gépek javítása, 
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317.

Iroda a
városközpontban!

Az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár bérbe 
adja külön bejáratú, mellék-
helyiségekkel, teakonyhával 
ellátott, irodának kiválóan al-
kalmas, 25 m2-es ingatlanát.
Kiváló megközelíthetőség, 24 
órás portaszolgálat!

Érdeklődni lehet a
29/541-643-as
telefonszámon.

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

2360 Gyál, Erdősor u. 65.         Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől

Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.  

(4 éves képzés)
Közgazdaság szak

üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve azok 
alapjait sajátíthatjátok el.  (4 éves képzés)

Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy  jelentkezhettek 

érettségit adó képzésre,  hogy van már egy szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon  cso-
portbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felsze-

relt nyelvi labor áll rendelkezésre. 
Mit kínálunk még a fentiek mellett?

Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar

Egyéni fejlesztési lehetőség

A Szolnoki Főiskolával együttműködve
TANDÍJMENTES közép és felsőfokú  

szakképzéseink a 18-22 éves érettségizettek számára

KÖZÉPFOKÚ :
 · Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 · Vállalkozási ügyintéző
 · Statisztikai és gazdasági ügyintéző
 · Banki befektetési termékértékesítő
 · Logisztikai ügyintéző
 · Kereskedelmi ügyintéző
 · Marketing és reklám ügyintéző

    
FELSŐFOKÚ :
 · Európai Uniós üzleti szakügyintéző
 · Kereskedelmi szakmenedzser
 · Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai  
  szakügyintéző
 · Államháztartási szakügyintéző
  - Adóigazgatási szakügyintéző elágazás
  - Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző elágazás
 · Web-programozó

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 13-31. között  
Tel.: 29/346-451 Fax: 29/340-952
E-mail: eniko.dobai49@gmail.com

Honlap: www.eotvos-gyal.sulinet.hu
További információk és jelentkezési lap ezen a címen 

kapható!

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

Szakképzések felnőtteknek Gyálon!
2012. szeptember 2-i kezdéssel!

Kombinált szakképzések: 
· Logisztikai ügyintéző + Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 18 hónap
· Pénzügyi és számviteli ügyintéző + Vállalkozási ügyintéző 18 hónap
· Kereskedelmi ügyintéző+Bolti eladó+Kereskedő boltvezető  10 hónap
Hagyományos szakképzések: 
· Bolti eladó 6 hónap
· Kereskedő, boltvezető 6 hónap
· Kereskedelmi ügyintéző 10 hónap
· Irodai asszisztens 10 hónap
· Banki befektetési termékértékesítő 10 hónap
Logisztikai ügyintéző szakképesítés – rész szakképesítései: 
· Anyagbeszerző 6 hónap
· Áruterítő 6 hónap
· Veszélyes áru ügyintéző 6 hónap

A képzéseink államilag elismert szakképzettséget tanúsító OKJ-s 
bizonyítványt adnak! Képzés időpontja: hetente 2 alkalommal, kedden és 

csütörtökön 17: 00 – 20: 00 óráig. Képzési díjak: Regisztrációs díj: 10.000 
Ft /félév, képzés havi díja: 10.000 Ft/hó + 2000 Ft/modulzáró vizsga

OKJ-s záróvizsga díja:1 x 40. 000 Ft
Jelentkezés: 2012. augusztus 13-31. (8:00–15:00), Tel.: 29/ 346-451
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Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.

06-30/213-9985

Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057




