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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja
Önkormányzati forrásból épült

Átadták a Pusztai Lajos
Emlékdíjakat
Június 22-én, a városi Semmelweisnapi ünnepségen Dr. Császár Mária fogszakorvos és Nagy Gáborné
Zsóka körzeti ápoló részesült az elismerésben.

Átadták az új rendőrségi épületet

5. oldal

Újra lendületben a Gyáli
Ifjúsági Klub
A tanév végeztével újra számos érdekes és fiatalos programmal várja a
gyáli fiatalokat a Gyáli Ifjúsági Klub,
azaz a GYÍK. Egyik elsődleges céljuk, hogy tevékenységeikkel aktívan
bekapcsolódjanak városunk évfordulós rendezvényeibe.

6. oldal

Jubileum a 30 éves Tátika
Óvodában
9. oldal

30 éves a Bóbita Bölcsőde
11. oldal

Rongálás a Városközpontban!
Gyál központi része az elmúlt időszakban hatalmas változáson ment
keresztül. A megszépült részen egy
park is kialakításra került. Sajnálattal
tapasztaltuk, hogy a város megújult
központjában az automata öntözőberendezést folyamatosan megrongálják, a szórófejeket kirugdossák a
helyéről.

14. oldal

Július 10-én, Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Dr. Szűcs
Lajos, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya és Pápai
Mihály, Gyál város polgármestere vágta át a szalagot az önkormányzati forrásból épült
új gyáli rendőrségi épület átadási ünnepségén. Az eseményen más, magas rangú rendőri
vezetők, közéleti személyiségek mellett részt vett Lajtár József rendőr vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, országos főkapitány-helyettes is.
(A lapzártánk után tartott rendezvényről az Új Gyáli Újság augusztusi számában részletesen is beszámolunk.)

Főzőverseny a közösségi házban
Az
„Évfordulók
városa–2012” rendezvénysorozat részeként szervezett
főzőversenyt az idén
10. születésnapját
ünneplő Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
július 1-jén.
Tudósításunk a 3.
oldalon.
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Augusztus elejétől megkezdődik
az Okmányiroda teljes felújítása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyáli városközpont rehabilitációja
után jövő évtől egy teljesen új közigazgatási szolgáltató központ fog
az ügyfelek rendelkezésére állni. Ennek kialakításáig azonban az
építkezéssel járó kellemetlenségeket együtt kell elviselnünk.
A körzetközponti okmányiroda 2012. június 4-től augusztus 3ig a Somogyi u. felől egy ideiglenes bejáraton keresztül közelíthető
meg. A kihelyezett posta ezen időpontig üzemel.
Változások az okmányirodai ügyintézésben
Augusztus 6-tól két hétig az Okmányiroda teljesen bezár költözés és az átépítés miatt.
Augusztus 21-től októberig a jelenlegi Okmányirodával szemben
elhelyezkedő Somogyi u. 1. sz. alatti épületben ügyeleti rendben,
csökkentett kapacitással, csak a folyamatban lévő és a helyi ille-

tékességgel 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
ország valamennyi okmányirodájában és a Központi Okmányirodában (XIII. Visegrádi u. 110-112.) lehet kezdeményezni, az utóbbinál hétvégén is, az alábbiak szerint: Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:0020:00, 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.
Szíves türelmükre és együttműködésükre számít a
Gyáli Körzetközponti Okmányiroda

Katolikus Családi Napközi indult Gyálon, a plébánia épületében, 2012. június 1-től.
A Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat
várja az 1-5 éves korú gyermekek szüleinek érdeklődését és
jelentkezését.
Spanyiel Lili
hálózati koordinátor
06-30/572-8733

Tüdőszűrés Gyálon
Gyálon a szokásos éves tüdőszűrés 2012. július 31-től augusztus 27ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi út 44-46.), 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.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ elrendelte a
kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését a harminc év feletti lakosság körében !
Mindenkit arra kérünk, hogy ne csak a kötelezőség miatt vegyen
részt a vizsgálaton, hanem azért, mert a TBC egy súlyos fertőző betegség, melyet mindannyiunk érdeke megelőzni. Ezen felül a vizsgálattal más légzőszervi megbetegedések is felismerhetők (COPD,
asthma, emphysema, daganatok), a korai felismeréssel pedig sokszor megakadályozható a súlyosabb betegség kialakulása.
A szűrés gyors és fájdalommentes. 18 éves kor felett mindenkit
várunk. A 18 év alattiaknál csak a XIX. kerületi gondozóban végzik
el a szűrést.
Városi Egészségügyi Központ
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője
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Az „Évfordulók városa–2012 „
rendezvénysorozat részeként
szervezett főzőversenyt az idén
10. születésnapját ünneplő
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár július 1-jén.
A megmérettetésre a trópusi időjárás ellenére is 12
csapat nevezett, civil közösségek, baráti társaságok, közéleti személyiségek
mérték össze tudásukat a jó
hangulatú versenyen. Ott
volt Dr. Szűcs Lajos, a Parlament jegyzője, Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, aki
Pánczél Károly országgyűlési képviselővel, városunk
alpolgármesterével és Dr.
Sándor Tamással, a polgármesteri hivatal irodavezető helyettesével állt bogrács mögé.
A zsűri elnöke Serényi Zsolt, a TV
Paprika sztárszakácsa, tagjai pedig Pápai Mihály, Gyál város polgármestere
és Gazdik István, a közház igazgatója
voltak.
Az egybehangzó vélemény szerint
minden csapat ízletes, ötletes, profi
módon elkészített ételeket
tálalt, a végső eredményt
árnyalatnyi különbségek
alakították ki.
A verseny megrendezésének költségeit Gyál Város
Önkormányzata biztosította.
A rendezvényen kísérőprogramok is szórakoztatták a résztvevőket és a közönséget, koncertet adott a
Schmidt József vezette Gyál
Városi Fúvószenekar és Látó
Imre cigányzenekara.

ed livel

2012 július

Fõzõverseny a közösségi házban

Szakmai fórum a közházban
A Pest Megyei Népművelők Egyesülete és a gyáli Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár közösen szervezett szakmai fórumot Pest megyei közművelődési szakemberek és önkormányzati tisztségviselők részére, június 21-én, a közösségi
házban. A résztvevőket Pápai Mihály, Gyál város polgármes-

A verseny eredménye:

I. Gyál Városi Fúvószenekar (malacpofa pörkölt spéclivel)
II. Őszidő Nyugdíjas Klub (cseresznyés nyúl)
III. Tisztelt Ház (vaddisznópörkölt tojásos nokedlivel)
Különdíj: Kovács István Pál Dalkör Egyesület (csülkös pacal)

tere és Tapodi Katalin, az egyesület elnöke köszöntötte, majd
Dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrás Minisztériuma Nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tartott előadást a civil jogi szabályozás változásai, a civil
támogatási rendszer új szabályai, a 2011. évi CLXXV. törvény
tükrében címmel. A gyáli közház tevékenységét Gazdik István
igazgató mutatatta be.
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Pályázati kiírás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.,
továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére.
A Társaság Gyál Város Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes
tulajdonában lévő gazdasági társaság.
A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:
- önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás,
- önkormányzat vagy önkormányzati cég által
beadható pályázatok figyelése, beadása, koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
- önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása,
- városüzemeltetési közfeladatok ellátása,
- helyi közutak fenntartása,
- közterület-fenntartás,
- köztemető üzemeltetése,
- közhasznú foglalkoztatás,
- közétkeztetés,
- ebrendészeti feladatok ellátása.
Az ügyvezető feladata:
Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja
el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként
irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az
Alapító Okiratban és az alapítói határozatokban
rögzítettek szerint.
A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek:
A jogviszony időtartama:
határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú,
munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a Társaság székhelye:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.
A munkába lépés napja: a munkakör 2012.
szeptember 1-től tölthető be.
Bérezés: a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás alapján
történik.
Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőfokú műszaki és/vagy felsőfokú gazdasági végzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
- szakirányú (önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési) munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat,
- önkormányzati vagyonhasznosítás, ill. településüzemeltetés területén működő társaság
vezetőjeként szerzett szakmai gyakorlat,


Ülésezett a város képviselő-testülete
2012. június 28-án Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta éves
munkarend szerinti soros ülését, amelyen a következő fontosabb döntések születtek:
- elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
- pályázatot írtak ki a Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetői állására, mivel Jene Mária ügyvezető megbízatása 2012. szeptember 1-jén lejár;
ugyancsak pályázat kiírására került sor az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói posztjára, mivel Gazdik István öt éves megbízatása 2012. december 31-én
lejár;
- elfogadásra került a 2012. évi születésnapi utcabál és a VIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
előzetes költségvetése. Ezzel biztossá vált, hogy az augusztus 24-25-én az „Évfordulók
Városa – 2012” eseménysorozat főrendezvényeként tartandó eseményen országos ismertségű hírességek lépnek a színpadra. A várossá avatás 15. évfordulóján augusztus 24-én
19 órakor Janicsák Veca, míg 25-én 20 órakor Demjén Ferenc ad koncertet (a rendezvény
programja jelen lapszámunk hátsó borítóján olvasható).
- az ülés zárásaként a testület személyi döntéseket hozott. E döntések értelmében a Bóbita Bölcsőde vezetői állását továbbra is Balkó Kálmánné tölti be 2017. szeptember 30-ig,
míg a Liliom Óvoda vezetője továbbra is Ritecz Istvánné marad 2017. augusztus 15-ig.
A képviselő-testületi ülésen született döntések megtekinthetők a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves munkarend szerinti soros
ülését 2012. szeptember 27-én tartja.
Polgármesteri Hivatal

- közbeszerzési jártasság,
- pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
- helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai vezetői program,
- nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról,
- a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat igazoló okiratok egyszerű másolata,
- a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 23.§-a, alapján
tett összeférhetetlenségi nyilatkozat,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó két éven
belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél
nem töltött be annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
július 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve,
postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet

benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának a módja, rendje: a
döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, nyilvános ülésen, minősített többséggel hozza meg. A
döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- az Önkormányzat honlapja (www.gyal.hu)
- az Önkormányzat hivatalos lapja: az Új Gyáli Újság
- a Társaság honlapja (www.varosuzemeltetes-gyal.hu, www.varosfejlesztes-gyal.hu)
- Williams Televízió
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.
A képviselő-testület fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő
pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt
nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját
kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget
nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó
egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott
feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.
Polgármesteri Hivatal
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Orvosokat, egészségügyi dolgozókat köszöntöttek

Átadták a Pusztai Lajos díjakat
Az anyák megmentőjeként tisztelt kiváló
orvos, Semmelweis Ignác születésének
napja az egészségügyben dolgozók ünnepe. Hagyományainkhoz híven, a jeles
alkalomhoz kapcsolódva Gyálon az idén
is összegyűltek az orvosok, védőnők, a
munkájukat segítők, valamint a bölcsőde
és a szociális ellátás szakemberei.
Munkájukat a június 22-én tartott
ünnepségen köszönték meg a város vezetői. Az ünneplő orvosokat, egészségügyi
dolgozókat és a megjelent vendégeket Dr.
Molnár Andor intézetvezető köszöntötte.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartott
Semmelweis-napi ünnepségen adták át a
Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat. Az idén
Dr. Császár Mária fogszakorvos és Nagy
Gáborné Zsóka körzeti ápoló részesült az
elismerésben.

Gyál Város Önkormányzata 1999-ben
alkotott rendeletet a Dr. Pusztai Lajos
Emlékdíj alapításáról. A településünk
egykori főorvosának emlékét őrző kitüntetés annak a magyar vagy/és külföldi állampolgárnak adományozható, aki a
gyáli egészségügyi, valamint a szociális
ellátás területen kiemelkedő érdemeket
szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát
végzett.
A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat
Pápai Mihály, városunk polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Zabánné Nagy
Gyöngyi önkormányzati képviselő, a
képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának elnöke adta át.

Császár Mária Gyálon született 1955-ben. Az általános iskolát Gyálon, a középiskolát Ócsán végezte. Az
érettségi után felvételt nyer a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karára.
1976-ban, édesapja halála után, aki Gyál tisztelt polgára volt, az ország legfiatalabb tanácstagja volt 4 évig.
Diplomáját 1979-ben szerezte meg, munkáját fogorvosként Dunaszentbenedeken kezdte, majd dolgozott
Pándon és Hernádon. 1981-ben hazaköltöztek Gyálra.
1978-ban ment férjhez, gyerekei Árpád és Ádám 1980ban és 1982-ben születtek.
Gyálon 1984 óta rendel. Ő még dolgozott együtt a
”nagy” elődökkel, Dr. Pusztai Lajos, Dr. Fa Ferenc és Dr. Nagy Attila körzeti orvosokkal, kiktől sokat tanult, a szakmán túl elsősorban a betegek tiszteletét, szeretetét
és a hivatástudatot.
Az elmúlt 28 év alatt sokat tett Gyál város lakosságának fogászati ellátásáért, a felnőtt fogászati ellátás mellett rendszeresen iskolafogászati rendelést is végez, aminek
köszönhetően sokat javult a fiatalok fogazata. Szakmailag jól képzett, gyakran vett és
vesz részt szakmai továbbképzéseken, előadásokon. Sokat tett azért, hogy városunkban magas színtű legyen mind a felnőtt, mind az iskolafogászati ellátás.
Pácienseit sokszor maga elé helyezte, többször betegen is bement rendelni, hogy ne
maradjon el a megbeszélt, beiktatott kezelés, melyre feltétlenül szükség volt. Teljesen
természetes hogy betegei okkal és joggal ragaszkodnak hozzá, mert szeretik.
Kollégái, munkatársai tisztelik, szeretik és minden tekintetben számíthatnak és
számítanak is rá. A fogászatot nem mindennapos munkának, hanem hivatásának
tekinti.
Asszisztensnőjével, Ludomerszki Bélánével, Piroskával hosszú-hosszú évek óta
dolgozik együtt, jól megtalálták egymást, jó csapatot alkotnak. Közösen mindent
megtesznek, hogy pácienseik elégedetten távozzanak a fogorvosi rendelőből.
Gratulálunk a megérdemelt Dr. Pusztai Lajos Emlék díjhoz és kívánjuk, hogy még
hosszú ideig tudjon dolgozni városunkban betegei megelégedésére.

Nagy Gáborné Zsóka 25 éve dolgozik rendelőnkben,
13 évet Dr. Fandl János, 2001 óta pedig Dr. Mező Beáta
asszisztenseként. Hosszú évek óta üzemorvosi rendelésre
is jár. Amióta Gyálon sportorvosi rendelés van, Zsóka dolgozott mindig nővérként a sportorvos mellett. Ha kellett,
szakrendelésen helyettesített, ha ügyelni kellett, az elsők
között volt, akire számítani
lehetett. Munkaidőn kívül
szűréseken vett részt és bármelyik kolléganőjét helyettesítette, ha arra szükség
volt.
Még a GYES éveit sem
töltötte végig otthon. Munkabíró képessége megkülönbözteti őt másoktól.
Sokan nem tudják milyen ember is Zsóka. Nem
az a fajta, aki másnak akar
látszani, mint amilyen, mai
szóval élve, ő nem sztárolja magát. Talán a betegei ismerik
őt, akik mindig számíthatnak rá, mindegy szombat, vasárnap, vagy ünnepnap van. Ha kell, kenyeret visz nekik,
vagy elhozza az öreg nénit szakrendelésre, valaki másnak
elmegy a szemüvegéért Pestre az optikushoz és sorolhatnám.
Ő erről nem beszél, mert számára ezek természetes, apró
dolgok, de másoknak nagyon sokat jelentenek. Az évek folyamán rájöttem, hogy munkatársi kapcsolatunk átalakult
egy soha ki nem mondott barátsággá. Nem járunk össze,
mert arra egyikünknek sincs ideje, de mivel egy rendelőben dolgozunk, és 25 éve helyettesítjük egymást, gyakran
találkozunk, majdnem napi szinten. Az egymással folytatott beszélgetések kapcsán ismertem meg őt igazán. Miről
beszélgetünk?
Az élet nagy dolgairól: családról, munkáról, hétköznapi
apróságokról. Ezek jelentik Zsókának az élet nagy dolgait.
Ilyen ember ő. Diszkrét, őszinte, hatalmas igazságérzettel.
Zsóka! Ne változz meg, maradj mindig ilyen. Nem tudom életed útja merre fog kanyarogni, fiatal vagy, még sok
utat bejárhatsz.
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Újra lendületben a Gyáli
Ifjúsági Klub
A tanév végeztével újra számos érdekes és fiatalos programmal
várja a gyáli fiatalokat a Gyáli Ifjúsági Klub, azaz a GYÍK. Egyik
elsődleges célunk, hogy tevékenységeinkkel aktívan bekapcsolódjunk városunk
évfordulós rendez vényeibe.
Első megmozdulásunk
az
ízlelőbimbókat
vette célba, hiszen július első
vasárnapján a
közösségi ház
által szervezett
gasztrofesztiválon vettünk részt. Augusztusi programunkra 25-én kerül sor, mely
egy nagyszabású Városismereti és geocaching verseny lesz. A verseny az előzetes tervek szerint kétórás lesz, és városunk nevezetes
vagy érdekes részeit fogja érinteni. Ezeket a pontokat pedig különféle leírások és koordináták alapján lehet megkeresni; a feladatokat azonban úgy állítottuk össze, hogy játék GPS-szel és anélkül is
teljesíthető legyen. Szeptemberben ismét az izmokat vesszük célba,
hiszen eltökélt szándékunk egy országosan meghirdetett kerékpáros teljesítménytúra megrendezése, amelyen a résztvevők megismerkedhetnek a gyáli kistérséggel. Októberben elsősorban a 18
és 30 év közötti fiatalokat várjuk foglalkozásainkra, ahol a sportos
programok után különleges tréningekkel készülünk; a terveinkben
kreativitást fejlesztő, kommunikációs és álláskeresési tréningek
szerepelnek.
A következő hónapokban érdemes kiemelt figyelemmel kísérni
a GYÍK Facebook csoportját, ahol mindig a legfrissebb információkkal szolgálunk programjainkról. A következő hónapokban tehát
várjuk régi és leendő tagjainkat egyaránt.
Eddigi és jövőbeni programjaink támogatásáért kiemelt köszönettel tartozunk Gyál város Önkormányzatának és a gyáli közösségi háznak. Köszönettel tartozunk továbbá civil támogatóinknak,
akik kezeskednek azért, hogy a Gyáli Ifjúsági Klub ezentúl is deklaráltan politikától függetlenül vehessen részt a város életében.
Kellemes együtt töltött nyarat kíván: GYÍK
Czékmán Balázs

Helyreigazítás
Lapunk júniusi számában tévesen jelent meg a várostörténeti
vetélkedő eredménye. Az eredmények helyesen:
I.: 2. sz. csapat (Ady Endre Általános Iskola, felnőtt segítő:
Gyimesi István)
II.: 3. sz. csapat (Bartók Béla Általános Iskola, felnőtt segítő:
Kovalik Józsefné)
III.: 4. sz. csapat (Ady Endre Általános Iskola, felnőtt segítő:
Kovács Istvánné)
Az érintettektől elnézést kérünk!


Ezúton szeretnénk megköszönni a Szász Udvarban lévő fagyizónak (Gyál, Kőrösi út 90.), hogy ebben a nagy melegben kedvezményesen látták vendégül óvodásainkat.
A Liliom Óvoda gyermekei és dolgozói

Búcsú az óvodától
A 40 éves évfordulóját ünneplő Liliom Óvodában 2012. június 1-én
elérkezett az idő, hogy azok a hat-hét éves lányok és fiúk, akik már
szeptembertől iskolások lesznek ünnepi műsor keretében elbúcsúznak az óvónéniktől, és dadusoktól.
A Liliom Óvoda testülete színes műsorral kedveskedett a megjelent szülőknek, nagyszülőknek és vendégeknek. Meghatódva búcsúzott az apróságoktól és a szülőktől az intézmény vezetője Ritecz
Istvánné, a gyerekek Zsuzsa nénije. 70 ballagó kisgyermek csoportonként egy-egy verssel búcsúzott a szeretett óvodától, az óvónénik
meseelőadással kedveskedtek, melyet a Buborék együttes előadása
zárt.

A felhős idő ellenére kedves színfoltja volt a ballagásnak, amikor
a ballagó gyermekek a Nox Hol volt, hol nem… című zeneszáma
alatt héliummal töltött lufikat engedtek a magasba. A színvonalas, szívet-lelket melengető összeállítás jól tükrözte az óvónénik és
a gyerekek 4 éves munkáját. A ballagó gyermekek szülei nevében
ezúton is köszönöm az óvoda nevéhez méltán hozzáillő színvonalas
ballagást, ahol az ünnepi hangulatot még a változó időjárás sem
tudta beárnyékolni.
Drahovszkyné Beri Beáta
Drahovszky Márk édesanyja
Csibe csoport

2012 július

Átadták a Gyáli Közoktatásért Díjakat
Mint lapunk előző számában röviden már hírül adtuk, városunk vezetői június 5-én,
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban köszöntötték a pedagógusokat. Az oktatás és nevelés területén dolgozók munkáját Pápai Mihály, városunk
polgármestere köszönte meg, majd átadta az intézményvezetők jutalmát is.
A Gyáli Közoktatásért Díjat az idén Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk oktatási ügyekért is felelős alpolgármestere vehette át a városi pedagógusnapi
ünnepségen Pápai Mihálytól és Kasa Csilla önkormányzati képviselőtől, a képviselő-testület oktatási és Kulturális Bizottságának elnökétől. A másik díjazott, Nagy
Jánosné korábban, az általa vezetett magánóvoda ünnepségén kapta meg az elismerést.
Önkormányzatunk az idén is meglepetéssel kedveskedett a pedagógusoknak, az
ünnepség után Berecz András mesemondó élményadó műsora szórakoztatta a jelenlévőket.
Pánczél Károly születése óta Gyálon él, ezer
szállal kötődik városunkhoz. Általános iskolai tanulmányait a gyáli Rákóczi utcai
általános iskolában végezte, majd 1979-ben
érettségizett az Ócsai Bólyai János Gimnáziumban. Még abban az évben kezdett képesítés nélküli nevelőként dolgozni az Ady Endre Általános Iskolában, ahol munkaviszonya
a mai napig tart.
Munka mellett, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1985-ben szerezte meg a tanári
oklevelét földrajz-népművelés szakon, aztán
1996-ban ugyanitt történelem szakos tanári diplomát szerzett. 1999-ben a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői szakon tett szakvizsgát. Szakdolgozatát Gyál intézményfenntartói feladatáról készítette. Oklevelének minősítése: kiváló. Pedagógusi feladatait
mindig hivatástudattal, odaadóan végezte, kollégái tisztelik és becsülik munkáját
és személyét mind a mai napig. A diákok körében humorával, emberségével, jó előadókészségével, érdekes történeteivel és szaktudásával rendkívüli népszerűségnek
örvendett. Osztályfőnökként tanítványai szeretik, ma is gyakori vendége az iskola
osztálytalálkozóinak.
Közéleti tevékenysége is kimagasló, 1990-től tagja a képviselő-testületnek, 1993
óta alpolgármester. Lelkiismeretes vezetőként, az oktatási terület felelőseként a város oktatási intézményeiben folyó munka jó ismerője, segítője, alakítója. Megoldásokat kereső, integráló személyiség. Mindig kész meghallgatni másokat, befogadni
más véleményeket. Belülről is ismeri az oktatásügyet, az intézményekben zajló napi
tevékenységet, véleményében, állásfoglalásaiban, döntéseiben mindig egyaránt szem
előtt tartja a gyermekek, szülők és az oktatásban dolgozók érdekeit, igényeit is. Kiváló az együttműködése a város civil szervezeteivel, aktív szerepet vállalva segíti
működésüket.
Az 1998-as országgyűlési választáson a FIDESZ Pest megyei listáján szerzett
mandátumot, azóta – később egyéni országgyűlési választási kerületben mandátumot szerezve – tagja a Magyarország Országgyűlésének. Noha az Országgyűlés
Oktatási és Tudományos Bizottságának tagjaként, oktatási szakpolitikusként dolgozik, szűkebb pátriájával, Gyállal, az egykori tanítványokkal, kollégákkal is kiváló
kapcsolatban maradt. Bármikor fordulhatunk hozzá kérdéseinkkel, problémáinkkal, legjobb tudása szerint igyekszik segíteni, s képviseli véleményünket. Ugyanaz a
barát, kolléga, egyéni problémákra is érzékeny, figyelmes, segítőkész ember maradt,
akit majd’ két évtizeddel ezelőtt az Országgyűlésbe küldtünk.
Személye, tanári és közéleti tevékenysége, valamint a település oktatásügyének
alakításában betöltött szerepe alapján méltó a gyáli Közoktatásért Díjra.

Nagy Jánosné Julika Kőrösnagyharsányban született, általános iskolai tanulmányait szintén ott végezte, érettségi bizonyítványát Szeghalmon szerezte. Szarvason, 1977-ben sikeres
államvizsgát tett, mint óvónő. 1978 nyarán, házasságkötésük
után férjével Gyálra költöztek. 1978 szeptemberében Gyálon
a Kassai utcai, majd a Munkácsy utcai később a Kun Béla
utcai óvodában folytatta pedagógusi munkáját. A Kun Béla
utcai intézményben éveken át volt óvodavezető helyettes.
Óvodai nevelő munkája, már ezek alatt az évek alatt is kiemelkedett.
Már akkor is fontos volt számára a múltbéli értékek megőrzése, a néphagyományokra épülő nevelőmunka.
Nagy hangsúlyt fektetett és fektet arra, hogy tanítása során
a gyermekek érezzék, hogy a világnak, amelybe beleszülettek
múltja és jövője egyaránt van.
23 év állami intézményben való tevékenykedése után,
1995-ben úgy döntött férjével, hogy megalapítják a Jancsi és
Juliska Magánóvodát, hogy a szülők és gyerekek még szorosabb közösséget tudjanak alkotni, mert véleménye szerint a
legfontosabb dolog az életben a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás.
A játékok, feladatok során pedig megtanulják a barátság,
a szülői gondoskodás és az egyéb emberi kapcsolatok fontosságát.
2005-ben a Jancsi és Juliska Óvoda fennállásának 10. évfordulóján Gyimesi István polgármester úrtól díszoklevélben
részesült, közel 33 év pedagógusi munkája elismeréséül.
Saját maga képzése, fejlesztése mindig fontos számára.
Ezért 2007-ben másoddiplomát szerzett az Apor Vilmos Főiskolán, mint óvodavezető. Létrehozta a Jancsi és Juliska Oktatási Alapítványt. Óvodájában továbbra is családias, gondos
környezetben folyik a mindennapi nevelőmunka. Saját készítésű házias reggeli, tízórai és uzsonna várja minden nap a
gyerekeket. Egyénre szabott, differenciált képzés és fejlesztés
folyik. A tehetséggondozás, egyéni mozgásfejlesztés, komplex
foglalkozások segítik a fejlődést.
Az óvoda közösségformáló ereje a gyermeknapokon, anyák
napján, tanévzárókon, apák napján, alapítványi bálokon, és
egyéb óvodai rendezvényeken mutatkozik meg leginkább.
Elballagott óvodások, szülők, nagyszülők, barátok, pedagógusok, az „örökös tagság” mind szívesen részt vesz és
visszajár a rendezvényekre.
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Tanévzáró ünnepség és nyugdíjas búcsúztató az
Eötvös József Szakközépiskolában
Az Eötvös József Szakközépiskola 2011/2012es tanévét lezáró ünnepségére június 22-én,
pénteken került sor Hajdú Éva igazgató
asszony értékelő szavaiban megköszönte a
diákoknak és dolgozóknak a kitartást, külön kiemelte az idei tanévben elért sikereket
is. A középiskola az idei tanévben felpezsdült diákélettel, tanulmányi versenyekkel és
szakkörökkel biztosította, hogy minden ta-

nulónk megtalálhassa, a
neki megfelelő elfoglaltságot. Nagy sikert aratott
az iskola tanulóinak előadásában megrendezett
március 15-i ünnepély és
a várostörténeti vetélkedő is.
A Nagy-Szivárvány
Alapítvánnyal létrejött kapcsolat révén
pedig szakiskolás tanulók is elkezdhették az évet iskolánk falain belül. Felszolgáló, szakács bizonyítványt kapnak a
képzés befejeztével.
Érettségizőink kiváló felkészültségének köszönhetően idén sem volt bukás
ezen a számukra utolsó megmérettetésen.
Diákjaink elkezdhetik a nyári szünetet, az iskolában azonban nem áll
meg a munka, a tanári közösség lelkes

Fogyasztóvédelmi híradó
A Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 2012. évben célul tűzte
ki, hogy felveszi a kapcsolatot városunk iskoláival. Örömünkre szolgált
a pozitív visszajelzés és fogadó készség.
A fogyasztóvédelem országos szinten támogatja és népszerűsíti a
fiatalok védelmét szolgáló törvényi rendelkezéseket. Fontos a kapcsolatfelvétel, és ezt az oktatási intézményeken keresztül a legmegfelelőbb
létrehozni.
Első alkalommal 2012. június 6-án a Bartók Béla Általános Iskola
6/A osztályos tanulóival találkozhattunk.
Levezető előadónak felkértük Dr. Dömölki Lívia élelmiszer szakértőt
az OFE munkatársát. A tervünk egy interaktív felvilágosító előadás az
egészséges életmód- és táplálkozás témakörben.
Színesítve a találkozást élelmiszerekre volt szükségünk. Gondoltunk
egyet, és felkerestük a gyáli Déryné utcai SPAR Mo. Kereskedelmi
KFT üzletét. A legmesszebb menőkig
támogatták céljainkat és több ezer forint
értékben válogathattuk össze a korosztálynak megfelelő élelmiszereket.
Reggel fél nyolckor előkészítettük a
terülj-terülj asztalkámat megpakolva
minden jóval, volt zöldség, gyümölcs,
tejtermék, felvágottak, édesség, üdítő.
Az általános tájékoztatón már bevontuk
a gyerekeket, elmondhatták véleményüket. A gyakorlati részben minden tanuló „vásárolt”, és szakértőnkkel közösen
értékelték, hogy mennyire felel meg a
választott élelmiszer az egészséges táp

tagjai már az új tanév
előkészítésén dolgoznak.
A bizonyítványosztást követően meghitt
ünnepségnek lehettek
tanúi iskolánk falai,
Ködöböcz Katalin tanárnő, korábbi igazgatóhelyettes nyugdíjba vonulása alkalmából
emlékezett meg a nevelőtestület az együtt
töltött időről. A tanárnő 23 évet tanított az
Eötvös iskolában. Számtalan gyereknek adott
magas szintű nyelvi és irodalmi tudást. Tanított nappali és levelező tagozaton, osztályfőnökként tavaly ballagtatta az utolsó osztályát.
Kívánunk jó egészséget, boldog nyugdíjas napokat!
Minden tanári kollégának és diáknak
kívánunk kellemes nyári pihenést, feltöltődést az új tanévre!

lálkozásnak. A sok féle zöldséggel ki-ki elkészíthette a reggelijét, ehhez
több fajta kenyeret kínáltunk, megkenve különféle egészséges, és kevésbé ajánlott feltétekkel. Elmondhatjuk, hogy a tanulók aktívan részt vettek és élvezték a bemutató előadást. Igen észrevehető volt a korosztályra
jellemző reklámok hatására történő vásárlás. Elmondták, hogy otthon
ritkán fogyaszthatnak energia italokat, colát (ezeket nem kapták meg
a gyerekek), vagy kemény cukorkát, chipset, de most mégis berakták
a „kosárba”.
Az értékelésnél minden esetben elhangzott, hogy miért fontos az
egészséges életmód- és táplálkozás, valamint a tudatos vásárlásra korán
fel kell hívni a figyelmet. Az egy óra gyorsan elrepült, asztalunk is üres
lett. Vidám gyerekektől köszöntünk el, és reméljük, hogy a hallottakról
beszélnek, vásárláskor eszükbe jut, hogy mit ne tegyenek a kosárba.
Köszönjük az iskola vezetőségének a lehetőségét, és további sikeres
együttműködést kívánunk egyesületünkkel. Az ősz folyamán az előzetes megbeszélések alapján minden iskolába elmegyünk, más-más
korosztályt megszólítva. A jól sikerült
programunk nem jöhetett volna létre bőkezű támogatónk a gyáli Déryné utcai
SPAR üzlet támogatása nélkül, köszönjük segítségüket. A Fogyasztóvédelmi
Egyesület Gyáli Szervezete minden hónap
második keddjén 14 órai kezdettel gyűlést tart a KÖZHÁZ-ban. E-mail címünk:
fogyasztovedelemgyal@gmail.com; Telefonszámok: 06-20/526-2159, 06-29/345-401,
06-29/341-137
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
tagként, és pártolóként egyaránt.
a fogyasztóvédelem vezetősége
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Jubileum a 30 éves Tátika Óvodában
Nagy napra ébredtek 2012. június 16-án szombaton reggel a Tátika óvoda dolgozói, hiszen
e napon ünnepeltük óvodánk fennállásának
30. évfordulóját. A különleges eseményt szerettük volna méltón megünnepelni, ezért már
hetek óta nagy volt a készülődés az óvodában.
A dolgozók és a fellépő gyerekek is nagy-nagy
izgalommal és odaadással készültek a jubileumra, kivette részét a munkából az óvoda apraja-nagyja, hisz közös célunk az volt, hogy felelevenítsük az elmúlt 30 év kedves pillanatait,
s megjelent vendégeinkkel, régi kollégáinkkal
együtt töltsünk el kicsit nosztalgiázva egy vidám, szórakoztató születésnapot.

A délelőtt folyamán vendégül láttuk Gyál
város vezetőit, intézményvezetőit és a Tátika
óvoda 30 évének ideje alatt itt dolgozó kollégákat, majd délután a régi óvodásainkat fogadtuk,
velük folytattuk a múltidézést.
Jubileumi ünnepségünket óvodavezetőnk
Németh Istvánné nyitotta meg, majd Pápai
Mihály Gyál város polgármestere mondott
születésnapi köszöntést, Őt követte óvodánk
nyugdíjba vonult vezetője, Rontó Józsefné, aki a
kezdetekről mesélt nekünk, végül Hefler Gábor
atya, városunk katolikus plébánosa nevettetett
meg minket vidám történetével. Jubileumunkról felvételt készített a vecsési Williams Tv,
nagy örömünkre így lehetőséget ad azoknak
is velünk ünnepelni, akik nem tudtak eljönni
hozzánk aznap.
Ünnepi műsorunk szereplőit egymás után
konferáltam fel, első fellépőként a Kodály Zoltán Zeneiskola növendékeit és tanárait, ahol a
fellépő gyerekek egytől egyig a mi óvodásaink
voltak még néhány évvel ezelőtt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk és köszönjük nekik, hogy
eljöttek hozzánk műsorukkal színesíteni jubileumi ünnepségünket.
Óvodás fellépőink ezen a napon Pillangó csoportunk és a Modern Tánccsoportunk
óvodásai voltak, egy-egy ismerős slágerre ko-

reografált tánccal szórakoztatták
közönségünket. Oláh Lalika Bambi
csoportos ovisunk egy vidám mesét mondott el nekünk Marék Veronikától, melynek címe Bori bon
autózik.
Ünnepségünk egyik műsorszámaként megtekinthették vidám,
kedves képsorozatunkat Tátika
óvodánkról, mely betekintést nyújt
az elmúlt hosszú évek óvodai életébe, felidézve egy-egy képpel a 30
év óvodai eseményeit, a dolgozók
és a gyerekek mindennapjait. A videofelvételt,
melyet Tóth Tibor pillangó csoportos
apuka készített el, a műsor végén vendégeink megkapták ajándékul.
Hagyomány már nálunk, hogy különféle műsorainkon nemcsak a gyerekek lépnek fel, hanem a felnőttek is.
Most sem volt ez másként, hisz először
a dolgozóinkból alakult rögtönzött
színtársulat egy vidám, humoros jelenettel kedveskedett nekünk, mely
valószínűleg ismerős volt sokunk számára, hisz találkoztunk már hasonló
párbeszédekkel, szituációkkal az óvodában eltöltött évek alatt. Záró műsorszámként
ismét óvodánk dolgozói léptek vendégeink elé,
ahol a frissen alakult énekcsapatban jómagam
is két örökzöldnek számító ismert dalt énekeltünk el Átsné Földi Judit közreműködésével.
Műsorunkat pohárköszöntővel és a jubileumi
ünnepi torta felvágásával koronáztuk meg,
majd állófogadásunkra invitáltuk közönségünket, ahol Bartók épületünk dolgozói által készített ínycsiklandozó hidegtálak vártak minket, s mód nyílhatott kötetlen beszélgetésekre,
önfeledt múlt idézésre is a régebbi és mostani
dolgozók között. Jó volt látni, hallani a sok mosolygós arcot, hangot, ahogy felidéztek régi történeteket, együtt nevettek, mókáztak,
meséltek elfelejtve kis időre minden
gondot, s talán ők is úgy érezték, hogy
visszaröppennek az időben miközben újra átéltek egy-egy emlékezetes
eseményt. A nap folyamán a folyosón óvodásaink munkáiból készített
gyermekrajz kiállításunkat lehetett
megnézni, illetve láthatták fénykép
összeállításainkat is a jelen és az elmúlt évek kedves-megörökített pillanataiból.
Akinek volt kedve egy kis sétára
az óvoda udvarán, azok megnézhet-

ték Jubileumi emlékfánkat, melyet a Föld hete
program sorozatunk keretében ültettünk el a
gyerekekkel és a jubileumi héten avattuk fel az
általunk tervezett emléktábláját. Az új udvari
falikutunk is ezen a héten készült el, Csillik Béla
apuka keze munkáját dicséri, kinek a csemetéi a
Katica és Méhecske csoportba járnak. Óvodánk
homlokzatát díszítő kerámia névtáblánkat Tömösközi Ágnes Ócsai keramikus készítette el
számunkra, és hogy ezek a táblák méltó, szép,
esztétikus helyre kerüljenek, azt Csatlós László
Bambi csoportos apuka önzetlen segítségének
köszönhetjük, aki óvodánk homlokzatát átfestette.
Köszönjük minden kedves vendégünknek,
aki eljött hozzánk és megtisztelt minket jelenlétével, hogy részese volt ennek a vidám napnak,
s velünk együtt ünnepelte óvodánk fennállásának 30. évfordulóját! Bízunk benne, hogy a nap
végén sok-sok kedves, feledhetetlen élménnyel
gazdagodva tértek haza mindannyian.
Köszönjük szépen munkatársainknak is a
lelkes, fáradhatatlan szervezőmunkát, a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását, azt hiszem ez ismét jó csapatmunka volt!
Oláhné Szatmári Tünde
óvodapedagógus
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Gyermeknap a Bóbita Bölcsődében
Nagyon vártuk már a bölcsőde által rendezett gyermeknapot, mert így a gyerekek
ismerős környezetben, saját barátaikkal,
társaikkal ünnepelhettek, és persze velünk
szülőkkel is.
Első program rögtön a Buborék együttes
volt, a picik szájtátva hallgatták az ismerős
dalocskákat, és nemcsak ültünk egy helyben, hanem mi is főszereplői lettünk a koncertnek.
A gyerekek felmehettek a színpadra, majd
a legvégére a szülők, sőt a gondozónénik is
beálltak táncolni, anyukákkal , apukákkal,
zenekarral, gyerekekkel. Fantasztikus élmény volt.
A koncert után sorban jártuk végig a dolgozók által előkészített kreatív standokat.

Először
gyurmáztunk
házilag főzött szép, színes gyurmákkal. Aztán
következett a ragasztás,
krepp papír-galacsinokból minden féle állatfigurát ragasztottunk. Rajzoltunk mind a 48 színű
zsírkrétával, és kivártuk
a sort az arcfestő asztalnál is. Kiderült, hogy egy
gyermekgondozó milyen
sokoldalú tud lenni, a
kislányomból pár perc
alatt gyönyörű pillangót varázsolt.
Majd elszaladtunk az udvar végére és
ledobtuk a cipőket, hogy az ugrálóvár örömeit is kipróbáljuk. Aki
megéhezett vagy megszomjazott az a büfében
finom palacsintát, kávét
üdítőt kapott.
Természetesen az udvari játékokat is szabadon
használhatták és használták is az apróságok. Homokozó, hinta, csúszda,
házikó. Hangos kacagás
töltötte be az udvart.
Nagy öröm volt látni,
hogy a régi és a mostani
bölcsisek is remekül szórakozhattak, hiszen eb-

Pályázati Felhívás
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időre,
2013. január 1-jétől - 2017. december 31-ig
Munkavégzés helye: Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út
118-120.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Magasabb vezetői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
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ben a bölcsődében tényleg minden a gyermekekről szól és értük van.
Nekünk is nagyon nagy öröm volt részt
venni ezen az igazán bölcsisekre szabott
ünnepen.
Vezérné Megyeri Éva
szülő

évi XXXIII. törvény, valamint az e törvénynek a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: A 150/1992. (XI.20.) Kormány Rendelet 6/A § (1) bekezdésének megfelelő képesítés (felsőfokú
közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, és a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat). Büntetlen
előélet, magyar állampolgárság.
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Jubileumi nap június 8-án

30 éves a Bóbita Bölcsőde
Mindig nagyon boldog vagyok, mikor mi
szülők is bepillantást nyerhetünk annak az
intézménynek az életébe, ahová a gyermekünk jár. Mikor még bölcsődés vagy óvodás
korúak, nem mindig tudunk minden eseményen ott lenni, hiszen a legtöbb zártkörű,
hogy ezzel se zavarják meg a gyermekek kialakult napirendjét.

De ez a jubileumi nap más volt. Kifejezetten szeretettel invitálták a szülőket, régi és
„új” bölcsiseket, hogy minél többen tudhassák magukénak ezt az ünnepet. Igaz, hogy én
még csak 3 éve ismerem a bölcsődét, de méltán megérdemli az ünneplést, hiszen ilyen
szeretetről és gondoskodásról nem is álmodtam, amikor elhatároztuk, hogy beíratjuk a
gyerekeket. Féltem, hogy túl kicsik és jobb
lenne nekik otthon, de bátran merem ajánlani mindenkinek és kihangsúlyozni, hogy a
bölcsőde sokkal több, mint egy szükségmeg-

oldás dolgozó szülők számára. A gyerekeknek rengeteg barátja lett, csodálatos élményeik vannak, és még sorolhatnám mennyi
mindent tanultak és mennyi örömben volt
részük az elmúlt 3 évben.
Ezért fontos megünnepelni, hogy immár
30 éve tart ez a lehetőség minden kisgyermeknek és szüleiknek.
A „nagy nap” alkalmából nagyon
sok kedves műsort láthattunk. Az
összes óvoda és a zeneiskola is készült műsorral. Csodálkozva figyeltük, ahogy ezek a kis apróságok
hosszú verseket szavalnak, táncolnak, énekelnek. A gondozónénik
mind felismerték a nemrég még bölcsődés gyermekeket, immár óvodai
„színekben”.
Természetesen megtisztelte az intézményt a polgármester úr is és még
sok városi vezető is. Megható volt látni,
hogy a gyermekek dadusai, gondozói sorra
vehették át a gyönyörű virágcsokrokat oly
sok éves munkájuk elismeréseként.
A legkisebbek máshogy is ünnepelhettek:
természetesen hamar birtokba vették a játékokat, mintha csak a hétköznapokat is élnék
az ünneppel együtt. Csúszdáztak, hintáztak,
homokoztak. Az aulában egy igazi „bölcsis”
kiállítást rendeztek be a dolgozók, ami alapján megismerhettük a régi idők emlékeit.
Évtizedes fényképek, ruhácskák, egyenru-

hák, pelenkák, annyi kedves tárgy, órákig
tudtam volna nézegetni.
De ezzel nem ért véget minden, hiszen egy
30 éves születésnap nem érhet véget torta nélkül. Ez is a gyermekek nagy örömére szolgált,
sok-sok finom torta közül választhattak.
A legvégén pedig minden gyermek kapott
egy kislapátot és segíthettek elültetni azt a
gesztenyefát, ami ezentúl mindig ott lesz a
Bóbita Bölcsőde udvarán és emlékeztetni fog
minket és a gyerekeket arra, hogy soha ne felejtsük el ezt a csodás 3 vagy 30 évet.
Vezérné Megyeri Éva
szülő

Elvárt kompetenciák: Vezetői tapasztalat, kiváló szintű
szervezőkészség, kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldás.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az Oktatási és
Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· szakmai önéletrajz,
· az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
· a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok
másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett,
· 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az
eljárásban résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és
képviselő-testületi tárgyalásához.			

A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való megjelenéstől
számított 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepregi Pálné irodavezető nyújt, a
06-29/540-920-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb
vezető) beosztás pályázat jeligével zárt borítékban (1 eredeti
és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).

Polgármesteri Hivatal
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Másodszor is elnyertük!
Három éve iskolánk pedagógiai céljai közt szerepel a környezettudatosságra nevelés. Ennek érdekében ökoiskolai program szerint is
szervezzük tevékenységeinket.
Programjaink célja, hogy az iskolai környezet közösségi térként
(zöld) értékhordozó és – közvetítő legyen, diákjaink a különböző
tevékenységi formák révén megismerjék, megértsék környezetüket
és érte felelősséget vállaló polgárokká váljanak.
Feladatvállalásunkat, elvégzett munkánkat, terveinket ebben az
évben, június 9-én az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium a megtisztelő ÖKOISKOLA címmel jutalmazta, második alkalommal.
A 2011/2012. tanévben ökoiskolai programunk fő támogatója az
A.S.A Magyarország.
Együttműködésünk eredményeképpen sikerült megteremteni
intézményünkben a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit.
Tanárkollégáink, Ivánkovics Margit, Koszticsák Angelika, Molnárné Bökönyi Mária, Schettrer Henriett , diákcsoportjai a hulladékgazdálkodás témakörében kutatómunkát folytattak, melyben a
gyáli telephelyű A.S.A munkatársai nyújtottak szakmai segítséget.
Diákjaink a környezettudatosságról iskolai felmérést készítettek,
megismerték a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás technológiai hátterét, tanulmányozták a biogáz zöld/megújuló energiaként való felhasználását.
Kutatómunkájukról a tanulók az iskola 200 felsős diákjának
tartottak igen érdekes, látványos és reméljük hasznos előadásokat,
június 12-én.

A felkészítő kollégák és diákok munkáját KÖRNYEZETTUDATOS TANÁR/DIÁK címmel és az A.S.A ajándékaival jutalmazhattuk.
Ugyancsak az A.S.A-val való együttműködés lehetőséget teremt
arra, hogy ebben az évben is folytathassuk Zöld Udvar- növénytelepítési programunkat, melyben továbbra is számítunk a szülők,
tanárkollégák és diákjaink közös munkájára.
Köszönjük az A.S.A Magyarország Kft.-nek, Gorincsek Gyulának, az A.S.A. országos kereskedelmi igazgatójának, Seprenyi Andreának, lakossági kereskedelmi üzletági igazgatójának, Kőfalusi
Viktornak, létesítmény vezetőnek, Rossi Tündének, PR. vezetőnek,
hogy pártfogolják ökoiskolánkat.
Nagy József
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Nyugdíjasainkat
A Bartók Béla Általános Iskola jövő tanévét a tantestület három meghatározó tagja nélkül fogja megkezdeni.
Negyven éves, gyermekekkel, gyermekekért végzett odaadó szakértő, lelkiismeretes munkáját köszönhettük meg a tanévzáró ünnepélyünkön Halter Gyuláné, Pribék Imréné nyugdíjba vonuló pedagógusok, Zsigmondné Dörfler Judit könyvtáros- szabadidő-szervező
kollégáinknak.
Munkájuk, eredményeik, tiszteletet érdemlő életpályájuk méltó befejezésének voltunk tanúi, résztvevői a június 22-i tanévzáró ünnepélyünkön.

Halter Gyuláné Kati néni
A Bartók Béla Általános iskola alapító tagja. Néhány év kihagyással,
a humán munkaközösség vezetője. Kollégái mindig számíthattak segítségére.
A gyerekeket életkoruknak megfelelően kezelve, precíz, alapos magyarázatokkal, érdekes, változatos, módszerekkel tanított.
Érzékenyen hangolódott a gyermeki lélekre a nehezen kezelhető tanítványokhoz is megtalálta a kulcsot. Szinte anyaként kötődik osztályaihoz, diákjaihoz, törődik velük, ha kell, kiáll értük, szervezett programokat, kirándulásokat, színház és múzeumlátogatásokat.
Szárnyaló fantáziával készített emlékezetes iskolai és városi ünnepi
műsorokat.
Csalhatatlan ösztönnel fedezte fel a tehetséget, gondozta, sikerhez
juttatta.
Tanítványai a városi versmondó versenyen eredményesen szerepeltek, minden évben volt első helyezettje.
A magyar nyelv és irodalom, a vers és prózamondás iránti szeretet
tanítványai pályaválasztására is meghatározóként hatott.
Munkájával, személyiségével nagymértékben hozzájárult iskolánk
és a város kulturális életének formálásához, jobbá tételéhez, az iskolai
magyar nyelv és irodalom oktatásának magas színvonalához.
Munkája elismeréseként 2002-ben, iskolánk alapítványától a Bartók
Alapítvány Elismerő oklevelét kapta, valamint évzáró ünnepélyünkön
Baranya Tibornétól az tanévzáró ünnepélyen vehette át a negyvenéves
pedagógusi munkájának elismeréséül a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

2012 július

búcsúztattuk
Pribék Imréné Gizi néni
Első gyáli igazgatója-pályája kezdetén-, Kovács Géza az alábbi mondatokkal jellemezte: „Egyénisége közvetlen, kedves, jó közösségi ember.
A gyerekeket, különösen a kicsiket nagyon szereti.” Két műszakban
tanított: délelőtt első osztályosait, délután harmadik osztályban. Igazgatója erről a munkájáról is elismerően írja : „Rengeteg erőt kíván a két
osztály óráira való felkészülés, ennek ellenére óráira nagyon jól felkészül. Tanítványai hamar megszerették az iskolai munkát. Mindig tiszta
rendezett munkát követelt tanítványaitól, akiket nemcsak tanított, de
problémameglátásra, megoldásra nevelte, logikus gondolkodásukat,
feladatmegoldó készségüket fejlesztve.”
1981-ben a gyáli Kossuth Lajos Általános Iskola tanítójaként bemutató
órákat tartott, pályakezdő kollégákat patronált, és az alsós munkaközösséget vezette. A szakfelügyelő az alábbi szavakkal méltatta munkáját: „A
tőle kikerülő osztályok munkafegyelme, tudásszintje példamutató.”
1984-ben az akkori gyáli 3. számú Általános Iskola, majd 1987 óta
pedig a Bartók Béla Általános Iskola tanítója.
Ismereteit folyamatosan bővítette. A gyermekek viselkedési zavarainak pedagógiai korrekciójáról szerzett ismereteket. A reál szemlélet a
logikus gondolkodás mindig is jellemezte kolléganőnket. Számos képzésen vett részt. 35 éves szakmai múlt ellenére is képezte magát.
Tanítványaival lelkesen készült városi- és területi versenyekre. Főleg a matematika állt közel hozzá. Jó érzékkel fedezte fel és gondozta
tehetséges tanítványait. A hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező tanítványai felé fokozott odafigyeléssel fordult. Minden
tanítványa szereti és tiszteli.
Iskolánk Alapítványa pedagógiai és az iskoláért végzett munkájáért
elismeréséül a Bartók Alapítvány 2005-ben Alapítványi díjjal jutalmazta.
Lelkiismeretes gyermekszerető, nagy szakmai tudással bíró, de mégis szerény kollégánk. Kiegyensúlyozott egyéniségével, humorával, életés szakmai tapasztalatával, tantestületünk meghatározó egyénisége.
A tanévzáró ünnepélyen vehette át a negyvenéves pedagógusi munkájának elismeréséül a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
Zsigmondné Dörfler Judit
Fiatalként a gyáli IFI-vezetők csoportját erősítette, ahol lelkes kortársaival megalapították a gyáli ifivezetők klubját, az IFI-klubot. Munkájukra számíthattak a gyáli pedagógusok, a általános iskolások, az iskolai
szabadidős programok színesebbé tételében, a révfülöpi táboroztatásában.
A Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1976-ban népművelő-könyvtáros szakképzettséget szerzett.
A vágya, hogy könyvtáros legyen, teljesült. 1973. január 1-jén kezdődött közalkalmazotti jogviszonya. Az első munkahelye már akkor
Gyál nagyközséghez kötötte. A mai Városháza két kis helységből álló
könyvtárában kezdte lelkes, odaadó könyvtárosi-népművelői munkáját. Sok akkori gyáli általános- és középiskolás- mai értelmiség-, kapott
tőle segítséget tanulmányaihoz, szakdolgozatához, vagy akár egy órai
kiselőadáshoz.
Gyál Város Önkormányzata 1998-ban írt ki pályázatot a Városi
Könyvtár vezetői állás betöltésére.
Judit szakmai tapasztalatával, kollégái bíztatására és javaslata alapján megpályázta a vezetői állást. Mivel, mint beosztott könyvtáros és

egy éves megbízott vezetői munkáját is pontosan végezte, a képviselőtestület bizalmát is elnyerte. A pontos szakismerete, precíz munkavégzése, a pozitív személyiségjegyei és a napi feladatok terén megmutatkozó szakszerű munkavégzése jellemezték munkáját.
Vezetése alatt folyt a városi könyvtár újjáépítése. A zord körülmények ellenére is jó légkörben folyt a nagy munka. 2003-ban hosszas belső vívódás után mégis elhagyta szeretett - és végre méltó körülmények
közé került - „könyvtárát”, és áthelyezéssel a Bartók Béla Általános
Iskolában folytatta munkáját szabadidő szervezőként.
Az iskola életében a kulturális és más szabadidős tevékenységek fő
irányítója, koordinátora. A Bartók Alapítványi Nap oszlopos szervezője, a városi és területi versenyeink egyik állandó anyagbeszerzője,
szervezője.
Szervezte az osztályok év végi kirándulásait, tanulmányi, iskolai kirándulásokat, színházlátogatásokat, papírgyűjtést stb.
Kollégáival mindig figyelmes, barátságos, segítőkész. Anyáskodó szeretete, meleg empatikus lénye miatt mindenkivel nagyon jó a
kapcsolata. A tanévzáró ünnepélyen a Bartók Alapítvány kuratóriuma
munkája elismeréséül a Bartók Alapítvány Díját adományozta.
Kedves kollégáinknak szeretettel kívánunk, derűs, szeretetteljes, nagyon boldog nyugdíjas éveket!
Baloghné B. Mária

A Bartók iskola informatika
tagozatának országos sikere
A Bartók Béla Általános Iskolában hetedik éve tanulják a diákok emelt
óraszámban az informatikát. Azok a szerencsés diákok, akik ebben az
oktatási formában vesznek részt, már első osztálytól megkezdik tanulmányaikat heti két órában, negyedik évfolyamtól pedig ez az óraszám heti négy órára emelkedik. Harmadik osztálytól kezdve minősítő
vizsgával zárják tanulóink az adott tanévet, melynek jól kidolgozott
rendszerét az iskolánkban tanító három informatikatanár kollégánk
dolgozta ki és működteti. A tagozaton végzett diákjaink képesek az
ECDL modulok teljesítésére, esetleges vizsgatételre a szülők igényeinek
és anyagi lehetőségeinek függvényében. Középiskolába lépéskor pedig
olyan előnyökkel rendelkeznek, hogy további tanulmányaikat ráépítve az itt megszerzettekre, emeltszintű érettségit is tehetnek. Továbbá a
prioritást élvező szakköri foglalkozásokon sikeresen felkészülhetnek a
legkülönbözőbb versenyekre.
Diákjaink szép sikereket értek el már eddig is különböző helyi, térségi, illetve levelezős versenyeken. Az idei tanévben részt vettünk a
Német József Informatika Országos Emlékversenyen. Mint minden országos verseny, ez is három fordulóból álló megmérettetés volt. Az első
kettő forduló iskolán belül levelezős jelleggel, majd a harmadik, a döntő
forduló ez év június 2-án Mezőtúron a Teleki Blanka Gimnáziumban
került megrendezésre ahová a 200 benevezett tanuló közül 50 diák jutott be. Iskolánkat Balogh Jázmin 4.b osztályos tanuló képviselte, aki az
5-6. évfolyamos korcsoportban versenyzett. A verseny két részből állt,
egy elméleti tudást igénylő, majd egy gyakorlati feladatból. Tanulónk a
megtisztelő harmadik helyezést hozta el az ő és iskolája dicsőségére.
Felkészítő tanára Hajdu Zsóka tanárnő volt. Köszönjük és gratulálunk a versenyen elért kiemelkedő eredményhez!
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Városközpont fejlesztés – június:
Júniusban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú Európai uniós projekten a városközponthoz kapcsolódó kivitelezési
munkálatok közül folytatódott az épület kivitelezés, az új Kistérségi Szolgáltató Központ építése.
A volt védőnői épület bontása és a szükséges fakivágások elvégzése után a földmunkák, majd az alapozási munkálatok
következtek. Az okmányiroda alapjának az új épületrész által
érintett részén történt megerősítése, és az új épületrész alaplemezének kibetonozása után megkezdődött a felmenő szerkezet
betonozása, amely a tervek szerint halad. Telepítésre került a to-

Rongálás a
Városközpontban!
Gyál központi része az elmúlt időszakban hatalmas változáson ment keresztül. A megszépült részen egy park is kialakításra került. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a város megújult
központjában az automata öntözőberendezést folyamatosan
megrongálják, a szórófejeket kirugdossák a helyéről. A közelmúltban hat fiatalt értek tetten a polgárőrök, akik a rendőrség tájékoztatása szerint június 22-én éjjel ebben, a Gyál
büszkeségeként emlegetett parkban garázdaságot követtek
el, a kialakított automata öntözőrendszert megrongálták.
Tettük következményeként közmunkát kell végezniük a
parkban.
Mi, gyáliak mindent megteszünk a fejlődésért, azért, hogy
városunk egyre szebb és élhetőbb legyen. Új köztereket teremtünk, amelyek városunk fiataljainak is életteréül szolgálhatnak. Meggyőződésünk szerint nem tűrhetjük, hogy gyermekeink pusztán fiatalos virtusból akadályozzák a fejlődést.
Kérjük a város lakosságát, hogy együtt vigyázzunk értékeinkre, és őrizzük meg teljes pompájában a kialakított (és
részben még kialakítás alatt álló) városközpontot.
Polgármesteri Hivatal

ronydaru, mely szinte az építkezés teljes ideje alatt a helyszínen
lesz, segítve a kivitelezők munkáját.
Az okmányiroda épületének korábbi bejárata megszüntetésre
került, és az épület oldalfalán új, ideiglenes bejárat került kialakításra, hogy biztosítsa az okmányiroda folyamatos működését.
Júliusban a szerkezetépítés tovább folytatódik, a hónap végére
a szerkezet nagy részének elkészülése várható. Az okmányiroda
új tetőszerkezetének kialakítása szintén megkezdődik, a jelenlegi
lapostető helyett új, korszerű sátortetőt kap az épület.
			
Polgármesteri Hivatal

A virágok nem
bántanak
A Gyáli Kertbarát Kör mint minden évben most is sok egynyári virágot ültetett ki a pályázat útján elnyert támogatásából.
A Szent István tér egynyári virágainak gondozása, locsolása
a klub vállalása. Hetente esténként több alkalommal láthatók
tagjaink, és Ők nem a közmunka keretén belül tevékenykednek, fizetség sem jár érte, mint ahogy megkaptuk a kutyáját
sétáltató éppen virágot lerágó eb tulajdonosától, örüljünk,
hogy dolgozhatunk.
Mindez még nem elég kártétel, jönnek a gyűjtögetők, és elviszik a virágot, otthonukban szebben mutat, jelszóval. Mások
egyszerűen kettétörték, kihúzva otthagyták.
Igen rövid ideig tartott az egységes kiültetés képe, még esélyt
sem kaptak a virágok, hogy kifejlődve pompázzanak.
A jóindulatú emberek azt kérdezik mindezt MIÉRT teszik.
A VIRÁGOK NEM BÁNTANAK , csak széppé teszik környezetünket.
Most ismét virágot ültetünk!
a Kertbarát Kör vezetősége

Felhívás
A Gyáli Kertbarát Kör 2012. szeptember 7-én 14 órai kezdettel megnyitja hagyományos „Terménykiállítás”-át a közház
civil termében.
A kiállítás 4 napig lesz látható.
Kérünk minden kiállítani szándékozó lakost, és klub tagot,
hogy 2012. szeptember elejéig jelezze e szándékát.
Telefon számok:
Bacsa Ferenc elnök 06-29-343-853, 06-70-536-1574
Pusztai Jutka
06-29-345-401, 06-70-344-1935
Szeretettel várunk minden kertbarátot.
vezetőség
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Gyermeknap a Gyermekjóléti Szolgálatnál
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja Gyermekjóléti
Szolgálatánál idén június 7-én került sor az immár hagyományosnak tekinthető Gyermeknap megszervezésére.
A program megvalósulásához aktív részvételével és eszközök biztosításával jelentős
mértékben járult hozzá az Agapé Gyülekezet. A helyszínt és az asztalokat, padokat a
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosította a rendezvény
számára.
A gyerekeknek lehetőségük nyílt próbára tenni kreativitásukat üvegfestés, kavicsfestés, gyöngyfűzés, valamint farmer karkötő készítés terén, ami mellett ügyességüket
társasjátékok, sportvetélkedők során kamatoztathatták, illetve az Agapé Gyülekezet
által hozott ugrálóvár is rendelkezésükre állt. A fentiek fáradalmait a gyerekek arcfestés és hajfonatkészítés közben pihenhették ki, míg a szervezők keksszel kínálták őket.
Pár élménydús óra után a közel száz résztvevő gyermek az általuk készített kincsekkel megpakolva, arcfestéssel díszítve indult haza.
Köszönjük segítőinknek és támogatóinknak hozzájárulását az immár negyedik alkalommal megrendezett Gyermeknap sikeres lebonyolításához. Együttműködésüknek köszönhetően június 7-ét valóban sajátjuknak érezhették a résztvevő gyerkőcök.
„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja
Gyermekjóléti Szolgálat

Nap mint nap a gyermekekért…
Idén is megrendezésre került a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Gyermeknapi rendezvénye, melyen mi Zrínyisek is
részt vettünk.
Mint minden évben, most is gazdag programokkal, szeretettel és határtalan kedvességgel fogadtak minket.
Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek felfedezték az ugrálóvárat, lelkesen fűzték a gyöngyöt, kavicsot és üveget festettek. A mozgékonyabbaknak játékokat tanítottak a pályán.
Természetesen egy kis keksz és innivaló is várta a játékban
kifáradt gyerkőcöket.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a mozgalmas
délutánnak, vendéglátóink kedvességét szavak helyett a mosolygós gyermek arcokkal szeretnénk megköszönni.
Reméljük jövőre is találkozunk majd!
Zsigovits Zsóka

15

Új

Gyáli Újság

Jótékonysági gála Lóra fel!
A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör idén is megrendezte azt a jótékonysági gálát, melyet színvonalas, helyi fellépők műsoraiból állít össze, a közönség pedig a belépőjegy megvásárlásával minden évben támogathat egy gyáli gyermeket, családot,
akiknek nagy szüksége van a nagylelkű felajánlásokra.
A „Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért gálára” idén június
24-én, vasárnap került sor a közösségi házban, az idei rendezvény kedvezményezettje Kopp Alexandra Bianka volt.
Köszönjük mindazoknak – fellépőknek és a megjelent közönségnek –, akik lehetővé tették, hogy idén is megrendezhettük a „ Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért” elnevezésű
jótékonysági gálánkat!
Mindnyájuknak tisztelettel és sok szeretettel:
Gyáli Kertvárosi Polgári Kör

Kedves Gyáli Lakosok!

Lózsi Józsefné Marika vagyok, a Gyáli Mozgáskorlátozottak
Önálló Egyesületének voltam a vezetője majdnem 15 évig.
Sajnos egészségi állapotom, családi helyzetem és iskolai
végzettségem miatt a mai követelményeknek nem tudok
megfelelni, ezért közgyűlési döntés alapján az egyesületünk
feloszlott.
Na de nem ezért kérem a segítségüket, Kopp Alexandra
Bianka részére, hanem azért, mert unokám, akinél egynapos egészséges születését követően oxigénhiányosság lépett
fel. Több, mint 10 óráig nem kapott megfelelő ellátást és ez
olyannyira károsította az egészségét, hogy immár 15 éve
teljes felügyeletet igénylő ellátásra van szüksége. Kiderült,
hogy a hiperaktivitás, a figyelemzavar kamaszkorát is befolyásolják. Iskolába minden nap hozni, vinni kell, ami sajnos
nem itt Gyálon van. A viselkedése végett alapítványi iskolában kapott lehetőséget, ahol folytathatja tanulmányait.
Ezek miatt és az én mozgáskorlátozottságom miatt a lányom ápolási segélyen van, csak négyórás munkát tud vállalni, ha van. Gyermekét egyedül neveli, a gyógyítására már
anyagi lehetősége nincs.
A család nevében szeretném megköszönni mindenkinek,
aki a gála vendégeként a belépőjegyek megvásárlásával unokámat támogatta, illetve köszönöm a szervezőknek is a lehetőséget.
Kérek mindenkit, aki tud, segítsen, hogy ez a szép kislány
olyan legyen, mint a többi korabeli. Kaphasson egy esélyt
mindezek elérésére és a gyógyulásra. Úgy érzem, hogy mi
magyarok összefogunk és ami tőlünk telik segítünk.
Kérem a vállalkozó és segíteni tudó embereket, hogy az
alábbi számlaszámon keresztül támogassák hozzájárulásukkal a gyógyulását.
A számlaszám:
1400512-12723249-01000005 VOLKSBANK Zrt.
Címe: Üllői úti fiók BUDAPEST, 1181 Üllői út 511.
Szívből köszönjük mindenkinek!
Tisztelettel:
Lózsi Józsefné és családja
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A napközis szabadidős munkatervben kiemelt helyen szerepel a közösségépítés és a természet szeretetére nevelés. Hogyan valósítható meg egy
napközis foglalkozáson?
Egy meleg májusi pénteken az első osztályos napközisekkel, a Gyál szélén lévő lovardába kirándultunk. A tanulók izgatottan várták, hogy lóhátra
kerüljenek. Volt közöttük olyan, aki már ült lovon, de sokan most próbálták először, hogy milyen is a lovaglás. A Tündér nevű ló jó „munkájáért”
almát és répát kapott jutalmul. A ló etetése sokakat meglepett, mert igen
lónyálas lett a gyerekek keze. Aki éppen nem a lovon ült az sem unatkozott, a tanyán élő állatokkal ismerkedhetett meg, a baromfiudvar lakóival,
– vaddisznóval, akit meg is etethettek – és egy párhetes kiscsikóval. A nagy
legelőn szabadon szaladgálhattak, ismerkedtek a nővényekkel.
Fontos értéknek tartom a természet tiszteletét, az állatok szeretetét. Remélem a délutánon sikerült ezt elérnem. Ezúton szeretném megköszönni
Gyál Városüzemeltetési Kht.-nak, hogy a gyerekek utaztatásához szükséges buszt biztosította részünkre.
Vitéz Ildikó
napközis csoportvezető

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodákban a védőnői szűrővizsgálatok
megszűntek, ezért kérjük gyermekükkel a védőnői tanácsadáson legyenek szívesek megjelenni!
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásról és
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján a védőnő szűrővizsgálatot végez. Az 51/1997.(XII.18.) NM rendelet
3§2/a bekezdés és a 4§b bekezdése alapján ezen vizsgálatok kötelezőek.
(A vizsgálat magában foglalja a gyermek testi fejlődését – testtömeg,
testhossz, fej és mellkörfogat mérését –, pszichomotoros és mentális fejlődésvizsgálatát, látás, kancsalság, hallás vizsgálatát, vérnyomás mérés,
beszédfejlődés és mozgásszervek vizsgálatát.)
Státusz vizsgálatok 1-3-6 hónaposan, 1-2-3-4-5-6 éves életkorban vannak!
Az 5 és 6 éves státusz vizsgálatok az iskolaérettségi vizsgálat része,
melynek eredményét az iskolába menéskor kérik. Amennyiben a vizsgálatokon indokolatlanul nem jelennek meg, a Gyermekjóléti Szolgálat felé
kötelességünk jelezni a hiányt!
Tanácsadás helyszíne: 2360 Gyál, Kőrösi út 136. Védőnői Szolgálat
épülete
Időpont egyeztetés: 29/540-898, illetve védőnőjük mobilszámán
Kellemes pihenést kívánunk a nyári szünetre!
Köszönettel:
a gyáli védőnők
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Alpinista tábor
A Poszeidon Speciális Mentőszolgálat 2360 Gyál Táncsics Mihály
u. 66. bejárásos elfoglaltságot szervez 12 éves kortól 8–16 h között
2012. 07- 08 hóban önköltséges áron 15.500 ft/egy hét 5 nap .
Kárelhárítást, mentést segítő zuhanás elleni egyéni védelmi eszközrendszerek segítségével, az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása. Ezen ismeretek magában foglalják a kötéltechnikai védőeszközök minimális szintű ismeretét, rendszerben
történő alkalmazását. A zuhanás elleni egyéni védőeszközök, ipari
alpintechnikai felszerelések biztonságos, az adott specifikus szakterületeken történő használata.
A magasból- és mélyből mentési rendszerek elsajátítása, élethelyzetekben történő végrehajtása. Hordágy használat, mozgatás,
ismeretek.

Challengeland Kalandpark kirándulás 3 hektáron, közel 250
akadály meghódítása a cél, amely lehetőséget nyújt ügyességi és
erőnléti feladatok kipróbálására különböző nehézségi szinteken, a
kezdőtől a haladókig. Plusz költség 3.500 Ft
Jelentkezni lehet : Weboldal: http://www.poszeidon-mentok.hu;
Email : poszeidonserver@gmail.com; Telefon : 06-20/922-3610.

Gázszolgáltatási szünet
Az FGSZ Zrt. a Gyál átadó állomáson karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért városunkban a gázszolgáltatás 2012.
augusztus 8-án reggel 7 órától előreláthatólag 2012. augusztus 10-én 12 óráig szünetel.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének
biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót
szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának
érdekében az FGSZ Zrt. szakembereinek meg kell győződniük az elzárók zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves megértésüket kérjük, a szolgáltatás zökkenőmentes újraindításához nyújtott segítségüket pedig köszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentését a TIGÁZ-DSO Kft.
diszpécserszolgálat 06-80/300-300 ingyenesen hívható telefonszámán teheti meg.
Polgármesteri Hivatal

Baba-, gyermek- és felnõttruha börze
Kinõtt baba-, gyermek- és felnõttruhák, megunt
játékok, biztonsági ülések, gyermekbútorok és
egyéb tárgyak vására.
2012. augusztus 18-án, szombaton 9-14 óráig.
Esõ esetén a rendezvény elmarad.
Helyszín: Játszókert, Gyál, Dobó Katica u. 34.
Árusítók jelentkezését Blaskó Szilvia várja,
augusztus 8-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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Gyál
közigazgatási határain belül 2012. július 3. és december 29.
között látják el a Magyar Kémény Kft. munkatársai. A társaság alkalmazásában álló személyek névre szóló, arcképes
kitűzőkkel rendelkeznek.
Polgármesteri Hivatal

Az

„…Azt a ragyogóját!”
dal és nótaműsort
a Kovács István Pál Dalkör
2012. augusztus 11-én, szombaton
17.30 órakor szervezi a közösségi ház
díszudvarán.
Fellépnek a dalkör énekesei, az Őszidő
Nyugdíjas Klub énekkara és
Vásárhelyi Prodán Miklós vendég énekes.

A zenét Látó Imre és
cigányzenekara szolgáltatja.

A műsorban lesz tánc és tombola.
Belépő: 700.- Ft, (pártoló tagoknak 300.-)
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„VI. Gyál Kupa”

amatőr mix strandröplabda torna
2012. június 23-án, szombaton került hatodszor megrendezésre a
Gyáli BKSE röplabda szakosztályának hagyományos nyári versenye
a városi sportpályán. Gyál városában és Pestszentimrén egyre több
csapat tart edzéseket és indul amatőr röplabda tornákon. Ősztől tavaszig az Ady Endre Általános Iskola és az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola adott otthont a gyáliak csapatának, a jó idő
beköszöntével pedig a sporttelepen tartjuk az edzéseket hetente háromszor. A röplabdakedvelők weboldalán, /www.mozgok.hu/ tájékozódhatnak az edzések időpontjáról és helyszínéről, akik szeretnének csatlakozni az egyre nagyobb létszámú röplabdázók táborához.

Második a Gyál
A 2011-12-es Bajnoki évben az Üllői csoport U15-ös korosztályban,
a Gyáli BKSE csapata magabiztosan nyerte meg a bajnokságot.
Pest megyében négy csoportban játszottak az U15-ös focisták.
A négy bajnokcsapat: Veresegyháza, Törökbálint, Tápiószecső és
Gyál. A bajnokok 2012. 06. 10 -én mérhették össze erejüket a Tápiószecsőn megrendezett bajnokok tornáján.
Csapatunk kiváló játékkal győzte le Tápiószecsőt 3:2-re.
Góllövők: Hubert László (2), Koszticsák Bendegúz
A döntőben pedig végig szoros küzdelemben maradt alul a Veresegyháza csapatával szemben.
Így Gyál Pest megyében a 2. legjobb csapat lett korosztályában.
Akik elérték ezt a szép sikert: Varga Ádám, Dékány Tamás Dominik, Turcsán Patrik, Tar Balázs, Györe Mihály, Nagy Patrik,
Kocsticsák Bendegúz, Kövér István, Árkosi Norbert László, Blazinovits Bence, Hubert László, Dani Csilla, Zsidó Máté, Kiss Norbert, Kiss Csaba, Csuhaj László, Tóth Róbert.
Edzők: Tokics Zoltán, Lantos István, Kemény Norbert

A FEGY naplójából
Köszönet Gyál Város Önkormányzatának, az Ifjúsági és Sport
Bizottság elnökének, Vinnai Tibornak, akik támogatták a röplabda szakosztályt idén is az amatőr versenyeken való indulásban és
a kupa megrendezésében. Külön köszönet Cseszkó Tibor önkormányzati képviselőnek, a szakosztály főszponzorának, aki a versenyre homokot szállított a pályára és sátrat biztosított, hogy zavartalan legyen a torna lebonyolítása és a versenyzők két mérkőzés
között ott megpihenhessenek. Köszönet Zsuzsának, aki a büfében
gondoskodott éhségünk csillapításáról és finom gulyást készített a
versenyzők nagy örömére.
I-VIII. helyezésig a csapatok oklevéldíjazásban részesültek, az
I-III. helyezett csapat érmet kapott, I. helyezett csapat elnyerte a
„Gyál Kupa” serleget. Különdíjat kapott a „Legjobb női játékos”
– Kovács Gréta (Hello csajok) és a „Legjobb férfi játékos” – Deli
Balázs (Hova Tours). A kupát idén gyáli csapat hódította el, mivel
’Puhos Gyuri és a Pannon Pumák’ végeztek az első helyen. A hazai
csapatok még a második és a harmadik helyet is megszerezték. A
díjakat átadta az Ifjúsági és Sport Bizottság tagja Cseszkó Tibor.
A verseny kiírásának utolsó sorát idézem: „Abszolút győztes lesz
az a csapat, aki legjobban érzi magát a versenyen.” Nyolc abszolút
győztes csapat tért késő este haza. Több mint tizenegy óra röplabdázás után megszületett az eredmény és a gyönyörű, napsütéses nyári
időben nem zavarta semmi sem a játék menetét, minden csapat jól
érezte magát. Jövőre is várjuk az érdeklődő fiatalokat és az örökifjú
röplabdázókat a „VII. Gyál Kupa” strandröplabda tornánkra!
A verseny végeredménye:
1. Puhos Gyuri és a Pannon Pumák
2. Helló csajok
3. BABA
4. Hova Tours
5. Fakupa
6. Parkosok
7. Fova
Juhász Katalin
8. Eszeve-szett
szervező
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06.13. Egy Jókai utcában élő hölgy jelezte járőreinknek, hogy két
lányát folyamatosan molesztálja a szomszédjukban élő férfi. A lányok vásárolni mentek és az anyuka aggódik, mert látta, hogy a
zaklató személy a lányok után indult. Szolgálatunk, pár utcával
távolabb egy bokorba bújva megtalálta a „lovag”urat, akit a rendőrség rendelkezésére átadtunk.
Kis idő elteltével a fenti címről jelezte az anyuka ügyeleti központunknak, hogy lakásuk ajtaját egy ismereten személy egy termetes kővel megdobta. Járőreink ismét a címre vonultak a rendőrséggel közösen. A károsult megtette a feljelentést.
Újabb jelzést kaptunk fenti címről, miszerint a szomszéd, akivel szemben a rendőrség már intézkedett, most a kerítésen keresztül kiabál és fenyegetőzik. Járőreink hatósági tanúként segítették
a rendőrség munkáját.
06.14. Az esti órákban megtámadták a közterület felügyelet egyik
munkatársát, a Brassói u. környékén. Két támadó hátulról leütötte
a közfeladatot ellátó személyt. Szolgálatunk nagy erőkkel, a rendőrséggel közösen megkezdte a „bátor”elkövetők felkutatását. Az
akció sikeresen zárult, az elkövetők pár órán belül a gyáli őrs vendégszeretetét élvezték.
06.22. Főzőcsapatunk meghívást kapott az IPA Román szekciójától, a Zilahon rendezett kétnapos nemzetközi főzőversenyre.
A gyönyörű környezetben rendezett versenyen szakácsaink, akik
egyben a Szabadtűzi Lovagrend tagjai is az elismerésre méltó második helyezést érték el. A 25 liter halászlé és a harcsa paprikás
túrós csuszával percek alatt elfogyott az eredményhirdetés után.
Köszönjük!
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!
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Partnerként a biztonságos vízellátásért
Hamarosan csak olyan víziközművek szolgáltathatnak az országban, amelyek megkapták az ehhez
szükséges akkreditációt. A méreteiben kicsi, mindössze néhány települést ellátó cégek azonban várhatóan gondban lesznek, mert a minősítéshez szükséges feltételek teljesítéséhez a törvény meglehetősen
magasra tette a mércét. A több mint nyolcvan éves
múltra visszatekintő, többségében állami tulajdonban lévő, stabil lábakon álló, váci székhelyű Duna
Menti Regionális Vízmű Zrt azonban kész az önkormányzatokkal az együttműködésre, kölcsönösen
előnyös feltételekkel.
Tóth István, a DMRV Zrt vezérigazgatója azt mondja: a társaságot
elsősorban azok a partneri kapcsolatok érdeklik, amelyek a cég már
meglévő szolgáltatási területéhez kapcsolódó településeket érintik.
– A most július 15-től hatályos új víziközmű törvény rendelkezik
arról, hogy a jövőben csak akkreditált szolgáltatók működhetnek az
ágazatban - mondja Tóth István. - Ez azt jelenti, hogy a mintegy négyszáz, többségében kisebb szolgáltató válaszút elé érkezik: vagy elindítja a minősítési folyamatot, amelynek nagyon szigorú feltételei vannak
és nem kevés pénzbe kerül, vagy esetleg más megoldást választ. És itt
jöhetnek a képbe az állami tulajdonú regionális vízművek, amelyek
megfelelő szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy
partnerként bekapcsolódjanak a víz- és csatornaszolgáltatásba. Ehhez természetesen megállapodást kell kötnünk a tulajdonos önkormányzatokkal. Mi elsősorban a bérleti - üzemeltetési szerződésekben
vagyunk érdekeltek. Egy ilyen konstrukció a hosszútávon is biztonságos, korrekt együttműködés alapja lehet, amely a fogyasztók és a
tulajdonos önkormányzatok számára is előnyös.
A vezérigazgató hozzátette: az adatok azt mutatják, hogy ma Magyarországon nyolc településre jut egy víziközmű szolgáltató. A kis
cégek műszaki háttere nagyon változatos, de a helyzetet jól jellemzi,
hogy a legtöbb helyen átlagosan 40 (!) százalékos a hálózati veszteség,
ami praktikusan azt jelenti, hogy a fogyasztó, miközben elhasznál 10
köbméter vizet, 14 köbméternek az árát fizeti meg. Ráadásul január 1től megszűnt az önkormányzatok ármegállapítási joga, a törvény az illetékes minisztert hatalmazza fel a szolgáltatási díjak jóváhagyására.
– A törvény az együttműködésre ösztönzi a víziközmű társaságokat, hiszen kimondja, hogy fokozatosan előbb 50, majd a következő
lépcsőben 100, végül legalább 150 ezerre kell növelni területükön az
ellátásban résztvevők számát - jegyzi meg Tóth István. - Emellett a
működést szigorú pénzügyi, tárgyi, személyi, szakmai és környezetvédelmi feltételekhez kötik. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt már
most minden előírásnak megfelel, ezért ajánljuk az ellátási területünk
határaihoz közeli önkormányzatoknak: üljünk le tárgyalni és dolgozzuk ki az együttműködés feltételeit. Az általunk ajánlott bérleti
- működtetési szerződés ráadásul az önkormányzatoknak is előnyös,
hiszen az üzemeltetett hálózat és egyéb berendezések után bérleti díjat
fizetünk nekik.
A DMRV Zrt Magyarország negyedik legnagyobb víziközmű szolgáltatója. A társaság több mint ezer embert foglalkoztat, a 3700 kilométer hosszú hálózaton mintegy 165 ezer köbméteres napi kapacitással rendelkezik. A cég egy jól működő ügyfélszolgálati rendszert tart
fenn, és egyre dinamikusabban tevékenykedik a társadalmi felelős-

ségvállalásban. Tavaly a DMRV elnyerte az európai kiválósági díjat is,
az erre való felkészülés során számos belső átszervezést és korszerűsítést hajtottak végre. Ma 122 településen 620 ezer fogyasztó mondhatja
el, hogy a társaság elégedett ügyfele.
– Számunkra mindig is a legelső az ellátás biztonsága volt és lesz
a jövőben is - mondja Tóth István. - A bérleti - üzemeltetési konstrukcióban az önkormányzat tulajdonosi joga továbbra is fennmarad.
A törvény szerint a tulajdonos kötelessége a hálózat karbantartása,
korszerűsítése és fejlesztése, ám nyilván egy jól működő kapcsolatban
közös az érdek: a víz- és csatornaszolgáltatás biztonsága. Ehhez kívánunk szakmai és technikai hátteret biztosítani, ha velünk köt szerződést az érintett tulajdonos önkormányzat. Hatékony, egységes és
magas színvonalú szolgáltatás kínálunk a fogyasztóknak, megbízható,
hosszútávú kapcsolatokat a településeknek. Már elindultak bizonyos
tárgyalások, elsősorban a Pest megye déli részén működő kisebb víziközmű cégek kerültek érdeklődésünk középpontjába.
Az új víziközmű törvény egyfajta versenyhelyzetet is teremtett. Ez
azt jelenti, hogy a DMRV jelenlegi szolgáltatási területén is megjelenhetnek más társaságok ajánlataikkal. Ezért a cég vezetése kiemelten
fontos feladatként határozta meg a már meglévő fogyasztók megtartását, a velük ápolt kapcsolatok fejlesztését. A fő cél a szolgáltatások
díjának csökkentése, a műszaki színvonal emelése.
– Bár kétségtelen, hogy a kisebb víziközmű szolgáltatók közül sok
helyen igen komoly eredményeket értek el, és ezért elismerés illeti őket,
le kell szögeznünk, hogy változatlan pénzügyi feltételek között a már
az akkreditációs feltételeket teljesítő, szakmailag felkészült cég többet
tud a hálózatra fordítani, mint az, amely ezekkel a feltételekkel nem
rendelkezik. A DMRV felkészült a változásokra, minden téren készen
áll arra, hogy a tárgyalásokat lefolytassa az érintett önkormányzatokkal és kész kölcsönösen előnyös szerződéseket aláírni velük. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy a szolgáltatás átvételével senkinek sem
szűnik meg a munkahelye. Készek vagyunk a tulajdonos önkormányzatoknak saját részvényeinkből átadni azért, hogy tulajdonosként folyamatosan figyelemmel kísérhessék tevékenységünket. A garancia a
legkedvezőbb szolgáltatási díjakra, az önkormányzati tulajdonosi viszony megőrzésére, a hálózat hosszútávú működésének fenntartására
és fejlesztésére egyedül egy állami tulajdonban lévő társaság lehet,
adott esetben Pest megyében a DMRV Zrt - mondta befejezésül Tóth
István, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt vezérigazgatója.
(X)

19

Új

Gyáli Újság

Bemutatkozik a
DMRV Zrt.
Információ a szervezet megértéséhez
Cégnév, rövidített név:
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, DMRV Zrt.

Társaságunk stratégiáját az alábbi elvek szerint építette fel:

Székhelye: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.			

Regionális integrációs központként víziközművek fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel a társaság tulajdonosainak, ellátott fogyasztóinak érdekeire, valamint a környezet
védelmére.

Tevékenységi köre:		
			

Víztermelés, - kezelés, ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Telephelye, Fióktelepei					
Duna Balparti Üzemigazgatóság, 2600 Vác, Derecske dűlő. 4/a.
2000 Szentendre, Kalászi u. 2				
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 4-7.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 134.
Jogi státusz:
Zártkörű részvénytársasági formában
működő gazdálkodó szervezet.
Tulajdonosi kapcsolat:
Magyar Állam
DMRV Zrt.
Dolgozói részvénytulajdonosok
Önkormányzati tulajdon

(90.09009%)
(5,17455%)
(4,72973%)
(0,00563%)

Földrajzi kiterjesztettség:
Tevékenységünket Észak-pest, Komárom-Esztergom és Nógrád
megye nyugati térségének 122 Önkormányzatának területén folytatjuk, kizárólagos víziközmű szolgáltatóként. Tevékenységeink a
jelzett területen: ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés, és tisztítás-kezelés.

Küldetés:

Jövőkép:

Magas színvonalú költséghatékony, környezettudatos víziközmű szolgáltatás, folyamatos fejlesztéssel a fenntarthatóság és
bővíthetőség érdekében

A társaság értékei:
- Integrációs képesség
- Megbízható szolgáltatás
- Pénzügyi stabilitás
- 84 éves múlt

A Társaság szervezeti felépítése:
Társaságunk az üzemeltetési és az azokhoz kapcsolódó feladatokat területi szervezeteken keresztül (Üzemigazgatóságok) végzi. Ez
biztosítja, hogy a helyi sajátosságoknak minél inkább megfeleljen.

					

A Társaság történetének mérföldkövei:

A cég fennállását 1928. október 21-től – a Vác város vízművének
üzembe helyezésétől – számítjuk. Az akkor létrejött szolgáltató
szervezet 1962-ig – különböző elnevezéssel - városi vízműként
működik. Majd ezt követően térségi feladatokat lát el a Dunakanyarban, 1971. évtől ágazati irányítás alá kerül. A részvénytársaság
1993. április 1-jével – a jogelőd állami vállalat átalakításával – jött
létre.
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Alapstratégiánk:

Integrációs központtá válni! Az elmúlt esztendőben újragondolt és átértékelt társasági szintű stratégiánk az abban megfogalmazott legfőbb értékeinkre épül, melyek: Integrációs törekvéseinkkel azt kívánjuk bizonyítani, hogy megbízhatóan,
felelősen, tisztességgel végzett, szolgáltatói tevékenységünkkel folyamatos minőségi szolgáltatást és ezzel értéket adunk
fogyasztóinknak. Stabil pénzügyi helyzetünk a jövőben is
lehetővé teszi számunkra, hogy segítsünk a rászorultakon,
lehetőségeinken belül anyagi támogatást nyújtsunk az ellátási területünk számos nonprofit szervezetének. Mindezeket
úgy tegyük, hogy ránk is büszkén emlékezzen az utókor, mint
ahogy mi is gondolunk az elődeinkre Társaságunknál.

Kiemelt stratégiai céljaink:

A fogyasztóknak minél magasabb színvonalú szolgáltatás
biztosítása, minél nagyobb fogyasztói megelégedés elérése.
Törekvés integrációs központi szerep elérésére a régióban.
Működtetési hatékonyság növelése mind a közművagyont,
mind a működtető vagyont illetően, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően. Fenntartható gazdálkodás a vízkincsekkel,
környezettudatosság. Humánerőforrás fejlesztése, dolgozói
elégedettség növelése.

Dolgozói létszám, munkaerő állomány

Az 1094 fő munkaerőt foglalkoztató DMRV Zrt. szolgáltatásait,
több mint 600 ezer fogyasztó veszi igénybe. Társaságunk irányítását a vezérigazgató, és két szakigazgató mellett 15 fő középvezető
látja el. Az irányított munkavállalók közül 755 fő fizikai, míg 321
fő szellemi foglalkoztatott. A Társaság a személyi állományának
folyamatos fejlesztésére komoly erőforrásokat áldoz. Valamennyi
munkatársunk rendelkezik a munkakörének betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciákkal.

Integrált Irányítás

A szolgáltatói tevékenységünk meghatározó területein kiemelt figyelmet fordítunk a – 2001-ben kiépített MSZ EN ISO 9002:1996
szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer megfelelő működtetésére. 2001-ben történt bevezetését követően, 2009től a MSZ EN ISO 9001:2009 / MSZ EN ISO 14001:2005 / MSZ
28001:2008 szabványok szerint működő MIR-KIR-MEBIR integrált irányítási rendszer előírásainak megfelelően végezzük munkánkat.

Mivel foglalkozunk?

Alaptevékenységünk: Vízellátás
Kapacitás Vezetékhálózat hossza
(m3/nap)

(km)

Medence térfogat
(em3)

Zrt. összesen: 164.706
3.674,1
103,08
Ellátott települések száma: 122 db Lakosok száma: 620 ezer lakos
Szennyvízelvezetés
Kapacitás Csatorna-hálózat hossza Átemelők száma
(m3/nap)
(km)
(db)
Zrt. összesen:
67.290
2.096,6
458
Ellátott települések száma: 91 db Lakosok száma: 315 ezer lakos

Társaságunk tevékenysége a fenntartható fejlődés és a környezeti tevékenység
tükrében
A vízminőség folyamatos ellenőrzését a Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály keretein belül 1997. óta a Nemzeti Akkreditáló
Testület által évente ellenőrzött, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001.
sz. szabvány szerint dolgozó akkreditált laboratóriumok végzik.
Az új víziközmű tv. előírásai szerint ez a működési engedély feltétele. Feladatuk az ivóvíz, (ezen belül a megfigyelő kutak, kutak, gépházak, medencék, nyomásfokozók, közműhálózatok vizének) kémiai, biológiai, bakteriológiai és toxikológiai vizsgálata, valamint
a szennyvíz (ezen belül a szennyvíztisztító telepek, ipari üzemek
vizének) és a tisztítás során keletkező szennyvíziszap minőségének
rendszeres vizsgálata. Az akkreditált laboratóriumok eredményeit az egészségügyi és a környezetvédelmi hatóságok is elfogadják.
A jó működést akkreditált tanúsító szervezet évről évre ellenőrzi és
tanúsítja, az elmúlt 15 évben hiányosságot nem állapított meg.

Díjaink:

Az Ország öt állami tulajdonú víziközmű társaságát tekintve a második legalacsonyabb díjjal rendelkezünk.

Adózás előtti eredmény

Minden évben a Társaság pozitív adózás előtti eredményt ér el.
A mértéke is folyamatosan emelkedett. Ezen tendencia alól kivételt képez a 2011. év amikor a területbővítéssel kapcsolatosan olyan
kezdeti költségek merültek fel, melyeknek kedvező hatása csak
hosszú távon lesz érzékelhető.
A Zrt fennállása óta veszteséges évet nem zárt.

Ügyfélszolgálatok, elektronikus ügyintézés, fogyasztói kapcsolatok

Társaságunknak NEM VOLT 2011. évben fogyasztóvédelmi bírság
fizetési kötelezettsége. Az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztettük a szolgáltatásainkat. Társaságunk rendszeresen végez ügyfelei körében elégedettségméréseket, melyek eredményeként 2011. évben megállapítást nyert, hogy
nagymértékben növekedett ügyfeleink elégedettsége a személyes és
a telefonos ügyfélszolgálatok munkájával kapcsolatban.
Ügyfélszolgálatok
4 ügyfélszolgálati iroda és 16 tájékoztató iroda működik a szolgáltatási
területünkön, ahol magas színvonalú kiszolgálással állunk az ügyfeleink személyes megkeresése esetén rendelkezésére. Valamennyi ügyfélszolgálati irodánkban a bankkártyás fizetési lehetőség biztosított. Az
ügyfelek kényelmesen és sorban állás nélkül intézhetik az ügyeiket.
Telefonos ügyfélszolgálat
2012. május 15-én helyeztük üzembe az új telefonos menürendszert, amely segítségével nagymértékben automatizálva lett az ügyfelek kiszolgálása, ezeket a szolgáltatásokat sorban állás, várakozás
nélkül tudják igénybe venni a nap 24 órájában.
Elektronikus ügyintézés
Email címünk ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, ahol a műszaki hibabejelentésen kívüli írásbeli bejelentéseket, mérőállás közléseket,
adat- fizetési mód változásokat, és egyéb tárgyú közlésüket tehetik
meg ügyfeleink. Ezen levelezési címünk az Ügyfélkapun keresztül
(X)
is elérhető.
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Kommunikáció, társadalmi felelősségvállalás
Jó kapcsolatot ápolunk a működési területünkön található médiumokkal. Újságcikkekkel, tájékoztató hírlevelekkel hívjuk fel fogyasztóink
figyelmét az aktualitásokra. Sajtómegjelenéseinkre a pozitív hírek
túlsúlya a jellemző, kezdeményezéseink, eseményeink kedvező fogadtatásra találtak. Fogyasztói, Önkormányzati és Társadalmi elégedettség felméréseket 2003-tól kétévente végzünk. Ügyfeleink partnereink
megítélése tevékenységeinkkel kapcsolatban folyamatosan javuló képet mutat.
2003-ban
4. 00

2005-ben
4. 02

2007-ben
4. 16

2009-ben
4. 15

2011-ben
4. 35

A szennyezés megelőzésével javítjuk a DMRV Zrt. környezeti teljesítményét, ideértve a levegőbe és a vízbe történő kibocsátást, a hulladékgazdálkodást, a mérgező és veszélyes vegyszerek használatát, lerakását,
valamint a szennyezés egyéb azonosítható formáit. A fenntartható
erőforrás-használat irányába az elektromosság, üzemanyagok, nyers és
feldolgozott anyagok, földterület és víz felelősebb használata, és a nem
megújuló erőforrások fenntartható, megújuló erőforrásokkal való vegyítése, helyettesítése került. A DMRV Zrt. jelentős részt vállal a kultúra, a sport a szabadidős tevékenységek felkarolásában. Jelentős szerepet
vállalunk a térség karitatív szervezetei munkájának segítésében. Szervezett véradásainkért méltán kaptunk elismerést a Magyar Vöröskereszt
Országos szervezettől. Jelentős részt vállalunk a MAVÍZ munkájában,
több bizottságban képviseltetjük magunkat. 2012-ben megkezdtük az
MSZ ISO 26000:2010 „A társadalmi felelősségvállalás irányelvei (CSR)”
szabvány bevezetését. Célja, segítse társaságunkat abban, hogy tevékenységünkkel hozzá tudjunk járulni a fenntartható fejlődéshez, az
ökológiai, a társadalmi és a gazdasági területen egyaránt.

Tájékoztató a víziközmű
törvényről
Ismert, hogy az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta
a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban: Tv.).
Ezzel a jogszabállyal az egész víziközmű ágazat több évtizedes jogos
elvárása teljesült, hiszen első ízben valósult meg a víziközmű szolgáltatási tevékenység átfogó, törvényi szintű szabályozása. A törvény részletesen kitér a szolgáltatás alapelveire, a víziközművekkel kapcsolatos
feladat és hatáskörökre, a víziközművek tulajdonjogára, az üzemeltetési
és a szolgáltatási jogviszony kérdéskörére (a szolgáltatás szüneteltetése,
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, szolgáltatási díj.)
Bár a törvény rendelkezéseinek többsége csak 2012. július 1. napján
lép hatályba és jelenleg kidolgozás alatt áll huszonhét végrehajtási rendelet – így a részletszabályok még nem ismertek –, szeretnénk rövid
tájékoztatást adni az önkormányzatokat érintő legfontosabb rendelkezésekről.
Ellátási felelősség:
A Tv. egyértelműen rögzíti, hogy a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos szolgáltatási
feladatok tekintetében az ellátásért felelős az állam vagy a települési
önkormányzat (Tv. 1.§(1) bek. c.) pont).
Fő szabályként az ellátásért felelős köteles gondoskodni a víziközművek
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fejlesztéséről. (Tv.10.§.(1)).
A víziközmű szolgáltatás biztosítása érdekében 15 éves gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és benyújtani az Energia Hivatal részére. A terv
felújítási és pótlási, valamint beruházási tervből áll.
Az ellátásért felelős – aki egyben a víziközmű tulajdonosa – köteles a
víziközmű üzemeltetésre vonatkozó pályázat kiírását, vagy ennek hiányában az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően, a tulajdonában lévő víziközmű vonatkozásában vagyonértékelést végezni. Meglévő üzemeltetési szerződés esetén a vagyonértékelést 2015. december 31.
napjáig kell elvégezni.
II. A víziközművek tulajdonjoga
A Tv. alapvetően tisztázza a víziközművek tulajdonlásának kérdését is.
Ennek értelmében
- kizárólag az állam, önkormányzat vagy önkormányzati társulás tulajdonában lehet víziközmű
- kizárólag az államot, önkormányzatot vagy önkormányzati társulást
illetheti meg vízvezetési szolgalmi jog. (Tv.6.§. (1)-(2))
A tulajdonjog átadásának, rendezésének valamennyi esetére vonatkozik az a 2012. július 1. napjától élő nagyon fontos rendelkezés, hogy
amennyiben a felek térítésmentes átruházásról állapodnak meg, ez ÁFA
szempontjából közcélú adománynak, társasági adó szempontjából pedig a víziközmű szolgáltatást végző vállalkozási tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül. (Tv. 8.§.(4),10.§.(3),79.§.(2))
III. A víziközmű üzemeltetés
A víziközművek üzemeltetetésére háromféle jogviszony alapján kerülhet sor, az alábbi szerződéses formában:
a.) vagyonkezelési szerződés
b.) koncessziós szerződés
c.) bérleti-üzemeltetési szerződés (Tv.15.§.(2))
- Az üzemeltetési szerződést az Energia Hivatalnak jóvá kell hagyni.
- Az üzemeltetési szerződés megkötésére az ellátásért felelős pályázatot
köteles kiírni.
- 2012. július 1. napjától határozott tartamú üzemeltetési szerződés csak
15-35 év időtartamra köthető. (Tv.16. – 17.§.)
A Tv. alapján, meghatározott esetekben az Energia Hivatal jogosult és
köteles közérdekű üzemeltetőt kijelölni.
IV. A víziközmű szolgáltató működési engedélye
Az új Tv. Önkormányzatokat is érintő fontos rendelkezése, hogy víziközműszolgáltató a jövőben kizárólag az Energia Hivatal által kiadott
működési engedély alapján végezheti szolgáltatási – üzemeltetési tevékenységét. (Tv.35.§.(1))
Másik alapvető rendelkezés, hogy főszabály szerint 2012. július 1. napjától működési engedélyt csak az a szolgáltató kaphat, amely esetében
az un. fogyasztói egyenérték 150.000 vagy annál több. (Tv.36.§. c.))
Ez alól a Tv. átmenetileg eltérést enged, amikor kimondja, hogy
- 2012. július 1. napja és 2014. december 31. napja között 50 000 – 99 999
fogyasztói egyenérték esetén,
- 2015. január 1. napja és 2016. december 31. napja között 100 000 – 149
999 fogyasztói egyenérték esetén is lehet a szolgáltatónak működési engedélye. (Tv.84.§.)
V. A közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási jogviszony
Kötelező írásbeli közműszolgáltatási szerződés létesítése, de a szolgáltatási jogviszony lakossági felhasználó esetén szerződés nélkül is létrejön
a szolgáltatás igénybevételével.
Az ingatlan tulajdonosa víziközműrendszer üzembehelyezése vagy bővítése esetén az üzembehelyezéstől, bővítéstől számított egy éven belül
köteles az ingatlant bekötni, ha az műszakilag elérhető módon épült ki és
az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. (X)
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VI. A víziközmű szolgáltatás díja
Nyilvánvalóan ismert az önkormányzatok körében, hogy 2012. január
1. napjától a víziközmű szolgáltatás díjai tekintetében az önkormányzatok ármegállapító jogköre megszűnt.
A Tv. rendelkezése szerint a szolgáltatási díj megállapítására a víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter jogosult, az Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével.

A DMRV Zrt. laboratóriumai ismét
kiválóra vizsgáztak!
A minőségi szolgáltatásokat garantálja a rendszeres kontroll.

Az elmúlt évben átalakított és korszerűen felújított váci központba költöztek a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. korábban két egymástól
távoli helyszínen működő laboratóriumai. A költözés nem volt egyszerű, mivel ez idő alatt is biztosítani kellett az akkreditált státusz megőrzését, valamint az ivóvíz és a szennyvíz minőségének folyamatos,
zavartalan vizsgálatát, amely előfeltétele a biztonságos szolgáltatásnak. A Társaságnak 1978-tól kezdődően vannak vízanalitikai laborjai,
melyekkel rendszeresen ellenőrzik az ivóvíz minőségét, kontrollálják
a cég által üzemeltetett szennyvíztisztító telepekről távozó szennyvíz
minőségét. 1997-től rendelkeznek akkreditált laboratóriummal, melyet a Nemzeti Akkreditáló Testület évente felülvizsgál, hogy megfelele a szigorú előírásoknak. Bár a 2011-es év nehéz volt, a tizenötödik éve
fenntartott státuszt a költözés mellett is sikerült megőrizni. A felújított
váci központban elkülönülten került kialakításra az ivóvíz minőségét
és a szennyvizet vizsgáló laboratórium. Azáltal, hogy a Társaság egy
helyre koncentrálta a két laboratórium tevékenységét, jóval gazdaságosabbá vált működés, s ráadásul sokkal racionálisabban szervezhetők
a munkafolyamotok. A költözést követően is kiváló minősítéssel zárult a VITUKI által elvégzett környezetanalitikai jártassági vizsgálat,
amely előfeltétele az akkreditált státusz fenntartásának. – A kiváló
eredmény – az ivóvíz, a szennyvíz és a szennyvíz iszap vizsgálata külön-külön is kiváló minősítést kapott - nemcsak a DMRV Zrt. számára
fontos szakmai elismerés, de garancia a fogyasztóknak is, hogy magas
színvonalon biztosítja szolgáltatásait a Társaság. Az ivóvíz laboratórium kémiai, biológiai, bakteriológiai és toxikológiai vizsgálatokat végez, a szennyvízvizsgáló laboratórium a 24 szennyvíztelep működését
ellenőrzi, illetve a kibocsátott, tisztított szennyvíz kémiai és biológiai
vizsgálatát, ellenőrzését végzi.
A költözés, a telephelyváltozás miatt, rendkívüli auditra is sor került, ami sikeres volt, így továbbra is fenn tudják tartani az akkreditált
státuszt. Ez azt jelenti, hogy mérési eredményeinket hivatalosan is elismeri a Nemzeti Akkreditáló Testület. Vagyis, mind az ivóvíz, mind
a tisztított szennyvíz folyamatos ellenőrzés alatt áll. A Társaság ezzel
a korszerűsítéssel ismét egy nagy lépést tett előre a biztonságos víz-

ellátás terén, a Központi Laboratóriumok munkája garanciát nyújt a
szolgáltatott víz megfelelő minőségére, az esetleges problémák időben
történő detektálására.
Mindez természetesen a fogyasztók egyre magasabb színvonalon
történő kiszolgálása érdekében történt. A környezet és a vízminőség
védelme Társaság elsődleges feladatai között szerepel a jövőben is.

HŐSÉG IDEJÉN IS CSAPVÍZ!

A nagy nyári meleg elviselhetetlenné válik mindazoknak, akik még
nem vagy már nem tölthetik idejük nagy részét vízparton. Ilyen
melegben fokozottan kell figyelnünk a folyadékpótlásra.

VÍZ NÉLKÜL NEM MEGY

Megközelítőleg ugyanannyi vizet iszunk meg egy nap, mint
amennyit a szervezetünk lead. Az emberi szervezet takarékosan bánik a vízkészletével, hiszen naponta csupán kb. 2,4 – 2,5 liter vizet
választ ki. Kánikulában azonban ennél jóval többet, akár 4 - 5 liter
is kiürülhet. A távozó folyadékot evéssel és ivással folyamatosan
pótolnunk kell. Társaságunk a DMRV Zrt. fokozott figyelmet fordít arra, hogy az általa szolgáltatott ivóvíz kiváló minőségű legyen.
Laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrizzük a víz minőségét.
Az általunk szolgáltatott ivóvíz minden paraméterében megfelel
az Európai, valamint az ennél szigorúbb hazai előírásoknak. Egy
jó pohár friss hideg csapvízben minden ásványi anyag benne van,
amit a szervezetünk nem nélkülözhet. A hőség időszakában ránk
törő szomjúságérzet azt jelenti, hogy mielőbb folyadékpótlásra van
szüksége szervezetünknek. Ezért a kánikulai időben napközben
többször kell innunk. A folyadékhiányt minden sejtünk megsínyli.
Aki szomjas, lassan elfárad, szédülés léphet fel nála, és nem tud kellőképpen koncentrálni, egyre ingerültebb lesz. Ne várjuk ezt meg.
A bőséges csapvíz ivás az egyik záloga egészségünk megőrzésének.
7+1 érv, amiért ajánljuk a csapvíz fogyasztását
1. A legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerünk. A laboratóriumok
több mint 60 szempont szerint vizsgálják a vízmintákat.
2. Fogyasztása egészséges. A szervezet számára nélkülözhetetlen
ásványi anyagokat optimális összetételben tartalmazza. Napi 2-2,5
liter folyadékra van szüksége szervezetünknek! A víz szállítja a sejtekhez a tápanyagokat, szabályozza a vérnyomást, rugalmassá teszi
az ízületeket.
3. A nap 24 órájában rendelkezésre áll.
4. Környezetbarát. Vezetéken érkezik, nem műanyag palackban,
aminek a lebomlási ideje a természetben 300 év.
5. Kényelmes. Nem kell palackokban, vödrökben hazaszállítani.
6. Olcsó. 2 liter üdítő ital vagy egy hamburger áráért átlagosan 1000
liter tiszta, egészséges csapvíz áll rendelkezésünkre a nap 24 órájában
7. Üdít, frissít.
+ 1 Nem hízlal!

(X)

23

Ötödik alkalommal lett Business Superbrand az .A.S.A.
2008 óta ötödik alkalommal nyerte el az .A.S.A. a Business Superbrands elismerést. A Business Superbrands
az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mutatja be, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki.
A bizottság elé a Dun&Bradstreet adatbázisa alapján a legjelentősebb hazai szakmai szervezetek és szövetségek ajánlásainak figyelembevételével kialakított, 3000 márkát/céget tartalmazó lista került. Ezek közül választotta ki a zsűri az idén is az .A.S.A.-t.
„Ahhoz, hogy egy termékre vagy vállalkozásra brandként tekintsünk, arra van szükség, hogy a termék
vagy vállalkozás elérje az ismertség egyfajta ingerküszöbét. Ez azonban önmagában még senkit nem emel
ki a sorból. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy az ismertségre ráépüljön az elismertség, többre van szükség. Arra, hogy a brandhez olyan pozitív élmények kötődjenek, amelyeket elsősorban a fogyasztók/ügyfelek
tartós megelégedettsége, a minőség, a vállalkozások esetében pedig egyre inkább a társadalmi elismertség
együttesen alapoz meg. Ennek az elismerése pedig természetes magyarázatot ad arra, hogy miért is büszkélkednek a nyilvánosság előtt joggal azok, akik megkapták a Superbrands címet.”
Dr. Salgó István
a Business Superbrands Bizottság elnöke

Diplomás munkatársakat keresünk Gyálon
Pályázati felhívás (5 fő részére) több pozícióra
Holland multinacionális pénzintézet helyi
ügyfélpont működtetésére keres munkatársakat.
Olyan helyi lakost keresünk, aki rendelkezik:
• Diplomával (min. érettségivel)
• Jogosítvánnyal
• Jó kommunikációs készséggel
És
• Nyitott mások iránt
• Képes új ismeretek elsajátítására
• Az emberek elfogadják
• Korábbi tevékenységében elismerték
• Vállalkozó szellemű
Amit biztosítunk a jelölt számára a sikeres
munkához
Teljes körű átképzés
• Képzési program
• Banki, biztosítási akkreditált hatósági
képzést
• A pénzügyi program teljes oktatása
• Jogi és törvényi háttér ismeretek
• Banki, biztosítói szoftverek ismerete
• Információtechnológiai támogatás
• Laptop
• Office programcsomag
24

• Szoftvercsomag
• Banki szoftvercsomag
• Mobilinternet
• Ezek szervize
• Marketingtámogatás
• Szóróanyagok, helyi reklámkampányok
támogatása
• Gyakorlati képzési program
• Mentori támogatás
• Közvetlen szakmai támogatás
Milyen feladatokat
lát el a jelölt a megbízás keretében
• Helyi kezelése alá
helyezett ügyfelek
kiszolgálása
• Meglévő szerződéseikkel kapcsolatos tanácsadás
• Meglévő szerződéseikkel kapcsolatos igények
kiszolgálása
• Tanácsadás
szerződésekkel
nem rendelkező

ügyfeleknek
• Személyes tanácsadás, találkozók szervezése
• Rendezvények, klubok szervezése.
• Nyílt tanácsadás
• Jövőkép tervezés időpont egyeztetés
alapján
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a
vegh.beata@ing.hu e-mail-címen. A személyes interjú időpontjáról e-mail-ben vagy
telefonon történik egyeztetés.

20 ÉVE
GYÁL

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

Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.
06-30/213-9985
Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057
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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.
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.
Szupergyors NYELVVIZSGA diplomához,
2-3 hónap alatt eszperantó nyelvből. Idő és
pénztakarékos megoldás. A tanfolyam mellé ingyenes próbanyelvvizsga feladatlapok
és szótanító program. Csoportos, mégis
személyre szabott oktatás. Nyári tanfolyamaink júliusban indulnak. Fundamento
Eszperanto Nyelviskola. www.eszperanto.
gportal.hu, eszperanto.fundamento@gmail.
com, 06-70/385-0270.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, paraffinos
kezelés otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos ár (már 1.600 Ft-tól!).
Telefon: 06-20/583-1980. Részletek:
www.pedikurotthonaban.hu

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.
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.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam),
villanyszerelés, háztartási gépek javítása,
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
ZÁRTSZELVÉNYEK kedvező áron! Kiemelt
ajánlatunk 40x40x2 mm 2.499,- Ft+áfa/
száltól! Érdeklődni: Tímár Vasker. Kft.
Vecsés Dózsa Gy.u.22. Tel: 29/355-501
www.timarvasker.hu

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
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Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Telefon: 30/307-9794,
30/461-6019.

Gyál központjában, csendes utcában, egymás mellett lévő két telek eladó. Összesen
1435 m2. Víz, gáz, csatorna, villany van.
Érdeklődni: 06-70/339-5607.

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
TANDÍJMENTES
nappali tagozatos, iskolarendszerű szakképzéseink
a 18-22 éves érettségizettek számára
2012. szeptember 1-i kezdéssel!

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

Középfokú, emelt szintű:
· Logisztikai ügyintéző
· Mérlegképes könyvelő
· Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

A képzéseink államilag elismert szakképzettséget tanúsító
OKJ-s bizonyítványt adnak!
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 található!

FELNŐTTEKNEK!

Támogatott szakképzések Gyálon!
2012. szeptember 2-i kezdéssel!
Kombinált szakképzések:
Logisztikai ügyintéző + Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző
Pénzügyi és számviteli ügyintéző + Vállalkozási ügyintéző
Pénzügyi és számviteli ügyintéző +TB és bérügyi szakelőadó
Kereskedelmi ügyintéző+Bolti eladó+Kereskedő boltvezető
Hagyományos szakképzések:
Logisztikai ügyintéző
Mérlegképes könyvelő
TB és bérügyi szakelőadó
Bolti eladó
Kereskedő, boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző
Irodai asszisztens
Banki befektetési termékértékesítő
Logisztikai ügyintéző szakképesítés – rész szakképesítései:
Anyagbeszerző
Áruterítő
Veszélyes áru ügyintéző

18 hónap
18 hónap
18 hónap
10 hónap
18 hónap
18 hónap
18 hónap
6 hónap
6 hónap
10 hónap
10 hónap
10 hónap
6 hónap
6 hónap
6 hónap

A képzéseink államilag elismert szakképzettséget tanúsító
OKJ-s bizonyítványt adnak!
Képzés időpontja: hetente 3 alkalommal, kedden, szerdán és csütörtökön
17: 00 – 20: 00 óráig
Regisztrációs díj: 10. 000 Ft/félév
OKJ-s záróvizsga díja: 1×40. 000 Ft
Egyéb díja nincs, mivel támogatott képzés!
Jelentkezés: 2012. augusztus 13-31. (8:00–15:00); Tel: 29/ 346-451

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2360 Gyál, Vecsési út 32.

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

www.allatorvosgyal.hu

Dr. Molnár M. Zoltán

06/30 996 2633

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

Új szolgáltatásaink:

ultrahang-vizsgálat
gépi altatás
kórházi benntartás
mikroszkópos laborvizsgálat
Törzsvásárlói kedvezmény.









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