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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Megkezdődött az építkezés!
A városközponthoz kapcsolódó munkálatok részeként végre megkezdődött a régóta várt épület kivitelezése,
az új Kistérségi Szolgáltató Központ
építése.

5. oldal

Trianoni emlékhelyet avattak a
városközpontban

Nemzetünk történetének egyik legnagyobb tragédiájára emlékezve és a magyarság összetartozása mellett is hitet téve avatták fel a trianoni emlékhelyet, Varga Csaba Főfanyűvő és
Kovács Márton alkotását június 3-án a városközpont részét képező parkban.
Tudósításunk a 3. oldalon.

Két nagyszabású adys
rendezvény
Május 11-én látványos sportgálára, 19-én pedig az adys közösség
legkedveltebb ünnepére, a családi
napra várták a gyerekeket, szülőket,
érdeklődőket.

6-7. oldal

Várostörténeti vetélkedő
Május 18-án, pénteken délután a
közösségi házban rendezték meg az
„Évfordulók városa–2012” rendezvénysorozat második elemét, a helyi
iskolák számára kiírt várostörténeti
vetélkedő döntőjét.

9. oldal

Gyermeknap a sportpályán

Még egy gyáli olimpikon Londonban!
Bácsi Péter birkózó mellett még egy gyáli sportolónak
szoríthatunk az idei londoni játékokon! A Gyálon élő
17 éves Kiss Szofi Czékus Eszterrel minden idők legfiatalabb páros szinkronúszó olimpikonja lesz. Szívből
gratulálunk a kimagasló sportteljesítményhez! (Kiss
Szofit, városunk fiatal büszkeségét lapunk következő
számában mutatjuk be.)

Nagy Jánosné és Pánczél Károly kapta a Gyáli Közoktatásért Díjat

Városi pedagógusnapi ünnepség

12. oldal

Városunk vezetői június 5-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban köszöntötték a pedagógusokat. Az ünnepségen vette át a Gyáli Közoktatásért Díjat Pápai Mihálytól,
városunk polgármesterétől és Kasa Csillától, a képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnökétől Pánczél Károly földrajz-népművelés-történelem szakos tanár, országgyűlési
képviselő, városunk oktatási ügyekért is felelős alpolgármestere. A másik idei díjazott, Nagy
Jánosné óvodapedagógus az általa vezetett magánóvoda ünnepségén kapta meg a díjat.
(A lapzártánk után tartott ünnepségről lapunk következő számában részletesen is beszámolunk, s akkor adjuk közre az idei kitüntetettek méltatását is.)
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Változások az
okmányirodai ügyintézésben
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyáli városközpont rehabilitációja
után jövő évtől egy teljesen új közigazgatási szolgáltató központ fog
az Önök rendelkezésére állni. Ennek kialakításáig azonban az építkezéssel járó kellemetlenségeket együtt kell elviselnünk.
Ennek része, hogy a körzetközponti okmányiroda 2012. június
4-től július végéig-augusztus elejéig a Somogyi u. felől egy ideiglenes bejáraton keresztül közelíthető meg. A kihelyezett posta július
végéig üzemel.
Augusztus elején két hétig az Okmányiroda teljesen bezár és az
átépítés itt is megkezdődik.
Augusztus második felétől októberig a jelenlegi Okmányirodával szemben elhelyezkedő Somogyi u. 1. sz. alatti épületben ügyeleti rendben, csökkentett kapacitással, csak a folyamatban lévő és a
helyi illetékességgel intézhető ügyekben fogad ügyfeleket (kész okmányok átvétele, bevont és visszaadható okmányok, rendszámok
átvétele, gyáli lakcím bejelentése, diákigazolványhoz adatfelvételezés, hatósági igazolvány kiállítása). Postai szolgáltatás nem lesz.
A gépjármű eladások bejelentését postai úton kérjük megtenni!
Új okmányok kiállítását, gépkocsival kapcsolatos ügyindítást
az ócsai (Bajcsy Zs. u. 26.) kihelyezett okmányirodában, az ország
valamennyi okmányirodájában és a Központi Okmányirodában
(XIII. Visegrádi u. 110-112.) lehet kezdeményezni, az utóbbinál
hétvégén is, az alábbiak szerint.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00 - 20:00, Kedd: 8:00 - 20:00, Szerda:
8:00 - 20:00, Csütörtök: 8:00 - 20:00, Péntek: 8:00 - 20:00, Szombat: 8:00 - 14:00, Vasárnap: 8:00 - 14:00.
A fenti időpontok tájékoztató jellegűek, azok pontosítása és erről
az Önök tájékoztatása az építkezés előrehaladtával folyamatosan
megtörténik.
Szíves türelmükre és együttműködésükre számít a
Gyáli Körzetközponti Okmányiroda

Közlemény

Segítség bajba jutott hiteleseknek és
eladósodott családoknak
- Ha belekerült az adósságcsapdába,
- ha nem tudja fizetni hiteleit,
- ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult
Ön ellen,
- ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
- ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
- ha jogi képviseletre van szüksége:
vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati
intézkedésekről, az Eszközkezelőről és az adósság mérséklési
lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése.
Információk: +36-70-253-2910; www.bankikarosultak.hu;
valsagkezeles2008@gmail.com
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesülete

Tüdőszűrés Gyálon
Gyálon a szokásos éves tüdőszűrés 2012. július 31-től augusztus 27-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi út 4446.), melynek bejárata a Károlyi Mihály utca felől van.
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő, Szerda 			
12.00 - 18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek		
08.00 - 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány és TAJ kártya
szükséges, valamint – ha van – az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást is vigyék magukkal a szűrővizsgálatra.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. július 5-6-án
(csütörtök-péntek) a Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda technikai okok miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Polgármesteri Hivatal
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Trianoni emlékhelyet avattak
a városközpontban
Nemzetünk történetének egyik legnagyobb tragédiájára emlékezve avatták fel
a trianoni emlékhelyet, Varga Csaba Főfanyűvő és Kovács Márton alkotását
június 3-án a városközpont részét képező parkban. Az ünnepségen részt vett
Dr. Tőkéczki László történész, tanszékvezető egyetemi docens, Pápai Mihály,
Gyál város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője és Gyimesi István
nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.
Az rendezvény nemzeti imádságunk, a Himnusz hangjaival kezdődött, majd
Kisfalusi Lehel színművész Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! című művének előszavát adta elő.
Köszöntőt Pánczél Károly, avatóbeszédet Dr. Tőkéczki László mondott, az
emléksziklát Pápai Mihály, Dr. Tőkéczki László és Pánczél Károly leplezte le.
Áldást Gyimóthy Zsolt református lelkész és Hefler Gábor római katolikus lelkipásztor mondott. Az emelkedett hangulatú, méltóságteljes ünnepség a Szózat
és a Székely himnusz eléneklésével ért véget.
(A székelykapuból, emléksziklából és tájékoztató táblából álló emlékhelyet
lapunk következő számában részletesebben is bemutatjuk.)
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Kistarcsán találkoztak a FAÖT tagjai
2012. május 23-án Kistarcsán találkoztak a Fővárosi Agglomeráció
Önkormányzati Társulás (FAÖT) tagtelepüléseinek vezetői, hogy
megtartsák soros ülésüket.
A találkozót Kistarcsa polgármestere, Solymosi Sándor nyitotta
meg, aki örömét fejezte ki afelett, hogy a településvezetők elfogadták a meghívását.
Az ülés Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, Pest megyei
rendőrfőkapitány előadásával folytatódott, aki átfogó, részletes előadás keretében beszélt a rendőrség és az agglomerációs települések
kapcsolatáról. Előadása summázataként 11 olyan területet határozott meg, amelyek kapcsán az agglomerációs együttműködés feltétlenül szükséges. Ezek a közbiztonság rendőrségi és önkormányzati
feladatainak összehangolása, a Lakosság Orientált Rendőrkapitánysági Program (szabadidős rendőrök, térfigyelő rendszerek stb.), az
együttműködés a munka feltételeinek megteremtésében, a közös
tevékenységek a szakhatóságokkal és más rendvédelmi szervekkel,
a közös sajtófellépés lehetőségei, a Kistérségi Együttműködési Fórumok léte és működése, a lakosság közeli programokon való megjelenés, a látható és reagáló rendőrök megjelenése, a SZEM mozgalom népszerűsítése, a panaszok és észrevételek közös értékelése és
felhasználása, valamint az információáramlás biztosítása.

Szeghné Szente Gizella, a Kapcsoló Kft. ügyvezető igazgatója az
energiagazdálkodással kapcsolatos megtakarítási lehetőségekről
beszélt előadásában. Hangsúlyozta, hogy az új, 21. századi igényeknek megfelelő energiatakarékos izzók segítségével az egyes önkormányzatok rengeteg pénzt megspórolhatnak.
Ezt követően Pápai Mihály, a FAÖT elnöke beszámolt az április
26-án tartott agglomerációs konferenciáról, melyen maga is előadóként vett részt, és örömét fejezte ki, miszerint végre elindult a
párbeszéd a főváros és az agglomerációs települések között. Ehhez
kapcsolódóan Marthi Zsuzsa, a Portaterv Kft. ügyvezetője tartott
előadást „Területfejlesztési problémák és célok az agglomerációban” címmel. Előadásának végkicsengése az volt, hogy sokféle
érdeket, szereplőt kell, a lehető legmagasabb szinten egy irányba
terelni, egy közösen megfogalmazott cél mentén, amelyet a közszférának (önkormányzatnak) kell kezdeményezni és a megvalósítást menedzselni.
Az ülés zárásaként a jelenlévők rövid sétát tettek az egykori Kistarcsai Központi Internálótáborban.
A FAÖT következő ülésére előreláthatólag 2012 őszén fog sor kerülni Gyálon.

Ülésezett a képviselő-testület
2012. május 31-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta éves munkarend szerinti soros
ülését.
Az ülés kezdetén Pápai Mihály polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Ezt követően a testület rendeletet alkotott
a tiltott, közösségellenes magatartásokról.
A rendelet értelmében ilyen magatartást követ el többek között, aki a település címerét engedély nélkül használja, az
avarégetésre vonatkozó rendelkezéseket
megszegi, a köztisztasági előírásokat
megszegi, a közterületet nem rendeltetésszerűen használja, az állatok tartásáról
szóló rendelkezéseket megszegi vagy a
temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos
tilalmakat, előírásokat, kötelezettségeket
megszegi.
A képviselő-testület elfogadta a
GYÁVIV Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját, majd a város új, 2012-2017 közötti
időszakra vonatkozó Környezetvédelmi
Programját, mely teljes terjedelmében
megtalálható a www.gyal.hu honlapon.
Elfogadta a képviselő-testület a 2011. évi


gyermekvédelmi beszámolót, majd az iskolai beiratkozások eredményeként hozzájárult, hogy az Ady Endre és a Zrínyi
Miklós általános iskolákban eggyel több
tanulócsoport induljon a következő tanévben.
Döntés született arról, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP
3.1.11-12/2 jelű pályázatra a Liliom, a Tátika és a Tulipán Óvoda vonatkozásában.
A gyáli református gyülekezet 2012-ben
ünnepli megalakulásának 65. és temploma
felszentelésének 20. évfordulóját. Terveik
és lehetőségeik szerint ezen ünnepeikkel
szeretnének ők is részesei lenni városunk
közös ünnepeinek, évfordulóinak. A testület döntése értelmében 1.000.000 forinttal támogatják az évfordulót ünneplő Gyáli Református Lelkészi Hivatalt. Emellett a
testület az intézmények éves karbantartási
munkálatainak elvégzésére (tantermek és
öltözők festése stb.) 5.300.000 forintot ad
át.
A megújult városközpont gondozási
feladatai szükségessé tették a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. létszámbővítését egy fővel, míg a közlekedésben

és parkolásban tapasztalt anomáliák megoldására vált szükségessé a város több
pontján közúti jelzőtáblák cseréje. Így
a következő helyszíneken a „megállni tilos” jelzőtáblákat „várakozni tilos”
jelzőtáblákra cserélik: Ady Endre utcaViola utca; Ady Endre utca-Vak Bottyán
utca; Vak Bottyán utca-Liliom utca; Ady
Endre utca 29.; Ady Endre utca-Piroska
utca; Ady Endre utca-Szent István utca;
Ady Endre utca-Rákóczi utca; Kisfaludy
utca-Erdősor utca; Kisfaludy utca-Erdőalja utca; Kisfaludy utca-Bartók Béla utca;
Kisfaludy utca-Juhász Gyula utca; Bartók Béla utca-Bem József utca; Gesztenye
utca-Kőrösi út; Gesztenye utca-Iglói utca;
Kőrösi út-Petőfi Sándor utca; Kőrösi útCsontos József utca; Kőrösi út 78. számmal szemben; Kőrösi út-Táncsics Mihály
utca. Mindemellett a Postahivatalnál 20
méteres szakaszon záróvonal felfestésére
kerül sor.
A képviselő-testület nyílt ülésén született határozatok megtekinthetők a www.
gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros
ülését 2012. június 28-án tartja.
Polgármesteri Hivatal
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Városközpont fejlesztés – május:
Májusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú Európai Uniós projekten a városközponthoz kapcsolódó kivitelezési
munkálatok közül megkezdődött a régóta várt épület kivitelezés,
az új Kistérségi Szolgáltató Központ építése. Az önkormányzaton kívül álló okok miatt sajnálatosan közel másfél évig húzódó
közbeszerzési folyamat május 17-én zárult le a nyertes kivitelező
céggel, a Prím Építő Kft.-vel kötött szerződés aláírásával.
Rögtön ezután el is indult a kivitelezés első fázisa, a volt védőnői épület bontása és a szükséges fakivágások elvégzése, a terület
előkészítése az alapozási munkálatokhoz. Ahhoz, hogy év végére elkészülhessen az új épület, a kivitelezőnek feszített ütemezés
szerint kell dolgoznia. Az építési terület megközelítése a József
Attila és Somogyi Béla utcák igénybevételével történik, hogy az

újonnan kialakított, Kőrösi út melletti szerviz úton semmilyen
kárt ne okozzon az építési forgalom. Így szükségessé vált a Somogyi Béla utca kétirányúvá tétele az építés idejére. Ezúton is
felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Szent István utca irányából
nem lehet kikanyarodni a szerviz útra, abból az irányból zsákutcaként funkcionál a Somogyi Béla utca. Továbbá a jelentős teherautó forgalom miatt parkolni sem mindenhol lehet, fontos a
kihelyezett, megállást tiltó táblák betartása.
A kivitelező kötelességei közé tartozik, hogy a környéken lakók
nyugalmának lehető legkisebb zavarásával végezze a munkát, de
sajnos teljesen nem kerülhetőek el a munkák miatti kellemetlenségek, amihez a környéken lakók megértését kérjük.
Polgármesteri Hivatal

Rendhagyó
Lesz gyáli adóslista
osztályfőnöki órák
Május első napjaiban a tavalyi évhez hasonlóan Pápai
Mihály polgármester meglátogatta a város általános
iskoláit, ahol a nyolcadik osztályos tanulóknak rendhagyó osztályfőnöki órákat tartott. A látogatások
célja mindenekelőtt az volt, hogy az iskolát befejező
nyolcadikosok megismerjék a város történetét, hagyományait, valamint képet kaphassanak a hivatal
működéséről, felépítéséről.
Pápai Mihály, a város polgármestere egy színes,
látványos előadást tartott a gyerekeknek, akik nagy
érdeklődéssel hallgatták végig a rendhagyó osztályfőnöki órát. Lehetőségük volt kérdezni, javaslatokat
tenni, ők hogyan tennék lakhatóbbá, vonzóbbá városunkat.
A beszélgetések gondolatmenetének fő eleme az
volt, hogy a fiatalokat Gyál hazavárja. A város az
otthonuk, lakóhelyük, itt kell, hogy éljenek, dolgozzanak és érezzék jól magukat. A közös gondolkodás,
eszmecsere mindig újabb ötleteket szül és előrelendíti
a munkát.
Fontos a kapcsolattartás a felnövekvő generációval,
hiszen évek múlva ők lesznek azok, akik majd előmozdíthatják a város életét. Nem mindegy, hogyan
hagyják el otthonukat, szerettek-e itt élni. A kötődés
sokkal intenzívebben játszik szerepet életünkben,
mint korábban, annyi a változás, a bizonytalanság,
jó, ha az ember tudja, honnan indult és azt nem felejti el. A diákok egy, a város címerét ábrázoló kitűzőt
kaptak ajándékba, amely ezt a kötődést szimbolizálja,
próbálja még szorosabbra fogni, hiszen minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor büszke
lehet hazájára, szülőföldjére. Remélhetőleg ezek a fiatalok is büszkén viselik alkalomadtán Gyál városának
kitűzőjét, és mesélik el személyes kötődésüket a városhoz, otthonukhoz.
Polgármesteri Hivatal

Már a korábbi lapszámokban is hírt adtunk róla, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a 2012. január 1. napjától törvényi lehetőséget ad az önkormányzati adóhatóság számára, hogy helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer, magánszemélyek esetében az ezer forintot
elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét
az esedékességet követő 10. nap 0 órájától a helyben szokásos módon (pl.: honlap, helyi újság) közzétegye. A gyáli önkormányzati adóhatóság is élni kíván
ezzel a lehetőséggel, így magánszemélyek esetén a tízezer, vállalkozások esetén
a százezer forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók nevét, címét,
adótartozásának összegét tervezzük közzétenni a 2012. június 30-i állapotnak
megfelelően, amennyiben a képviselő-testület nem ellenzi ezt az elképzelést.
Mi természetesen partnerei vagyunk minden ésszerű és törvényes megoldásban az adóhátralék rendezésének szándékával minket felkeresőnek, igyekszünk megértően, segítő szándékkal hozzáállni a kérdéshez, de mindenkinek
be kell látnia, hogy a hátralékokból kinnlévő összegre is szükségünk van a város színvonalas működtetéséhez. Másrészt a helyi adókat rendesen, határidőre
befizetőkkel szemben is méltánytalan lenne, ha nem próbálnánk meg minden
törvényes lehetőséget igénybe véve behajtani a kintlévőségeket.
Felhívunk tehát minden hátralékost, hogy igyekezzen mielőbb teljesíteni
Rozgonyi Erik
adófizetési kötelezettségét!
címzetes főjegyző

Tájékoztató ideiglenes forgalmi rendről
Az új városháza építése miatt ideiglenes forgalmi rend került bevezetésre a város
központi részén.
A Szent István utca felől a Somogyi Béla utcába ideiglenesen be lehet hajtani az
Okmányirodáig, de tovább a Kőrösi útra ráhajtani tilos, tehát ebből az irányból a
Somogyi Béla utca zsákutca lett.
A Kőrösi útról, ahogy eddig is, be lehet hajtani a Somogyi Béla utcába, de szembejövő forgalomra kell számítani.
Fenti változások miatt javasoljuk, hogy a munkálatok ideje alatt (több hónap) a
Polgármesteri Hivatal megközelítéséhez ne a Somogyi Béla utcát vegyék igénybe.
Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal
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Látványos sportprogram, színes kavalkád a focipályán

Összhangban az adys közösség
Május 11-én, pénteken – több hónapos munkát követően – igencsak látványos programra várták az érdeklődőket az Ady Endre Általános Iskola pedagógusai és tanulói. Megtisztelte a rendezvényt
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester is. A Sportgálának nem kisebb
célja volt, mint megmutatni – az Olimpia évéhez is kapcsolódva –,
hogy az iskolában nagy hangsúlyt helyeznek a sportra, a mozgás
megszerettetésére, a testnevelés tanítására. Továbbá ezzel is kifejezték egyetértésüket és támogatásukat az önkormányzat felé, hogy a
következő években sportcsarnok épüljön városunkban.
A színes program nemcsak az előadott gyakorlatokban, hanem
az öltözékekben és a kellékek tekintetében is megmutatkozott.
A programban az iskola valamennyi tanulója részt vett.
Öt órakor a megnyitó időpontjában még hétágra sütött a nap.
Fellépők és nézők egyaránt olvadtak, utóbbiak nemcsak a melegtől,
hanem a cuki elsősök gyakorlatától is, akik fürge kis rókákként ugrottak és szökdeltek.
A második évfolyamosok
az iskola fennállásának 40.
évfordulójára készült tortát
jelenítették meg.
A sok-sok mozgalmas zeneszám között felcsendült
a We are the champions,
melyre a harmadik évfo-



lyam diákjai mutatták be kendőgyakorlatukat. A gyerekek pólói,
valamint a kendők az olimpiai karikák színeiben pompáztak.
Csak úgy izzott a pálya a 4. évfolyamosok tűztáncától, mely zenei
anyagát a NOX ismert slágere adta.
Igazi összehangolt munkáról tettek tanúbizonyságot az 5.b-s és
6.a-s diákok az esernyő és mászórúd gyakorlatukkal, miközben kihasználták a hatalmas tér adta lehetőségeket.
Testnevelés órák egyik kedvenc sportszere a karika, mely az 5.a
és 6.b közös produkciójában kapott központi szerepet.
Sikítozó lányok fogadták és bíztatták a teljes gyakorlat alatt a 7-8.
évfolyamos fiúkat. Bemutatójuk fő eleme a pad volt.
Nézőként azt hihette az ember, hogy a hangulatot már nem igen
lehet fokozni – olvadtunk, ámultunk, sikoltoztunk – és mégis. A
7-8. osztályos lányok pom-pom gyakorlata rendkívül látványosra
sikeredett. Plusz információként megtudtuk, hogy egy lelkes anyuka egyedül gyártotta le a 120 db pom-pomot.
A Sportgála bevételét az iskola egy nagy teljesítményű fénymásoló beszerzésére fordítja majd.

2012 június

Adysok nagysikerű
családi napja
Május 19-én, a sportpályán rendezték meg az adys közösség talán legkedveltebb ünnepét. Az idei, nyolcadik
családi napon is számos program közül válogathatott a
mintegy 1500 résztvevő, kézműves foglalkozásoktól az
élő csocsóig, ugrálóvártól, lovaskocsizáson át a családi
kötélhúzó versenyig. Nagy sikert aratott a sumóbajnokság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kábítószerkereső kutyájának bemutatója és a Szabó András vezetésével tartott szabadtéri zumbaparti is.
Mivel olimpiai évet írunk, a sport, egészséges életmód
jegyében szervezték a programok jelentős részét. Az osztályok közötti főzőversenyen is könnyű, egészséges ételeket készítettek a csapatok.
Az osztályok közötti focibajnokság mellett az idén is a
nap egyik fénypontja volt az iskolaválogatott és a képviselő-testület közötti labdarúgó mérkőzés. Tavaly, a hetedik családi napon megtört a jég, az Ady iskola csapatának először sikerült legyőzni városunk vezetőit. Ám az
idén nem folytatódott a sikersorozat, a képviselő-testület
csapata 5:3-ra hozta a mérkőzést.
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Ballagás és érettségi a középiskolában,
szakvizsgáznak a logisztikusok!
Szakvizsgáról néhány gondolat
Az érettségi mellett a felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulóink
szakvizsgával zárják kétéves tanulmányaikat, ahol számot adnak
arról a tudásról, amit elsajátítottak. Az idén a Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Szakügyintézők kapnak bizonyítványt sikeres vizsga után, mellyel nagy esélyük van munkát találni, illetve
akik szeretnék folytatni tanulmányaikat, a Szolnoki Főiskolán az
itt szerzett kreditpontokat beszámítják a továbbtanulásuknál.
Hamarosan véget ér a tanév. Nem csak a végzősök értek a finisbe, de az iskola minden tanulója számára megkezdődött az év végi
hajrá. Ki a jobb jegy reményében, ki pedig a bukás elkerüléséért
igyekszik.

Ballagás
A 2011/2012-es tanévben három évfolyam diákjai fejezték be
négyéves tanulmányaikat az Eötvös József Szakközépiskolában és
ballagtak el május 5-én. Az egész iskola lázban égett, a diákság az
előző napokon feldíszítette az osztálytermeket, amelyeket szombat
délelőtt hagyományos ballagási dalokat énekelve körbejártak végzőseink. Az udvaron a végzős évfolyam az iskola zászlajára feltűzte
a szalagot és átadta a 11. évfolyamnak, majd kedves beszédben búcsúztatták el végzőseinket. Hajdú Éva igazgató asszony beszédében
felidézte az elmúlt évek szép pillanatait és sok sikert kívánt az érettségihez. Hagyományteremtő kezdeményezésünk, hogy a ballagó
diákok egy felfújt luftballonra erősítik jókívánságaikat, reményeiket, vágyaikat és a rendezvény végén, szabadon engedik a magasba
szállni a színes lufi-kavalkádot. Hatalmas sikert aratott a sok lufi,
reméljük, hogy teljesülnek is a megfogalmazott remények.
Az emlékezetes ünnepségen számos szülő, rokon és barát tisztelte meg jelenlétével a gyerekeket, de részt vett rendezvényünkön
Pánczél Károly
országg y ű lési
képviselő, Gyál
város alpolgármestere is.
Eötvös plakett
Az iskola legkiválóbb
tanulmányi
eredményű és
m a gav i s e le t ű
diákja hagyományosan megkapja az Eötvös plakettet, idén Szász
Katalint érte a megtiszteltetés. Gratulálunk tanulónknak!
Érettségi
A ballagást követően május 7-én kezdődtek meg az érettségi vizsgák az iskolában. Elmondható, hogy a szokás szerint legteljesebb
rendben zajlottak le az írásbeli érettségik az Eötvösben, külön
érdekesség, hogy egy 11.-es diákunk is előrehozott érettségit tett
földrajz tantárgyból.


Beteg Gyerekek
Jótékonysági Gálája

A Gyál Kertváros Polgári Kör szervezésében idén is megrendezésre kerül a Gyáliak a beteg gyáli gyerekekért gála, melynek kedvezményezettje Kopp Alexandra. A jótékonysági gála
belépődíja 600 Ft., mely a kedvezményezett gyermek támogatását szolgálja.

Június 24., vasárnap, 18.00

E
Ingyenes klub, havonta egyszer, egyedülálló szülőknek.
Vezető: Duba János
06-70/775-3021
Június 27., 17 óra
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Nagysikerű várostörténeti vetélkedő az
Eötvös iskola és a közház szervezésében
Május 18-án, pénteken délután a közösségi házban rendezték meg az „Évfordulók
városa–2012” rendezvénysorozat második
elemét, a helyi iskolák számára kiírt várostörténeti vetélkedő döntőjét.
A vetélkedő kezdetei az év elejére nyúlnak vissza. Iskolai megmérettetések, s
hosszas felkészülés előzte meg a döntőt. A
versenyen indulók rendszeresen látogatták a városi könyvtárat, ahol helytörténeti

kiadványokból külön kutatóhelyet alakítottak ki számukra, s részt vettek egy
kiránduláson, ahol igazi különlegességeket, városunkhoz köthető sok száz
éves iratokat tekinthettek meg élőben az
országos és a Pest Megyei Levéltárban, s
sétát tehettek a Pesti Vármegyeházán is.
Része volt a felkészülésnek az előzetes feladat teljesítése, a Jálics kastély makettjének
elkészítése. A zsűri egybehangzó véleménye
szerint kivételesen színvonalas munkák
születtek.
Az Ady és a Zrínyi iskola két, a Bartók
és az Eötvös pedig egy csapattal nevezett a
döntőre, a csapatokat az iskola négy-négy
tanulója és egy-egy felnőtt alkotta. Az isko-

lák igyekeztek városunk történetét jól ismerő
közéleti embereket megnyerni, Gyimesi István nyugalmazott polgármester, városunk
díszpolgára, Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, Kovalik Józsefné és Kovács Istvánné nyugalmazott iskolaigazgatók
is erősítették a csapatokat. Pápai Mihály,
városunk polgármestere a közönség soraiból
kísérte figyelemmel a versenyt. A zsűri elnö-

ke Jálics Izabella, a Gyál történetében,
fejlődésében kimagasló érdemeket
szerzett gróf Jálics család leszármazottja, tagjai pedig Pánczél Károly
történelem szakos tanár, országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere, dr. Sándor Tamás, történészmuzeológus, a polgármesteri hivatal
irodavezető helyettese és Kovács Antal, a képviselő-testület egykori korelnöke, Gyál közéletének hosszú időn
át meghatározó szereplője voltak. A
zsűri titkári feladatait Bíróné Tolvaj
Erzsébet tanárnő, a polgármesteri hivatal munkatársa látta el. A feladatok
összeállítását és a vetélkedő levezetését Hajdú Éva, a verseny ötletgazdája,
az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója és Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár igazgatója vállalták.
A színészek közreműködésével
lebonyolított, izgalmas, színvonalas
megmérettetésen a csapatok a kiegyezéstől a II. világháború kezdetéig és a rendszerváltás előzményeitől
napjainkig tartó időszakra vonatkozó kérdések megválaszolásával
adtak számot felkészültségükről.
A rendkívül szoros verseny végére
holtverseny alakult ki, így a zsűri
döntése nyomán pluszfeladat megoldásával döntötték el a helyezéseket.
A díjakat Pápai Mihály, városunk
polgármestere és Jálics Izabella, a
zsűri elnöke adta át.
Az eredmények:
I. helyezés: 2. sz. csapat (Ady
Endre Általános Iskola, felnőtt segítő: Gyimesi István)
II. helyezés: 3. sz. csapat (Zrinyi
Miklós Általános Iskola, felnőtt segítő: Kovalik Józsefné)
III. helyezés: 4. sz. csapat (Ady Endre
Általános Iskola, felnőtt segítő: Kovács
Istvánné)
(Szerkesztőségünk Pápai Mihály polgármester kezdeményezésére levelező versenyt
hirdet a várostörténeti vetélkedő anyagából. A feladatokat a lap júliusi és augusztusi
számában adjuk közre.)
-i kis-
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Tátika piknik a Peremvárosi tónál
Ebben az évben is megrendeztük hagyományos családi napunkat
a Peremvárosi horgásztónál. Már januártól elkezdődtek az egyeztetések Siklósi Béla tógazdával, aki munkatársaival idén is kiváló
házigazdaként nagy szeretettel várt bennünket, minden lehetséges
segítséget biztosítva számunkra.
A készülődést kicsit izgalmassá tette a változékony májusi
időjárás, de bíztunk a jó időben. Május 18-án pénteken, – ragyogó
napsütésben – 9 órától a Tátika ovi Klapka épületének óvodásai, a
szülők, az óvoda dolgozói benépesítették a Peremvárosi horgásztó partját. Ezúttal is gyönyörű, ápolt környezet várt bennünket és
olyan vendégszeretet, mintha hazaérkeztünk volna.

Mind a hat csoport elfoglalta helyét az óriási sátorban, majd a
tóparti főzőhelyeken is. A szülők egy része nyomban nekilátott a
tűzrakásnak, a többiek pedig kíváncsian várták a programokat. A
gyerekek örömmel szaladtak az ugrálóvárhoz. Alig győzték kivárni, hogy sorra kerüljenek.
Németh Istvánné Kati néni, óvodavezetőnk köszöntötte a családi nap résztvevőit, majd Kozma Anita óvó néni vette át a mikrofont
és egy nagyon hangulatos, kedvindító zenés tornát tartott, amelyben gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen vettek részt. A kihívás
napjára való tekintettel mind a hat csoport más-más sportjátékkal
várta egymást. A gyerekek akadályverseny- szerűen próbálgatták
sorra a mozgásos tevékenységeket a szülőkkel együtt. Volt kötélhúzás, célba dobás, lovacskázás, magas ugrás és még más játéklehetőség is.
A játék feletti önfeledt nevetés hangja messzire elhallatszott. Sok
mókás helyzet adódott, amit azóta is emlegetünk. Kicsit hazabeszélek, de a „lóverseny” környékén féktelen volt a jókedv. A többi állomás mozgásos játékából sajnos nem láthattam annyit, amennyit
szerettem volna, mert annyira lefoglaltak a kis versenyző „paripák”.
A gyerekek lendületéből azonban tükröződött, hogy minden állomáshelyen sok kellemes élményben részesültek. Amíg játszottunk,
az alatt a szülőkből toborzódott főzőcsapatok lelkesen készítették a
bográcsokban a csoportok számára az ebédet. A kellemes hangulatot a szép időjárás tette teljessé. Igazi jó kiránduló időnk lett!
Ahogy elkészültek a bográcsban főtt finom ételek, minden csoport jóízűen hozzálátott az ebédhez. Az anyukák, nagymamák második fogásként finom sütikkel, palacsintával kedveskedtek a gyerekeknek. Ebéd után kissé felgyorsultak az események, mert lassan
össze kellett csomagolni. Mint ahogy ideérkezéskor – reggel –, úgy
10

hazafelé is megérkeztek a Városüzemeltetési KHT autói, hogy a
szállításban segítsenek, hiszen egy ilyen nagy piknikhez rengeteg
holmit kell biztosítani. Csomagolás, rendrakás után, két órakor hazaindult a kiránduló sereg.
Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagon, a naptól szépen
lepirulva térhettünk haza. Csak a magam nevében beszélhetek, de
a mosolygó, vidám arcokat látva azt hiszem, elmondhatjuk, hogy
szép napot töltöttünk együtt a programon részt vevő családokkal.
Jó alkalom volt arra, hogy szép környezetben, kötetlenebb, oldottabb légkörben ismerkedjünk, beszélgessünk egymással: szülők- nevelők, szülők- szülők. A gyerekek számára pedig óriási hely
volt játékra, mozgásra a jó levegőn.
Köszönjük, hogy eljöttek, és a jókedvű, derűs hozzáállásukkal,
felajánlásaikkal segítették a rendezvény lebonyolítását. Ez ad erőt
ahhoz, hogy jövőre is megrendezzük ezt a programot.
Köszönettel tartozunk minden segítőnknek: Cseszkó Tibor képviselő úrnak és Karikás Pálnak az ipartestület elnökének a sörsátorért, asztalokért, padokért, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek a sok pad, kisasztal, edény kiszállításáért.
Végül nagy–nagy köszönet a vendéglátó Peremvárosi Horgászegyesületnek és Siklósi Bélának, hogy otthont -, és sok segítséget
nyújtott családi napunk megrendezéséhez, valamint biztosított arról, hogy jövőre is visszavárnak bennünket.
Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodavezető-helyettes
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A vétesszőlősi Magyar Bajnokságon
a gyáli mazsorettek
Június első hétvégéjére készültünk egész
évben, és elérkezett az idő, a Magyar Bajnokság, a nagy megmérettetés.
Az idei verseny nem a megszokott, rendhagyó módon zajlott, idén 3 nap versengtek egymás ellen az ország mazsorettjeinek
legjobbjai. Nagy izgalommal indult útnak
csapatunk három korcsoportja, a cadett
kiscsapatunk, a juniorok, seniorok lányok
és fiúk. Zsuzsa néni induláskor mondott
pár bátorító szót a csapathoz, mivel nagyon
sokaknak ez volt az első ilyen nagyszabású
versenye. Végezetül azzal zárta, hogy szeretne pontszerző helyen látni mindenkit.
Próbáltuk magunkat ehhez tartani.
Az első napon seniorjaink állhattak
színpadra. Három egyéni és egy csapatos gyakorlatot mutattunk be a közel ezer
embernek, akik jelen voltak ezen a neves
eseményen. Eredményeink igazán jónak
mondhatók: a négyből három pontszerző
helyen végzett, ebből kettő dobogós. Baranya Krisztina a dobogó 3. fokára állhatott,
míg show gyakorlatunkkal ismét Magyar
Bajnokok lettünk. Így már az első napon
eldőlt, hogy Lengyelország-Opole, Európa
Bajnokság már biztos gazdagabb lesz egy
gyáli gyakorlattal.
A második napon délelőtt a menet gyakorlatoké volt a főszerep. Kicsit féltünk az
időjárástól, mert nagyon be volt borulva,
de szerencsére a hűvös időn kívül más természeti csapás nem ért minket. A menetek
rendben lezajlottak. Ennek csak részleges
eredményét tudhattuk meg délben. Ami
egész jó lett, de még lehet rajta javítani.

Ha már Vértesszőlősön voltunk,
nem hagyhattuk ki, hogy megnézzük „Samu”-t. Páran a csapatból
elindultunk,hogy felfedezzük mi is
az előembert. A délután időjárása
sajnos a cadetteknek nem kedvezett. A páros gyakorlatok közben
ránk zuhant az égi áldás, így be
kellett vonulni a sport csarnokba.
Cadettjeink összesen 5 számban versenyeztek. Egyéni, páros és kis csapatunk indult a
versenyben a dobogós helyért. A kicsik kitettek magukért, de a két órás csúszás és a
stressz nem tett jót az előadásnak. Nem baj,
az idei év volt a főpróbája a jövő év sikereinek.
A korai kelés a harmadik napon sem
maradt el. Juniorok és seniorok kezdhettek
reggel izgulni, de az egyéni és páros versenyzőknél olyan sokan adták le nevezéseiket hogy ezekben számokban, volt akinek
háromszor kellett eltáncolni a koreográfiáját, a selejtező, középdöntő, döntő fordulóiban. Kellett hozzá önkontroll, hogy a
hatalmas stressz ne lombozza le a kedvüket
és a bizonyítási vágyukat, de Kis Evelinnek
sikerült így is botos egyéniben a dobogó 3.
fokára állni. Persze amikor lementek a nem
kevés izgalommal járó egyéni és páros gyakorlatok, kezdhettünk izgulni a kiscsapatokért. Itt végre a fiúk is színpadra léphettek. Mix gyakorlatuk különleges volt, már
azért is, mert csak nálunk vannak fiúk a
csapatban.
Juniorjaink pomponos nagycsapatára
kemény kihívás várt, hiszen a szombati

menetgyakorlattal megszerzett dobogós
helyüket kellett megvédeni. A seniorokra
is ez a feladat várt a színpadi műsoruknál,
megtartani a helyünket, esetleg feljebb
lépni a dobogón. Nehéz munka ez, hiszen
minden csapat belead mindent és jobbnál
jobb koreográfiákat láthattunk a különböző
kategóriákban.
Végül is hosszú és kemény három nap
után a következő eredményeket értük el:
Pomponos műsor számainkban:
Cadett páros: Aczél Nóra-Kis Dézi 5.
Junior páros: Juhász Anna-Pelle Vivi 5.
Senior solo: Baranya Krisztina 3.
Máté Debóra 6.
Bornemissza Henrietta 7.
cadett kiscsapat 7.
Botos műsorszámaink:
cadett egyéni: Varga Ágnes 13.
Aczél Nóra 14.
senior egyéni: Kiss Evelin 2.
Cadett kiscsapat 8.
Junior pompon nagycsapat 4.
Senior pompon nagycspat 2.
Senior bot nagycspat 6.
Senior Mix 2.
Senior Show 1.
Hatalmas élmény volt ismét a Magyar
Bajnokság. Sok élménnyel gazdagodhattunk, és sokat tanulhattunk más csapatoktól és persze saját hibáinkból. Remélhetőleg
az itt szerzett tapasztalatokat a jövő évben
kamatoztathatjuk.
Az idei versenyévad mérlege is igen impozáns hiszen a 8 versenyen bemutatott 110
gyakorlatból 86 dobogón végzett.
Máté Debóra
csapattag
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Városi gyermeknap a sportpályán
A borongós, esőre álló időjárás sem vette el a sportpályára érkezők jókedvét június 2-án, az idén is sokszáz gyáli család vett részt a
városi gyermeknapon. A szervező Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gazdag programkínálatot állított össze, volt ott
minden, furfangos fizikai játékoktól az ugrálóváron, kézműves foglalkozásokon, arcfestésen, bemutatókon át a színpadi programokig. Lélegzetelállítóan izgalmas volt Szabó Ákos motoros bemutatója, nagy sikere volt a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete játszóházának és a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tűzoltási bemutatóinak is. A színpadon több, a közösségi házban működő csoport
is fellépett, köztük a latin kondisok, a Kaleidoszkóp Színpad és a Secret Tánciskola növendékei, volt karate és zumba bemutató, A
gyerekek izgulhattak Zápor Zsófi és Villám Vili kalandjain, s együtt kereshették a Kiskakas gyémánt félkrajcárját a művészekkel.
A nap zárásaként Varga Viktor adott nagysikerű koncertet. A rendezvényt számos szervezet, köztük az ASA Magyarország Kft. is
támogatta. A Résztvevők számára ingyenes rendezvény költségeit Gyál Város Önkormányzata biztosította.
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Három nap – tizenhárom program – maradandó élmény!

Közház Születésnapi Fesztivál

Gyál az idén ünnepli várossá avatásának 15. évfordulóját, s több önkormányzati fenntartású intézmény, köztük házunk is jubileumot ül 2012-ben. Mi tízévesek vagyunk az idén!
Az ünnepi rendezvényfolyam részeként szerveztük meg a Közház Születésnapi Fesztivált május
25-26-27-én.
Pénteken, a képzőművészetek napján délelőtt helyi iskolások vettek részt képzőművészeti foglalkozásokon Könyv Kata festőművész vezetésével, délután a Gyáli Képzőművészeti Egyesület tartott
nyílt alkotónapot Karizs János ötvösművész, művészeti vezető vezetésével, este pedig a Gyáli Téli
Tárlat szakmai zsűrijének elnöke, Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa kiállítását nyitotta meg T. Nagy Katalin művészettörténész, főiskolai docens. A megnyitón kiváló zenészek, Balina Gyula és házunk munkatársa, Orosz László is
közreműködtek. A nap végén Gyócsi Brigitta művészettörténész tartott előadást a korai 20. század
képzőművészetéről.
Szombaton, a zene napján a ház saját csoportjaként, Schmidt József vezetésével működő Gyál Városi Fúvószenekar térzenéjével indult a program, majd a nemzetközi hírű Romano Glaszo népzenei együttes lépett fel. Őket házunk egy másik tehetséges csoportja, a Naszvagyi Tamás vezetésével
működő Gyáli Musical Stúdió követte, aztán Hermán Dominik jazz-triója adott koncertet. Őket
kedves régi barátaink, a Pro Régió Blues Band kiváló zenészei követték a színpadon.
Azt est zárásaként a magyar zenei élet három ikonját köszöntöttük Tátrai Tibor, Babos Gyula és
László Attila személyében. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évtizedben a magyar művészeti
élet legjava fordult meg nálunk, de azt hiszem, hogy házunk fennállása óta nem volt még példa
arra, hogy színpadunkon egy időben ilyen nagy legyen a zenészvirtuózok népsűrűsége, mint akkor este, Tátrai Tibusz, Babos Gyula és László Attila fellépésekor! A közház díszudvarában adott
koncertjük a közönségnek fergeteges élményt adó igazi örömzene volt!
Vasárnap, a színház napján három színházi előadást is láthattak vendégeink, Kisfaludy Károly:
Mátyás deák és Móricz Zsigmond: Szerelem című darabját adta elő a Szekér Színház, s teltházas
díszudvaron lépett fel házunk saját csoportja, a Farkas Éva színművész vezetésével működő Kaleidoszkóp Színpad. Ők Gyarlóság, ember a neved címmel mutattak be négy francia bohózatot
Moliére korából – óriási sikerrel!
A fesztivál megrendezésének költségeit Gyál Város Önkormányzata biztosította. Köszönet érte!
Gazdik István
igazgató
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ÖKO programok a Bartók iskolában
Iskolánk, 3 éve működik ökoiskolaként. Fő feladatunknak tekintjük olyan természetkultúra, környezeti szemlélet megismertetését,
kialakítását, ami beépülhet a diákok későbbi saját gondolkodásába,
életvitelébe.

Öko programunk fontos eleme úgy elérni a kitűzött célokat,
hogy minél kevesebb legyen a passzív szemlélő és minél több az
aktív résztvevő a gyerekek körében. A sok lehetséges terület közül
a „Víz világnapja” egy lehetőség volt és lesz a környezettudatos nevelés megvalósítására.
Mindenki természetesnek veszi, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő
mennyiségben mindig rendelkezésünkre áll, pedig a Föld fogyasztható vízkészlete egyre kevesebb, minőségileg egyre romlik. Erre
próbáltuk meg felhívni a gyerekek figyelmét ezen a jeles napon.
Az osztályok előzetesként azt a feladatot kapták, hogy az osztályfőnökök vezetésével dolgozzanak fel egy „vizes” témát, és ennek
megfelelően készítsenek teremdekorációt. Az aula feldíszítése az
egész iskolát megmozgatta. Az osztályok által kartonlapokra rajzolt és kivágott növényeket és állatokat felhasználva szemléltettük
Magyarország vízi élővilágát. Vizes palackok segítségével bemutattuk a „vízben gazdag” Magyarország és a „szomjazó” Afrika napi
1 főre jutó átlagos vízfogyasztását. A sivatagi és esőerdei életkép
egymás mellé állítása is jól demonstrálta a víz jelentőségét az élővilágban. Megkértük a gyerekeket és a pedagógusokat, hogy ezen a
napon kék színű ruhában jöjjenek iskolába. Témanapot tartottunk.
A kollégák saját tantárgyukon keresztül irányították rá a gyerekek
figyelmét a víz fontosságára.
A Föld napja alkalmából, a víz világnapjához hasonló rendezvénysorozat megvalósítására került sor.
Hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttünk az ASA
Magyarország Kft-vel, melynek értelmében iskolánk valamennyi
osztályát bevonjuk a szelektív hulladékgyűjtésbe. Minden tanterembe került egy-egy szelektív gyűjtésre alkalmas tároló. A gyűjtés
szabályairól az osztályfőnökök tájékoztatták a gyerekeket. Reményeink szerint felnőtt korukban is megfelelően tudják majd alkal14

mazni az itt megtanultakat és kellő figyelmet is fordítanak rá.
Iskolánk is csatlakozott a városi szemétszedési akcióhoz. Egy
konténernyi szemetet gyűjtöttünk össze a környező utcákban, közterületeken. Így valamennyi diákunk, elsőstől a nyolcadikosig aktívan hozzájárult, hogy tisztább, élhetőbb legyen
környezetünk.
Az ASA telephelyén 7-8. évfolyamos diákjaink
tanulmányi kirándulás, illetve kihelyezett tanóra
keretében kísérhetik figyelemmel a környezettudatos hulladékgazdálkodás gyakorlati megvalósulását.
Kerékpáros felvonulásra hívtuk a város többi
áltlános iskoláját. A 13 órakor induló felvonuláson,
így 110 résztvevő hívta fel a figyelmet e környezetkímélő és egészséges közlekedési formára.
Reméljük a gyáli iskolákból egyre több olyan
gyermek fog kikerülni, aki magáénak vallja azt a
bölcs indián mondást, hogy „a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.
És ki-ki saját közösségében tesz is annak érdekében,
hogy ezt az örökséget megóvja.
Schetter Henrietta
Fekete Zoltánné

Nagy Ho-ho-horgász
A Zrínyi Miklós Általános Iskola SNI tagozatának diákjaival, szülői munkaközösségével, nevelőivel lehetőséget kaptunk arra, hogy
megismerkedjünk városunk egyik nevezetességével a Peremvárosi
Horgásztóval.
Mivel nevelési céljaink közé tartozik a környezettudatos szemlélet, életmód, a környezetvédelem kialakítása, így boldogan ismerkedtünk meg a csodálatos halastóval, annak növény, és állatvilágával, a csenddel és nyugalommal. Horgászhattak, játszhattak a
gyerekek kedvükre a szabadban. Ezt a felejthetetlen élményt szeretnénk ezúton megköszönni mindazoknak, akik segítettek.
Juhász Ida igazgatónőnek, Székelyné Jene Máriának, a KHT vezetőjének, Pápai Mihály polgármester
úrnak, Siklósi Bélának, a horgásztó
vezetőjének, Nagy
István apukának,
és végül , de nem
utolsó sorban Vinnai Tibor képviselő
úrnak.
„ Létre kell hozni, olyan helyeket, ahol minden természeti lény
menedéket talál, mert talán ezek lesznek az utolsó helyek, ahol az
ember nyugalomra talál”.
( John M.)
Dekovitsné Péntek Beatrix
gyp. tanító
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Alapítványi Nap a Bartókban
2012. május 12-én, a 10. alkalommal érezhette
jól magát a hagyományosan megtartott a Bartók Béla Általános Iskola Alapítványi Napján
bartókos diákok, szülők nevelők közössége. A
tantestület és az iskola minden dolgozója rengeteg ötlettel igyekezett a gyerekek kedvében
járni. Ez a nap azonban nemcsak a gyerekekről szólt, hanem szülőkről, tanárokról és
mindenkiről, aki munkájával, jelenlétével
megtisztelte az iskola rendezvényét.
Ez a nap – így év vége felé –, a nyárra kacsintva a közös örömről, jókedvről, versengésről, nevetésről és önfeledt szórakozásról
marad emlékezetes.

Az időközben megéhezett, szomjas gyerekeket Sanyi bácsi büféje várta mindenféle
finomsággal és hűtött italokkal. A nassolni
vágyók sem panaszkodhattak látva a sok
cukrot, csokoládét
és egyéb más édességtől roskadozó eladópultokat. Sláger
volt a vattacukor,
pop-corn, főtt kukorica is.
A színpadon
egymást követték
a fellépők a karao-

Mindenki talált magának megfelelő élvezetes elfoglaltságot, volt: aszfaltrajz-verseny,
haj- és arcfestés, íjászat, pétanque golyós
játék, kézműves foglalkozások, osztályok
közötti családi sorverseny. Nagy sikere volt
az ugrálóváraknak. Érdekes feladat volt:
„A tanár is volt gyerek fotó-totó”, ahol az
iskola tanárait, dolgozóit kellett felismerni
gyermekkori fényképeik alapján.

ké showban, amit
megkoronázott
a
tanári kar fergeteges karaoké fellépése.
Tanárainkat itt sem hagyta cserben pedagógusi vénájuk, mivel a napok megfelelő
beosztásáról tartottak énekes előadást a 8
óra munkáról, 8 óra pihenésről, 8 óra szórakozásról.
A Gyáli Mazsorett Csoport kicsinyei,
nagyjai
tartottak színes, szemet
g y öny ör k ö dt e t ő
fellépést.
Nagy várakozás
előzte meg a Gyáli
Motorosok immár
hag yomá nyosna k
tekinthető felvonulását, amiben nem
is csalódtunk a
szebbnél szebb, nagyobbnál nagyobb
robogók, quadok és
motorok láttán.
A műsorok, elő-

adások, felvonulások alatt anyukák, apukák gyerekek szorgosan készítették a bográcsokban a finom ételeket, a főzőverseny
keretében. A kész remekeket mindenki

megkóstolhatta kóstolójegy ellenében.
A zsűrinek nehéz dolga volt. Az ízek kavalkádja volt, a birkapaprikástól kezdve,
a tárkonyos csirkeragun és pörköltökön
keresztül egészen a töltött káposztáig, juhászpörköltig bezárólag.
Külön vetélkedtek a szorgos palacsinta
sütők, akiknek 15 ízesítéssel készítették el
remekműveiket.
A nap zárásaként a tombola húzásra került sor, amit gyerekek, felnőttek egyaránt
nagy izgalommal vártak. Sok mókás értékes tárgy talált gazdára, amiknek a nyertesek nagyon örültek. A legnagyobb öröme
annak a fiatalembernek volt – egyébként
az iskola egykori diákja –, aki megnyerte a
tombola fődíját, egy remek kerékpárt.
Nagyszerű, élménydús napot tudhattunk
magunk mögött. Hálás köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a Bartók Alapítványi
Nap sikeréhez!
Ferentzi Zsolt
a Bartók Béla Általános Iskola
SZMK elnöke
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Családi Nap a Tulipán Óvodában!
Idén is megrendezésre került óvodánkban a
Gyermeknap. Az előző évekhez hasonlóan,
most is sokan ellátogattak hozzánk. Kicsik
és nagyok egyaránt találhattak számukra
érdekes, szórakoztató programot.
Egy Csillag csoportos apuka így írt élményeiről:
2012. május 5-én, szombaton tartotta az
óvoda szokásos gyermeknapját, amelyen
sok-sok gyerek és szülő lába taposta az óvoda udvarát.
A hagyományokhoz híven ismét jó hangu-

latú rendezvényen vehettünk részt. A
helyi tűzoltók és egy mentőautó most
is várta az érdeklődőket. A járműparkot egy, az óvoda körül menetrendszerűen közlekedő, környezetbarát lovas
kocsi is erősítette, az udvaron pedig
kis elektromos autókat és motorokat
vezethettek az ovisok.
Talán a korábbi tapasztalatokból
kiindulva, de idén az egy nagyobb ugrálóvár helyett, több kisebb várta a gyerekeket, akiknek így nem kellett sorban állniuk.
A legtöbb játékot az óvoda dolgozói működtették. A gyerekek pedig sok helyszín
közül választhattak. A már említetteken
túl lehetett nép táncolni, zumbázni, alkalmi csapatokban sorversenyen részt
venni. A sok mozgás utáni fáradtságot
pedig kézműveskedéssel, rajzolással pihenhették ki. Sőt, az ovisok egy papírdobozból készült, óvó néni meghajtású kvíz
automatán is próbára tehették tudásukat. Az automata odafigyelt arra is, hogy

Meseíró pályázat
Kedves Volt Liliom Óvodások!

Ha úgy érzed, hogy Te álmodod a legszebb történetet, mesét a világon, itt az alkalom, hogy másoknak
is megmutasd!
A Liliom Óvoda 40 éves évfordulójára meseíró
pályázatot hirdet meg: „gyermekkori emlékeim”
népmesei elemekkel gazdagítva, 2 kategóriában:
1. kategória: 1-4 osztály
2. kategória: 5-8 osztály
A pályaművek terjedelme maximum 3 nyomtatott oldal, Word dokumentumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel.
Beküldési határidő: 2012. augusztus 20.
Beküldési cím: mesepalyazat.liliomovi@gmail.com
A pályázatokon feltétlenül szerepeljen a neved, születési időd, e-mail címed,
iskoládnak és osztályodnak a megjelölése, ha emlékszel még rá, akkor az óvodai
csoportod és óvó nénid neve.
A nyertes pályázatírónak lehetőséget biztosítunk, hogy meséjét, történetét a
2012. szeptember 26-án 17:00-tól 19:00-ig tartandó nosztalgia délutánon felolvassa.
A pályaműveket jutalommal díjazzuk.
Fődíj:
1. kategória: Családi jegy az Állami Bábszínházba
2. kategória: Színházjegy
Különdíjak: Értékes könyvutalványok
A beérkező pályázatokat szakértő zsűri értékeli.
A nyerteseket e-mail-en keresztül értesítjük.
Köszönjük a részvételt, mindenkinek sikeres munkát kívánunk!
16

a kisebbek könnyű kérdéseket kapjanak, a
nagycsoportosok pedig komolyabbakat.
Nem sokkal dél után már csendes volt az
óvoda udvara.
Amint az apuka tudósításából is kiderült
a Tulipán ovi gyermeknapi rendezvénye
sokszínű, mozgalmas és tartalmas volt.
Jól érezte magát nálunk gyermek, szülő,
dolgozó egyaránt.
Szülői gondolatokból merítve:
Szekrényesi Tamásné
óvodapedagógus

A Liliomos nap sikeresen lezárult óvodánkban. Köszönjük mindenkinek, hogy részvételtelével, felajánlásaival támogatta óvodánkat!
Külön köszönetet mondunk:
· Kölyökidő Alapítvány
· Dabasi Rendőrkapitányság
· Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési
Nonprofit Kft.
· Éden Park
· Fővárosi Bábszínház
· Szamovár Cukrászda (Bambi csoport)
· Gyáli Ipartestület (Nyuszi csoport)
· Andicsku Tiborné (Csibe csoport)
· Holpár Anna szülei (Csibe csoport)
· Kiss Nikolett szülei (Csibe csoport)
· Batu Zoé szülei (Csibe csoport)
· Nemecsek Eszter szülei ( Csibe csoport)
· Bognár Kristóf szülei (Csibe csoport)
· Szabó Márk szülei (Csibe csoport)
· Őri Anikó (Gomba csoport)
· Muhari Bence szülei (Katica csoport)
· Szabadkai Sándorné (Napsugár csoport)
· Vámosi Erika (Süni csoport)
· Láng Anikó (Süni csoport)
· László Boglárka szülei (Csibe csoport)
· Pataki Zsófia szülei (Halacska csoport)
· Elmauerné Sziva Judit
· Bánóczi Anna szülei (Katica csoport)
· Pál Tamás szülei (Katica csoport)
· Sós Márkó szülei (Katica csoport)

2012 június

„Verset írunk – ők fogják ceruzámat...”

Versíró pályázat a
városi könyvtárban

2004 óta – immár 9 éve – könyvtárunkban a versíró
pályázat eredményhirdetésével ünnepeljük a Költészet
Napját.
Az eltelt évek alatt 839 vers érkezett be hozzánk, 350
főtől, felnőttektől és gyerekektől. A verseket könyvtárunk archívumában őrizzük, fontos része helytörténeti
állományunknak. A beérkezett versek nagy száma indokolja, hogy létrehozzuk a gyáli versek számítógépes
adatbázisát, aminek építését ez év áprilisában elkezdtük.
Ebben az adatbázisban minden poéta és verse szerepel és
visszakereshető lesz, aki hozzánk elküldte verseit.
2012-ben negyvenhárman tiszteltek meg minket verseikkel, szám szerint 114 művel.
A zsűritagok Makkay Lászlóné, Prémné Nógrádi Veronika és Tofán Attiláné voltak.

A következő eredmény született:
Felnőtt kategóriában:
Karácsonyi Ibolya: Sír az ég,
I.
Gyál
II. Virág Miklós: Júniusi rekviem,
Ócsa
II. Boros György László: Az üres ház balladája,
Felsőpakony
III. Fábián Istvánné: Álmodozás,
Gyál
III. Jurászik Mónika: Mondatok,
Gyál
IV. Sallay Gyula: Szőlőszemek,
Vecsés
V. Györe Mihály: Hosszú út után,
Gyál
V. Surányi Gézáné: Szorongó szív,
Gyál
Általános iskolás kategóriában:
Bikkes Katica: Tavaszi híradó
I.
(Gyál, Bartók Béla Ált. Isk.)
II. Wágner Viktória: Tapsi a hapsi
(Gyál, Ady Endre Ált. Isk.)
II. Enger Jennifer: Az álom
(Gyál, Ady Endre Ált. Isk.)
III. Tóth Ádám: Az én húgom
(Gyál, Ady Endre Ált. Isk.)
III. Czinege Réka: Beköszöntött a tavasz
(Gyál, Ady Endre Ált. Isk.)
IV. Borbás Renáta: A természet világa
(Gyál, Ady Endre Ált. Isk.)
Gratulálunk a nyerteseknek!
Méhész Árpádné
könyvtárvezető

Bikkes Katica

Karácsonyi Ibolya

Tavaszi híradó

Sír az ég

Amikor fázós barkát
Kicsalja a szellőlány,
És a tócsák hártyás jegén
Hanyatt dől a napsugár...

Ólomlábon jött a reggel,
Ködös, szürke, foszlott az ég,
Az éj már indulóban volt,
S hangom visszhangzik riadtan,
Ne menj el kérlek, maradjál még!

Amikor az avar alól
Fehér lándzsa tör elő,
S a hó helyett virágokkal
Lesz teli a rét, mező...
Amikor a borzas cinke
Nyitnikéket énekel,
S a szorgos harkály hozzá vidám
Kopács – ritmust ütlegel...
Amikor a döngicsélő
éhes – méhes szertenéz,
Hol terem már végre újra
Arany színű édes méz...
Amikor az erdőn vígan
Ugrabugrál a patak,
S mohos kövek fogán fehér,
Friss tajtékot vet a hab...
Amikor az egész világ
Zümmög – dalol – ünnepel,
Biztos lehetsz, barátocskám,
A tavasz jött újra el!

Édes álom ringatott el,
Szememre tarka pillangó szállt,
Szívemről pengve pattant a páncél,
Röppenő léptem hegytetőn járt.
Fölfelé néztem, fölfelé vágytam,
Kezemben kuncogott gyereknyi fény,
Holdat láttam,
Szívembe zártam,
S lüktetett benne apró remény.
A csillagok hátán táncokat járt,
Sok-sok kedves régi barát,
Ott ült apám is csöndes mosollyal,
S karját kitárva sietett párom
Sűrű ködön, s felhőkön át.
Valahol csendes muzsika szólt,
Kezem a kezében, fejem a vállán
S egy gömbölyű csillag fölénk hajolt.
Jött a reggel, s megtört a varázs,
Szisszenve szunnyad az izzó parázs,
Foszlott a felhő az ablakon túl,
Sír az ég? Vagy a könnyem hull?
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Gyáli Újság

...és vannak tehetséges tanulóink...
György Gábor, a Zrínyi Miklós Általános
Iskola 3.a osztályos
tanulója, 2009. szep
temberétől kezdett
karatézni a gyáli
SANBON SE Egyesületében. Edzője
Ambrus György 1
danos mester.
Első versenye 2009.
12. 05-én volt, Salgótarjánban, a Borzák
Norbert Kyokushin
Nemzetközi Emlékverseny Mikuláskupán, ahol I. helyezést
ért el.
2010. 01. 30-án ren
dezett II. Érd Kupa Kyokushin Karate versenyen III. helyezést
ért el.
2010. 12. 04-én ismét megrendezték a Salgótarjáni Nemzetközi
Mikuláskupát, ahol most a II. helyezést érte el.
2011. 02. 12-én szintén érdi versenyen gyerek III. középsúlyban
küzdött, ahol II. helyezést ért el.
2011. 05. 07-én Győrújbaráton indult a IX. SHINJU-KAI Nemzetközi Kyokushin karate versenyen, ahol I. helyezést ért el.
2011. 12. 03. ismét Salgótartjánban rendezték meg a nemzetközi
Mikuláskupát, ahol most is II. helyezett lett.
2012. 02. 12-én Érden a gyerek II. fiú könnyűsúly kategóriában
II. helyezést ért el.

ELSÕ GYÁLI NÓTABÁL
2012. július 14-én, szombaton 19 órától az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
Műsor, kiegészítő programok, vacsora,
tombola, csárdásverseny
Fővédnök:

Pánczél Károly

országgyűlési képviselő, Gyál város alpolgármestere
Védnökök:

Gazdik István, Illés Tamás, Szikora István
Báli belépő vacsorával:
a helyszínen 3000 Ft, elővételben 2600 Ft
Jegyelővétel és asztalfoglalás június 20-ig lehetséges

Információ, jegyelővétel:
06-30-6297-156
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Horgásztábor
A II. Fundy horgásztábor 2012. július 16-20. között kerül
megrendezésre. Szeretettel várunk minden 8-15 éves gyáli,
horgászni szerető vagy tanuló gyermeket! Jelentkezési lapok a
Zsuzsi Horgászboltban (Gyál. Kőrösi u. 150.), leadási határidő
2012. június 30. A táborban résztvevőknek július 8-án, 17.00
órakor szülői értekezletet tartunk a közösség házban. Felvilágosítás a horgászboltban, vagy a 06-70-333-6244-es telefonon
Szilvási Károly táborvezetőnél.

A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület
2011. évi beszámolója:
Alaptevékenységből származó bevétel:
550 e Ft.
Ebből
támogatások, önkormányzati:
150 e Ft.
tagdíj:
400 e Ft.
egyéb bevétel:
30 e Ft.
kiadás:
524 e Ft.
Vállalkozói tevékenységből származó bevétel:
30 e Ft.
Ebből
kiadás:
29 e Ft.
Tárgyévi eredmény összesen:
27 e Ft.
Mogyorósi Andrea
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület elnök

2012 június

20 éves az Őszidő nyugdíjas klub
Az Őszidő Nyugdíjas Klub 2012. május 8-án ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
Az ünnepségre már jó előre készültünk, a meghívott vendégek
közül szerencsére sokan eljöttek.
Megtisztelte a klubot jelenétével a polgármester úr Pápai Mihály
és a nyugalmazott polgármester úr Gyimesi István, körünkben üdvözölhettük a helyi civilszervezetek meghívott vezetőit és tagjait,
valamint az alapító tagok közül is sokan eljöttek.
A rendezvény jól sikerült a Dobó Katica utcai Katolikus Plébánia
Templomkertben.
Köszönet Hefler Gábor Atyának, aki mindig nagyon szívesen rendelkezésünkre bocsátja
a helyszínt. Nagy segítséget
kaptunk Cseszkó Tibortól és
Karikás Páltól, akik a sörpadokat és asztalokat bocsátották
rendelkezésünkre.
Az évforduló alkalmából mindenki számára készítettünk egy
hűtőmágnest amin, a klub lógója
van, valamint készítettünk egy
kis füzetet, amibe leírtuk a 20 év
fontosabb eseményeit.

Április 18-20-ig Balatonfüreden voltunk 42-en az énekkar sikeres fellépésének örülhettünk kiváló minősítést értek el, mely lehetőséget adott arra, hogy április 28-án a Millenáris parkban szerepelhettek. Itt is a pest megyei népdalcsokrot énekelték el, amivel
szintén nagy sikert arattak. Ez a két fellépés szép előzetese volt az
évforduló méltó megünneplésének.
Mindannyiunkat jól eső érzéssel tölt el, hogy az amatőr szinten
működő énekkar szép sikereket ér el.
A tagok munkájuk gyümölcsét élvezhették, további sok sikert
kívánunk! Reméljük június
2-án Cserkeszőlőn, az Országos Nyugdíjas találkozón
is mindenki megelégedésére fognak szerepelni. 71-en
megyünk a rendezvényre.
Harmadszor látogatunk el
az eseményre. A szórakozás
mellett a gyógyvíz jótékony
hatását is élvezhetjük, egy
kicsit feltöltődve kellemes
élményekkel térünk majd
haza.
A klub vezetősége

.A.S.A. munkatársak az .A.S.A. Családi Napon
Hangulatjelentés képekben – 2012.06.03.
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Karatés sportolóink
eredményei

A Sanbon SE Kyokushin Karate versenyzői eredményesen szerepeltek idén is. Három versenyen vettünk
részt, és május elején Prágába utaztunk.

Február
„Érd Kupa” verseny eredményei:
10 induló versenyzőből:
Csatári Bálint 2. hely
Kis Laura 2. hely
György Gábor 2. hely
Gőz Nóra 1. hely
Ifj. Máj Miklós 1. hely
Máj Miklós 1. hely
Március
Balassagyarmati Kataverseny eredményei:
Szabó Péter 3. hely
Holecz Dávid 2. hely
Bíró Tamás 2. hely
Máj Miklós 2. hely
Április
Győrújbarát, X.Shinjukai Kupa eredményei:
Ifj. Máj Miklós, Gőz Nóra 1. hely
Csatári Bálint, Bíró Tamás 2. hely
György József, Máj Miklós 3. hely
Mantics András és György Gábor sikeresen küzdöttek
és pontszerző helyen végeztek.
Minden indulónak gratulálunk!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a következő elérhetőségeket:
Ambrus György 06-70-554-0738
ambrusgy@vipmail.hu
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A FEGY naplójából
05.12 Négy esetben kellet vonulni
tűzoltóinknak káresethez. Szombaton a déli harangszó idején kaptuk a riasztást, miszerint több száz
négyzetméteren ég a fenyves Felsőpakony határában. Az oltást nagyban hátráltatta az erős szél és az
oltóvíz hiánya. A Fővárosi tűzoltók
több vízszállító gépjárművel biztosították az oltáshoz szükséges vizet
a mi és a saját fecskendőiknek. Polgárőreinknek és a rendőrségnek is
jutott feladat, mert a fenyves mellett lévő utat le kellett zárni az oltás
idejére a sűrű füst miatt. Az oltás
négy órát vett igénybe.
Este, hat óra harminc perckor
futott be a riasztás, hogy mintegy
150-200 négyzetméteren ég a hulladék az ASA területén. Tűzoltóink, kiegészülve egy Fővárosi rajjal,
a tűzoltást és a víz szállítását végezték, mivel a közelben nem volt tűzcsap. Az oltás végeztével, még az
ASA területén kaptuk a következő
riasztást, hogy Felsőpakonyon ég,
egy családi ház udvarán tárolt,
nagymennyiségű tűzifa. Rajunk
közösen vonult a Fővárosi tűzoltókkal, és perceken belül a jelzett
címen voltunk. Ennek köszönhetően nem terjedt tovább a tűz a családi házra. Személyi sérülés egyik
esetben sem történt.
Vasárnap délelőtt ismét riasztották tűzoltóinkat. Egy idős házaspár házára az éjszakai viharos szél
miatt, rádőlt egy nagyméretű fa.
Motoros láncfűrészek segítségével
elhárítottuk a közvetlen balesetveszélyt.
05.15. Egy Táncsics utcai lakó jelezte felénk, hogy házának teraszán
légpuskával meglőtték. Az ügyet a
rendőrség vizsgálja.
05.16. A késő esti órákban kért
segítséget szolgálatunktól a rendőrség. A jelzés szerint, a Pesti út
és az Ady E. u. kereszteződésnél
egy 10-15 főből álló társaság verekszik. Járőreink perceken belül
a rendőrség rendelkezésére álltak,
ahol a két küzdő „csapatot” közösen szétválasztották. Hét személy
lett előállítva a gyáli őrsön, csoportos garázdaság gyanújával. Több,

közbiztonságra veszélyes eszköz
lefoglalásra került. Egy személyt a
mentők kórházba szállítottak.
05.17. Egy feldúlt anyuka elpanaszolta központunkban, hogy kislányát egy idősebb egyén az utcán
inzultálta, kezénél fogva húzta,
mondván, menjen vele „sétálni”.
A pontos személyleírás alapján a
keresést megkezdtük, de nem járt
sikerrel. Másnap a kislány a szokott útvonalán sétálva édesanyjával, felismerte támadóját egy ház
udvarán. A rendőrség a személyt
eljárás alá vonta.
05.18. A Jóbarátok vendéglője mögött kigyulladt a fenyves a délutáni
órákban. Közel 1,5 hektáros területen égett az aljnövényzet és az avar.
A fentebb említett problémákkal
dacolva ez az oltás is három órát
vett igénybe.
Telefonon jelezték, az éjszakai
órákban hogy egy személy kézikocsit tol a Jókai utcában benne különböző kéziszerszámok, fűnyíró,
stb. a személyt polgárőreink feltartóztatták, a feltett kérdésekre meggyőző választ nem tudott adni, így
őt a rendőrségnek átadtuk. A vizsgálat során kiderült, hogy a gépeket
egy Pacsirta utcai házból lopta.
05.25. Bejelentés érkezett ügyeletünkre, hogy a Krúdy utcában
lévő családi házban egy betörőt
a szomszédok megzavartak. A
szomszédok pontos személyleírása
alapján az elkövetőt polgárőreinknek sikerült kézre keríteni, majd a
rendőrségnek átadni. Köszönet a
figyelmes szomszédoknak.
05.30. Baleset történt a Vecsési és
a Szent István utca kereszteződésénél. Két személygépkocsi ütközött
össze, egy személyt a mentők kórházba szállítottak.
Tisztelettel felhívnánk olvasóink
figyelmét, hogy fokozottan vigyázzanak értékeikre, tudják, alkalom
szüli a tolvajt. Például, ha több napig nincsenek, otthon kérjék meg a
szomszédot, ismerőst, hogy ürítse
naponta a postaládát! Ne spóroljunk a kültéri világításon sem!
Amennyiben tanácsra van, szüksége kérjük, hívja központunkat!
Hajdu Attila

2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341
e-mail: gyogyir2004@gmail.com
www.allatorvosgyal.hu

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Dr. Molnár M. Zoltán
RENDELÉSI IDŐ

06/30 996 2633

hétfő-péntek: 8.00–11.00, 15.00–18.00, szombat: 9.00–12.00, vasárnap: ZÁRVA

Új szolgáltatásaink:






Ultrahang-vizsgálat: vemhesség-diagnosztika; mell- és hasűri elváltozások megállapítása.
Altatógép és műtéti őrzőmonitor segíti a még biztonságosabb műtéti altatást.
Kórházi benntartás, műtét utáni felügyelet.
Mikroszkópos laborvizsgálatok helyben, gyorsan.
Törzsvásárlói kedvezmény.

út

Védőoltások
Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás
Műtétek (biztonságos altatás)
Labor, ultrahang
Házi betegellátás
Állatpatika
Homeopátia

si
rö
Kő
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS
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 nélkül,
0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása.
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.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás,
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek.
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/5224478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, érettségire, pótvizsgára
történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon: 06-30/952-3720.
PVC csatorna és kiegészítő termékek
nagy választékban, kedvező áron! KA lefolyócső tokos 110/2000 bruttó 891,- Ft.
Tímár Vasker. Kft. Vecsés, Dózsa Gy.u.22.
Tel.: 29/355-501. www.timarvasker.hu

Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is. Whirpool,
Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Telefon: 30/307-9794, 30/461-6019.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz
és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét.
Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
Gyáli piacra, (vasárnap) napszemüveg
árusítására: érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, jó kommunikációs képességű,
eladásban gyakorlott személyt keresünk!
Jelentkezni a +3630/979-7073 telefonszámon lehet.
Pótvizsgára felkészítést, iskolára előkészítést ovisoknak, tantárgyi felzárkóztatást
vállal pedagógusnő nagy gyakorlattal (általános iskolásoknak). Érdeklődni lehet
a 06-30/ 685-7048 vagy a 29/341-406
telefonszámon.
Takarítást, házvezetést, idősgondozást vállal középkorú nő. 06-30/656-0705.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, paraffinos
kezelés otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos ár (már 1.600 Ft-tól!).
Telefon: 06-20/583-1980. Részletek:
www.pedikurotthonaban.hu
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam),
villanyszerelés, háztartási gépek javítása,
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.

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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Iroda a városközpontban!
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár bérbe adja külön
bejáratú, mellékhelyiségekkel, teakonyhával ellátott, irodának kiválóan alkalmas, 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
csoportbontásban tanulhatjátok, melyhez jól
felszerelt 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!

Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.
06-30/213-9985
Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057
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SZOLGÁLATÁBAN

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)

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon

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