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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja Önt az 1848-49-es for-

radalom és szabadságharc kezdetének 
évfordulója tiszteletére rendezett 

városi ünnepségre.

A rendezvény programja:
2013. március 15. (péntek), 

10.00 óra:
Városi ünnepség az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár

színháztermében.
Ünnepi beszédet mond: 

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
Az ünnepi műsor közreműködői:

a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai 
és a Gyál Városi Fúvószenekar.

Az ünnepséget követően koszorúzás a 
Templom téri kopjafánál.

Gyál Város Önkormányzatának kÖzéleti  és információs lapja

2013. február
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Beszámoló a januári képviselő-testületi ülésről

- elfogadásra került Pápai Mihály polgármester beszámolója 
a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt esemé-
nyekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
- a testület határozatokat hozott a város 2013. évi költségve-
tésére vonatkozóan;
- kinyilvánításra került, hogy Gyál Város Önkormányzata a 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállomá-
nya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 
venni. Ezzel összefüggésben a testület felhatalmazta a pol-
gármestert a megállapodások megkötésére;
- jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a háziorvosok 
szerződésének módosítása;
- az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyaror-
szági Területi Hivatalának területi igazgatója értesítette ön-
kormányzatunkat, hogy dr. Tarcheh Ghassan háziorvos mű-
ködési engedélyének érvényességi ideje 2013. január 31-én 
lejár, továbbá a finanszírozás jogalapja megszűnik, ezért feb-
ruártól nem lesz jogosult havi finanszírozásra. Ennek értel-
mében a képviselő-testület január 31. napjával dr. Tarcheh 

Ghassan szerződését megszüntette, és egyben megköszönte 
eddigi háziorvosi munkáját;
- meghatározták a 2013/14-es nevelési évben indítható óvo-
dai csoportok számát. Így a Liliom és a Tátika Óvodák 9-9, 
míg a Tulipán 10 óvodai csoportot indíthat. A beíratkozás 
időpontja: március 18-22.;
- a Tátika Óvoda vezetőjének megbízása 2013. augusztus 15-
én lejár, így kiírták az új óvodavezetői pályázatot is;
- a testület megerősítette a Dél-Pest Megyei Térségi Integ-
rált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság megszüntetését és megerősíti a taggyűlés 
által hozott 173/2013. (01. 29.) határozatot;
- és döntött a Városi Egészségügyi Központ járóbeteg-szak-
ellátási feladat további ellátásának szándékáról.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros 
ülését 2013. február 28-án tartja az új Városháza tanácster-
mében. A képviselő-testületi előterjesztések, illetve döntések 
a www.gyal.hu honlapon olvashatók.

Polgármesteri Hivatal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartotta éves 
munkarend szerinti első ülését. Az ülés kezdetén Babák László, a Gyáli Járási Hivatal vezetője 
bemutatkozott a képviselő-testületnek. Az ülésen a következő fontosabb döntések születtek:

Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyáli Járási Hivatala elérhetőségei:

Hivatalvezető: 29/544-100
Szociális ügyintézés: 29/544-113

Építéshatósági ügyintézés: 29/544-111, 29/544-139
Gyámhivatali ügyintézés: 29/540-080, 29/540-081

Okmányirodai ügyintézés: 29/540-977

A Gyáli Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Központi hívószámok: 29/540-930, 29/340-101
Polgármesteri és alpolgármesteri titkárság: 29/540-932

Jegyzői és aljegyzői titkárság: 29/540-933

Szervezési és Ügyfélszolgálati irodavezető: 29/540-935
Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető: 29/540-946

Városfejlesztési irodavezető: 29/540-957
Igazgatási irodavezető: 29/540-950

Építéshatósági csoportvezető: 29/540-958
Közterület-felügyelet: 29/540-969

Tájékoztató
A Somogyi Béla utcában visszaáll 

az eredeti forgalmi rend
A városközpont építése miatt ideiglenes forgalmi ren-
det kellett kialakítani a Somogyi Béla utcában a mun-

kálatok idejére.
Az építkezés befejeztével az eredeti forgalmi rend 

visszaállításra került.

Emlékeztetőül:
A Somogyi Béla utca egyirányú forgalmat bonyolít a 
Kőrösi út felől a Szent István utca irányába. A Szent 

István utca felől a Somogyi Béla utcába behajtani tilos. 
Az utcában a menetirány szerinti baloldalon (hivatal 

felől) megállni tilos.

Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal
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VÁLTOZÁS
A gyáli Okmányiroda 

(Gyál, Somogyi Béla u. 2.) 
ügyfélfogadási rendje 
2013. február 1-jétől 

az alábbiak szerint változik:

Ügyfélfogadás minden munkanapon 
8.00 órától 20.00 óráig tart.

Változások az építésügyi hatósági eljárásokban
Január 1-jétől gyökeresen átalakult az építésügyi igaz-

gatás. A járások létrehozásával változtak a hatásköri és 
illetékességi szabályok, és az engedélyezési előírások is.  
A kormányzati ágazatban elsőként az építésigazgatásban 
vezették be a tisztán elektronikus ügyintézést.
A kormány a közigazgatási reform jegyében, a Magyary-
program keretében 2013-tól egyszerűsítette és ügyfélbarátabbá 
tette az építéshatósági engedélyezési eljárásokat. A tavalyig 
hatályos bonyolult engedélyköteles, illetve bejelentésköteles 
építmények köre egyszerűbbé, könnyebben értelmezhetőb-
bé vált. A hatályos előírások alapján egyszerűen eldönthető, 
hogy mire kell és mire nem szükséges kérni építési engedélyt. 
Egyszerűsödik a használatbavételi engedélyezés is, mivel 
szakhatósági közreműködés nélkül megvalósítható épületek 
esetében az építtetőnek csak tudomásulvételi bejelentést kell 
tennie. Az eljáró építéshatóságok struktúrája is változott, az 
általános építésügyi hatósági jogkört a járásszékhely telepü-
lési önkormányzatok jegyzői látják el.
Az építésügyi hatósági eljárások és ellenőrzések, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatás rendjét a 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szabályozza, amely 2013. január 1-én lépett 
hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. Az eljárások folyamatában talán 
a leglényegesebb változás az, hogy kérelemre induló eljárás 

esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír 
alapon is. Az elektronikus úton történő benyújtáshoz, illetve 
papír alapon történő benyújtás esetén a kérelem és mellék-
leteinek feltöltéséhez az építésügyi hatósági engedélyezé-
si eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer 
(ÉTDR) elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.  
Az elektronikus építéshatósági közigazgatás jegyében a statisz-
tikák, névjegyzékek, szankciók, nyilvántartások, tanúsítványok 
is digitális központi rendszeren futnak már, és július 1-jétől az 
építési naplót is elektronikus felületen kell majd vezetni. 
Az elektronikus építési napló a hatósági áttekinthetőségen 
túl megoldást jelent majd az építőipari kivitelezés résztvevő-
inek a vitás kérdések rendezésére, a fő- és alvállalkozó rend-
szere permanens kezelésére. 
Az egyes eljárások menetéről (az építési, használatbavéte-
li, fennmaradási, bontási ügyekben a kérelem benyújtásának 
körülményeiről, a szükséges mellékletekről, az ügyintézési 
határidőről, az engedélyek hatályáról stb.) részletes ismertető 
– a hivatkozott rendelet mellett – a 

http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok  
webhelyen található. (Ugyanitt tekinthető meg pl., hogy – a ren-
delet 1. melléklete alapján – mely építmények létesíthetők, illet-
ve milyen építési munkák végezhetők építési engedély nélkül.)

Polgármesteri Hivatal
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§
1. A termőföld eladással és vétellel kapcsolatosan, a termő-
föld vételi ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanapról 
60 napra változott.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog 
gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) 
Korm. rendelet rendelkezései 2012. december 29-i hatállyal 
változtak:
A termőföld vételi ajánlatok kifüggesztési határideje 15 mun-
kanapról 60 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, illetve az 
elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot a közlés napját 
követő 60 napon belül teheti meg a jogosult. 
A termőföld haszonbérleti ajánlatok kifüggesztési határideje 
15 munkanapról 15 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, il-
letve az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyilatkozatot a 
közlés napját követő 15 napon belül teheti meg a jogosult.

2. Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet értelmében 2013. január 1-jétől 4 hóna-
posnál idősebb eb csak az állat egyedi azonosítását lehetővé 
tevő transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/A. §-a értelmében a transzponderrel megjelölt 
ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilván-
tartani. A megjelölés jogszabályban rögzített ára: 3.500,- Ft/
eb, mely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés dí-
ját és az adatbázisba való regisztráció díját.

  

Gyáli Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Figyelem!  
Fontos jogszabályok változtak 2013-tól!

Tisztelt Adózók!
A 2013-as évben a helyi adókra vonatkozóan az adófizetési 
határidők az alábbiak szerint alakulnak:

2013. I. félév: március 18. 
2013. II. félév: szeptember 16.

Fenti időpontokig az adózók késedelmi pótlék felszámítása 
nélkül teljesíthetik aktuális, 2013. évi építményadó, gépjár-
műadó és iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A fen-
ti befizetési határidők be nem tartása esetén a kiegyenlítés 
napjáig késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedel-
mi pótlék mértéke minden naptári nap után, a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 
365-öd része.

Adózóink, 2013. február utolsó, illetve március első heté-
ben fizetési értesítést kapnak adófolyószámlájuk állásáról, 
és 2013. évi adófizetési kötelezettségeikről. 
Azon adózóinknál, ahol változás áll fenn gépjárműadó te-
kintetében - gépjárműadó mértékében történő változás, 
vagy új gépjármű 2012. december hónapban történő vá-
sárlása, használt gépjármű 2012. évi vásárlása vagy 2012. 
decemberi forgalomba helyezése esetén - a fizetési érte-
sítők határozatot is tartalmaznak. A határozatban kivetett 
2013. évi gépjárműadó összegét a fizetési értesítés már tar-
talmazza, két féléves bontásban. A határozatot is tartalma-
zó fizetési értesítőket tértivevényes küldeményként kézbe-
síti a posta, míg a határozatokat nem tartalmazó fizetési 

értesítéseket a Polgármesteri Hivatal dolgozói juttatják el 
Önökhöz.

A fizetési értesítések mellé magánszemélyek esetén bizto-
sítjuk a készpénz átutalási megbízásokat mind a két félévi 
befizetési kötelezettség teljesítéséhez. 
Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befizetései-
ket átutalással kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthe-
tik befizetéseiket banki átutalással, amennyiben az átutalá-
si megbízás közlemény rovatában feltüntetik befizető azo-
nosító számukat.

Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 2013. már-
cius 12. napjáig nem kapják kézhez, telefonon érdeklődje-
nek a 06 (29) 540-930-as központi számon, illetve személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, ügyfélfogadási 
időben.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:  12.30-15.30 
Szerda:  12.30-17.45
Péntek:  08.00-12.00

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda

     irodavezető

EU-s támogatással felépült a Kistérségi 
Szolgáltató Központ

2013. február

Januárban a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószá-
mú Európai uniós projekten hideg téli időjárás mellett a 

városközponthoz kapcsolódó kivitelezési munkálatok gya-
korlatilag befejezésükhöz értek.
Az épület kivitelezés, az új Kistérségi Szolgáltató Központ 
építés befejezésével az ünnepek között, illetve január elején az 
átköltözés megtörtént, és a Polgármesteri Hivatal, valamint 
az újonnan alakult Járási Hivatal is beköltözött az elkészült 
új épületbe, amelyben már csak apróbb javítási munkálatok 
folytak, kiküszöbölve azokat a kisebb hibákat, hiányosságo-
kat, amik a használat közben mutatkoztak meg. Eközben fo-
lyamatosan zajlott a fűtési rendszer végső beszabályozása, az 
új bútorok és berendezések, az informatikai rendszer végső 
beüzemelése, beállítása.
Még decemberben befejeződött a So-
mogyi Béla és a József Attila utcá-
ban létesítendő parkolók kivitelezése, 
amely nagyban megkönnyítette a kör-
nyéken korábban oly nehéz parkolást. 
Az itt közlekedők azonnal birtokba is 
vették az elkészült új parkolókat.
A tájépítészeti munkálatok része a par-
kosítás, növénytelepítés mellett a Vá-
rosi Egészségügyi Központ környe-
zetében lévő, és az új épület melletti 
járdák, közlekedő utak kiépítése, amely 
az épület kivitelezésével összehangol-
tan az Okmányiroda melletti járda épí-
tésével megkezdődött, és az időjárás 
függvényében folytatódik, előrelátható-
lag februárban. A burkolatépítések be-
fejezésével válik teljesen rendezetté az 
érintett terület, azonban a kivitelezés 
az egészségügyi központ környezeté-
ben február folyamán várhatóan kisebb 
kényelmetlenségeket okozhat az arra 
közlekedőknek, annak ellenére is, hogy 
a kivitelező mindent megtesz, hogy a 
folyamatos és zökkenőmentes bejutást 
biztosítsa az intézményt igénybe vevők 
részére. Emiatt tisztelettel kérjük az 
érintettek türelmét és megértését.
Amint az időjárás engedi, az új épület kö-
rüli zöldfelületek kialakítása, a növények 
telepítése is megkezdődik, hogy tavaszra 
a korábban kialakított parkhoz hasonló-
an az új épület körül is szépen zöldellő, 
kellemes környezet alakulhasson ki.
 Polgármesteri Hivatal

A 2013-as év jelentős fordula-
tot hozott városunk életében.  

Felépült a Kistérségi Szolgáltató 
Központ. Itt kapott helyet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal és a Somogyi 
Béla utcai oldalon a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gyáli Járási Hivatala.
Az Okmányiroda már december kö-
zepén beköltözött, de teljes kapaci-
tással január 2-től, mint a Gyáli Járá-
si Hivatal szervezeti egysége fogadja 
ügyfeleit. 
A Polgármesteri Hivatal a két ünnep 
között, és az év első hetében nem fo-
gadott ügyfelet. A második héten 
aztán lebontásra került a régi épület 
és elindult az új helyen az ügyfélfo-
gadás, valamint a kihelyezett posta-
szolgáltatás is.
A Hivatal a Gyáli Városfejlesztési 
és Városüzemelési Kft-vel összefog-
va, 90 ember bútorait, felszerelését 
és 60 év iratanyagát mozgatta át új 
helyére.
Ezen munkálatok közepette az új já-
rási intézmények bútorral és informa-
tikai eszközökkel történő felszerelése 
és a 38 dolgozó átadása megtörtént. 
Leltár szerint a Járási Hivatallal és 
a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központtal (KLIK) kapcsolatos 
birtokbaadási, üzemelési, használati 
szerződések is elkészültek. A KLIK, 
amely az oktatási intézmények szak-

mai felügyeletét látja el, a Kőrösi út 
54. sz. alatt kapott helyet.
Tarnai Richárd, a Pest megyei kor-
mánymegbízott január 15-én tett 
látogatása alkalmával maximáli-
san meg volt elégedve a gyáli já-
rás kialakításával kapcsolatosan tett 
intézkedéseinkkel.
Döntés született arról is, hogy február 
1-től Pest megyében már minden ok-
mányiroda hétköznapokon 8-20 óra 
között fogadjon ügyfeleket, azonban 
az ehhez szükséges postaszolgálta-
tás egyelőre teljes munkaidőben még 
nincs biztosítva.
Ezúton is köszönöm az itt lakók tü-
relmét, és remélem, hogy a parkren-
dezési munkálatok befejezése után 
örömmel fogják birtokba venni a 
megújult városközpontot. A munka 
folytatódik, a Városi Egészségügyi 
Központ sem fog kimaradni a város-
mag megújításából.
Elmondható, hogy Gyál mindent 
megtett azért, hogy jelentős igazga-
tási központtá váljon.
Ezúton is köszönöm mindazok mun-
káját, akik részben vagy jelentősen, 
de hozzájárultak ahhoz, hogy Gyál 
a járásközponttá alakulással és a vá-
rosmag megújításával történelmet 
írhasson.

Pápai Mihály 
polgármester
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- A 2012-es év – ha csak a járási rend-
szer kialakítását, a közoktatási rend-
szer átszervezését nézzük is - sok-sok 
munkával járó, mozgalmas esztendő 
volt – kezdi a beszélgetést Pápai Mihály. 
Mára már van némi tapasztalatunk az 
új rendszer működéséről. Büszkeség-
gel mondom, hogy ami a mi részün-
ket illeti, nagyobb zökkenők nélkül ve-
zényeltük le ezt a hatalmas munkát. Itt 
is ismételten köszönöm a hivatali veze-
tők, dolgozók, intézményvezetők, vala-
mennyi, ebben érintett munkatársam 
fáradozását! Polgármester társaimtól 
hallom, hogy az átalakítások bizony 
nem mindenütt mentek ilyen simán. 
De ha az ember megoldott egy felada-
tot, nem ülhet a babérjain, hanem vesz 
egy nagy levegőt, s az újabb teendőkhöz 
lát. Így vagyunk ezzel mi is.
- Mik ezek az újabb teendők? Milyen fej-
lesztések várhatók Gyálon az idén?
- Szerencsés egybeesés, hogy a járás-
központi szerepkörrel létrejött új ön-
kormányzati és közigazgatási rend-
szerben dolgozók egy új, korszerű 
épületben kezdték meg a munkát. Rö-
vid időn belül elkészült a hivatali épü-
let előtti tereprendezés, az ott kiala-
kított park átadásával befejeződik az 

elmúlt időszak legnagyobb beruházá-
sa, a városközpont korszerűsítése. Sze-
retnénk ez az eseményt a városlakók 
számára is emlékezetessé tenni, s egy-
ben egy új, reményeink szerint éven-
te sorra kerülő hagyományt teremteni. 
A városközpont átadását nagyszabá-
sú utcabállal ünnepeljük május 19-én, 
pünkösd vasárnapján. A városközpont-
ban színpadot állítunk, ahol koncertet 
ad a Csík zenekar, a sörsátrakban pe-
dig utcazenészek gondoskodnak majd 
a jó hangulatról. Az esemény részletes 
programjáról a későbbiekben tájékoz-
tatjuk a lakosságot.
- Egyéb, városi rendezvények?
- Az idei év a hagyományok jegyében 
telik, ami azt jelenti, hogy meglévő ha-
gyományaink megtartása, erősítése mel-
lett új hagyományokat is teremtünk. 
A városközponti utcabál mellett új 
kezdeményezés például az újság meg-
jelenésének időszakában sorra kerülő  
I. Gyáli Böllérverseny. Természetesen a 
már hagyománnyá vált városi rendezvé-
nyeket is megtartjuk. Az idén is méltó 
módon ünnepeljük nemzeti ünnepein-
ket, lesz városi gyermeknap, augusztusi 
utcabál és fogathajtó fesztivál, téli tár-
lat, adventi rendezvénysorozat stb.

- A hagyományápolás, hagyományte-
remtés mellett milyen tárgyi fejlesztések 
várhatók?
- Folytatjuk többek között a járdaépí-
tést. Elkészülnek a járdaépítés műsza-
ki tervei a Kőrösi út teljes hosszában, 
s elkészült a városi sportcsarnok kivi-
teli terve is. Tovább dolgozunk azon, 
hogy a Gyál-felső vasútállomást a 
MÁV-val közösen rendbe tegyük. Bi-
zonyára sokan hallottak arról, hogy az 
idén megváltoznak a fővárosi agglo-
merációra vonatkozó közösségi közle-
kedési keretek. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a gyáli tömegközleke-
dést a BKV-tól nagy valószínűséggel a  
VOLÁN veszi át. Már tárgyalunk, fon-
tos célunk, hogy a tömegközlekedés 
színvonalát megtartsuk. Az új rend-
szerben csak jobb lehet a gyáli közös-
ségi közlekedés színvonala, rosszabb 
nem! Idei céljaink között szerepel még 
a Városi Egészségügyi Központ épüle-
tének rendbehozatala és egy egységes 
házszám- és utcanévtábla rendszer be-
vezetésének megkezdése is. Városunk 
vezetése és a képviselő-testület az idén 
is az itt élők életminőségének további 
javításán dolgozik.

gi

Pápai Mihály polgármester az Új Gyáli Újság 
januári számában főként a közigazgatási rendszer 
átalakításával összefüggő, már életbe lépett vál-
tozásokról tájékoztatta olvasóinkat. 
Az interjú folytatásaként a járásközponti rangot 
kapott város 2013-as terveiről kérdeztük Gyál 
első emberét.

Milyen fejlesztések várhatók az idén? 
Nagyszabású utcabállal 
adják át a városközpontot

A Sanbon Se karatékái a nyári nem-
zetközi edzőtábor után ismét egy 

izgalmas és eredményes őszi-téli sze-
zont zártak.  
2012. november közepén, rendhagyó 
módon Budapesten rendezték az Iko 
Kyokushinkai stílusszervezet Mikulás 
Kupa versenyét.  A több mint 100 ver-
senyző részvételével zajlott eseményen 
kemény és kiélezett harcokat láthat-
tunk az utánpótláskorú versenyzőktől.  
A gyáli Sanbon Se karatékái harcosan 
és ügyesen küzdöttek, és ennek meg 
lett az eredménye: Gőz Nóra 1. hely, 
Bíró Tamás 1. hely, György Gábor 3. 
hely, Csatári Bálint 3. hely, Nagy Zsó-

fia 3. hely, Farkas Kitti 5. hely, Rakitai 
Márk 5. hely. A gyerek I. korosztályban 
“házi döntőt” vívott két gyáli verseny-
ző ifj. Máj Miklós és Szalatnyai Lász-
ló, mindkettőjük beverekedte magát a 
döntőbe és egymás ellen harcoltak, ahol 
mint tudjuk, ebben az egy percben ba-
rátság nincs. Az eredményhirdetésnél 
külön dicséretet kaptak, hisz színvona-
las küzdelemben döntötték el, hogy ki is 
nyerjen, amit a “rutinos” ifj. Máj Miklós 
sikeresen abszolvált.  
Karácsony előtt a fehér és narancssár-
ga öves karatékáink mutatták meg mit 
tudnak az övvizsgán, ahol új övfokoza-
tot kapott 12 gyáli sportoló. 

Kyokushin Karate, Sanbon Se Gyál

Zrínyis siker a Bólyai  János Matematika Versenyen 

Karácsonyi ajándékként élte meg az 
iskola, hogy Korpás Gábor  I. he-

lyezést ért el az 5-6. osztályosok  kor-
osztályában járási Bólyai János Ma-
tematikai Versenyen, az ócsai Bólyai 
János Gimnáziumban.
Ezt a versenyt harmadik alkalommal 
rendezték meg. 
A legjobb matematikaitudással ren-
delkező és győzni akarással induló di-
ákok vettek részt, két forduló levelezős 
formában, a harmadik pedig a gimná-
ziumban zajlott. Alsónémedi, Újlen-
gyel, Ócsa, Dabas, Gyál és Örkény di-
ákjai mérték össze tudásukat. 

A 2012-es év utolsó edzését követően 
az egyesület karatékái közösen a bu-
dapesti Elevenparkban egy óriási ját-
szóházban töltötte megérdemelt pi-
henését, amit a gyerekek rendkívül 
élveztek. 
A két ünnep között viszont 6 gyáli har-
cosnak nem volt pihenő, hiszen a téli 
edzőtáborban vettek részt a Velencei-
tónál, ahol egy kemény övvizsgát sike-
resen teljesítettek: Máj Miklós 3. kyu-t, 
ifj. Máj Miklós 3. kyu-t, Váradi-Palotai 
Márton 4. kyu-t és Szalatnyai László 9. 
kyu-t kaptak. 
Az egyesület versenyzői az év első ver-
senyét február 9-én vívják Érden, már-
ciusban Balassagyarmaton a következőt, 
és áprilisban utaznak Németországba, 
ahol egy nagy nemzetközi versenyen, 
a Nyílt Német Felnőtt és Utánpótlás 
Kyokushin Bajnokságon vesznek részt. 
Drukkoljunk a gyáli Sanbon Se 
karatékáinak, hogy öregbítsék Gyál 
hírnevét itthon és külföldön egyaránt!

Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt edzéseinken!

Honlap: karate-gyal.eu   
Tel.: 06-70-554-0738, Ambrus György 
2 danos karate szakedző 

A Zrínyi Miklós Általános Iskola ta-
nulójának, Korpás Gábornak sikerült 
a legjobbnak lenni a  5-6. ozályosok 
között. 
Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk 
rá! Köszönet illeti szüleit és tanárait is. 
A jó hírt az iskolai karácsonyi ünnep-
ségen kaptuk meg, ahol példaként ál-
líthattuk tanulóinkat a többi diák elé. 
Öröm számunkra, hogy minden évben 
a sportsikerek mellett egyre több tanul-
mányi sikerrel is dicsekedhetünk. 

Dr. Simon Natália 
matematika tanár 

2013. február
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A magyar kultúra 
 napja 2013

Városi ünnepség a magyar kultúra napján

Hagyományaink szerint képzőművészeti eseménnyel 
kezdődött a magyar kultúra napja tiszteletére rende-

zett városi ünnepég január 22-én, az Arany János Közössé-
gi Ház és Városi Könyvtárban. A 2012-es Gyáli Téli Tárlat 
díjazott alkotói, Orosz László, Pósa Mária, Pankovics Má-

ria, Garai Anna, Könyv Kata és Gáll Sándor mű-
veinek kiállítását Gazdik István, az intézmény 
igazgatója nyitotta meg. Ez követően a színház-
teremben folytatódott a program, ahol Pálczél 
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet, majd Pápai Mihály-
lyal, városunk polgármesterével átadták a Gyáli 
Közművelődési Díjat Zsigmondné Dörfler Ju-
dit könyvtárosnak, a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola nyugalmazott szabadidőszervezőjének.
Hagyomány az is, hogy nemzeti imádságunk, a 

Himnusz születésének évfordulóján, a magyar 
kultúra napján a helyi kulturális, művésze-

ti élet értékeiből állítják össze az ünnepi 
műsort a közház munkatársai. Egy év-

vel ezelőtt gyáli zenészek, költők al-
kotásait kötötték csokorba, most 

pedig fiatal helyi, illetve város-
unkhoz kötődő tehetségek                                     

 léptek a színpadra. 
 Balla Katinka zongorajáték-
kal, Schmidt Gréta verssel készült, Andrássy-
Kulmann Eszter gitárkísérettel adott elő dalokat, 
a Gyáli Musical Stúdió tanárai, Deák Fruzsina 
és Naszvagyi Tamás pedig musicalduettel örven-
deztették meg a közönséget.

-i kis-

Zsigmondné Dörfler Judit kapta a Gyáli Közmű-
velődési Díjat

Gyál Város Önkormányzata a kultúra, közművelődés terül-
etén kimagaslót alkotók munkájának elismerésére hozta 

létre a Gyáli Közművelődési Díjat. Az évente odaítélt kitüntetést  
gyermekek és egy felnőtt kaphatja meg. A 2012-es díjat a  
gyermek kitüntetettek iskoláik karácsonyi ünnepségein vették 
át, a felnőtt díjazott pedig a városi kultúra napi ünnepségen.
Önkormányzatunk döntése szerint Zsigmondné Dörfler Ju-
dit könyvtáros, a Zrínyi Miklós Általános Iskola nyugalma-
zott szabadidőszervezője kapta az elismerést.

Zsigmondné Dörfler Judit Budapesten született, szülei és ő maga 
is családjával Gyálon él. Két gyermeke van, Júlia és Ottó.
Középiskolai tanulmányait az ócsai Bólyai János Gimnázium-
ban végezte. Fiatalként a gyáli IFI vezetők csoportját erősítette, 
ahol lelkes kortársaival megalapították a gyáli ifivezetők klubját,  
az akkori IFI-klubot. 
A Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1976-ban népművelő-
könyvtáros szakképzettséget szerzett.
1973. január 1-étől a gyáli könyvtárban kezdett dolgozni, majd 

1998-ban megnyerte a Városi 
Könyvtár vezetésére 
kiírt pályázatot. 
1999-ben a Kulturá-
lis Akadémián elvé-
gezte a felsőfokú kul-
turális menedzserképző 
szakot.
2003-ban hosszas belső 
vívódás után mégis el-
hagyta szeretett “könyv-
tárát és nyugdíjba vonu-
lásáig 2012 júniusáig 
a Bartók Béla Általá-
nos Iskolában dolgozott 
szabadidőszervezőként.
A Bartók Alapítvány 
kuratóriuma az 2011-
2012-es tanévben az 
Alapítványi díjat 40 éves 
munkájának elismeréséül 
adományozta számára.
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Sikeres TAO pályázat!
A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadás-

ra került a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támo-
gatásával összefüggő egyes törvények módosításáról. Ennek 
kulcsfontosságú része a társasági adóról és az osztalékadó-
ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, mely lehe-
tővé teszi az 5 látvány-csapatsportág (labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági 
adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.
Egyesületünk, a Gyáli BKSE 2012-ben élt ezzel a lehető-
séggel, és a pályázaton majd’ 8,5 millió forintot nyert az 
utánpótlás-nevelési feladatok színvonalasabb ellátására. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a magyar kormánynak, 
hogy lehetővé tette számunkra ezt a pályázati lehetőséget, 
valamint a város képviselő-testületének, amely ellenszava-
zat nélkül pályázatunk mellé állt, és biztosította az ehhez 
szükséges önrészt. Külön köszönjük Pápai Mihály polgár-
mester úrnak, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak hathatós segítségüket, közbenjárásukat.
Természetesen a pályázat nem nyerhetett volna, ha a gyáli 
cégek, vállalkozások nem állnak mellénk. Több cég is je-
lezte segítő szándékát, de örömteli, hogy már az első ket-

tőtől összejött a megpályázott összeg. Itt szeretném meg-
köszönni a gyáli cégek segítőkészségét. Külön köszönöm 
annak a két vállalkozásnak, amely az elnyert összeget a 
rendelkezésünkre bocsátotta, az .A.S.A. Magyarország 
Kft-nek és Németh István ügyvezető igazgató úrnak, va-
lamint az INTER-VM Trans Kft-nek és Vargyas Csaba 
tulajdonosnak.
Az összeg megérkezett a számlánkra. A támogatásnak kö-
szönhetően az egyesület 110 sportolója március elején új, az 
egyesület címerével ellátott melegítőgarnitúrával gazdago-
dik. Ezen kívül edzőtábort szervezünk az egyesület minden 
sportolója részére (13 éves korig a Balatonon egy hétre, míg 
a nagyobbaknak görögországi tornán való részvétel). A ma-
radék pénzből sportfelszerelést szeretnénk vásárolni.

A jövőben is pályázni szeretnénk a TAO-s támogatásokra, 
és ehhez tisztelettel kérjük a helyi cégek, vállalkozások már 
eddig is tapasztalt támogató hozzáállását.

     Boda Imre
    A Gyáli BKSE elnöke 

2013. február

Pingpongozz ne drogozz !
Novemberben útjára indított fiataloknak 

szóló esti sportprogramunk januárban új 
irányt vett és elindult a májusig tartó verseny-
sorozat. Minden hónapban az első 10 helyezett 
pontokat kap és ezek alapján  hirdetünk győz-
teseket a végén, mert abban biztosak vagyunk, 
hogy aki lejön egy kis esti mozgásra az a végén 
győztesnek fogja magát érezni. Rendezvényünk 
védnöke Vinnai Tibor Önkormányzatunk If-
júsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottsá-
gának elnöke, aki megtisztelte a versenysorozat 
nyitányát és méltatta a szervezők jó és hasznos 
szándékát valamint  felhívta a fiatalok figyelmét 
a napjainkban  is jelenlevő kábítószerek terje-
désének megállítására. A végén még egy pá-
ros mérkőzésre is sor került a megjelent srá-

cokkal. Reméljük, hogy sokan 
lesznek akik kedvet kapnak egy 
kis ping-pongra az elkövetkező 
hónapok utolsó szombat esté-
jén. Bármikor be lehet kapcso-
lódni a versenysorozatba, mert a 
pontrendszernek köszönhetően a sorrend min-
den hónapban változhat. Legközelebb febru-
ár 23-án 18.00-tól várunk Benneteket az Ady 
iskolában.
A versenysorozat állása és képei megtalálha-
tók honlapunkon a www.gyase.hu oldalon va-
lamint a facebookon.

Prémium GYASE
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A verseny eredményei, díjazott diákok:

5-6. osztályosok
I. Nagy Csaba 

Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium 6. osztály
II. Németh Dorina 

Gyál, Ady Endre Általános Iskola 5. osztály
II. Szabó Melinda 

Gyál, Zrínyi Miklós Általános Iskola 6. osztály
III. Jamniczky Jázmin 

Ócsa, Halászy Károly Általános Iskola 5. osztály
III. Makaró Lénárd Ezékiel 

Gyál, Bartók Béla Általános Iskola 5. osztály

7-8. osztályosok
I. Brabanti Kristóf 

Dabas, Táncsics Mihály Gimnázium 8. osztály
II. Kemenczei Flóra 

Gyál, Ady Endre Általános Iskola 8. osztály
III. Kemenczei Fanni 

Gyál, Ady Endre Általános Iskola 8. osztály
III. Szilágyi Anna 

Inárcs, Tolnay Lajos Általános Iskola 8. osztály 

Évtizedek óta megtisztelő feladata a Bartók iskolának, 
hogy e rangos körzeti versenynek házigazdája lehet.

Ebben az évben a gyáli és dabasi tankerületek 11 iskolájának 
37 tanulója vett részt a versenyen, két korcsoportban (5-6. 
osztályosok és 7-8. osztályosok).
A verseny a Kazinczy Alapítvány kiírásának megfelelően két 
„próbatételből” állt: 20-25 sor 20. és 21. századi magyar író-
tól származó leíró jellegű szöveggel készültek az első próba-
tételre a diákok, majd a zsűri által kiválasztott szöveget kel-
lett felolvasniuk.
A zsűrielnökök: Gazdik István, a gyáli Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár igazgatója és Farkas Éva, színművész-
nő, a zsűritagok: Simon Anikó, a Kodály Zoltán Zeneiskola ta-
nára, Balogh Krisztina, a Bartók Béla Általános Iskola tanára, 
valamint Spaller Katalin és Székely Gabriella logopédusok.
Az országos „Szép Magyar Beszéd” versenyen, Szabadszál-
láson, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban a 7-8. osztályos 
korcsoport arany okleveles helyezettje, a dabasi Táncsics Mi-
hály Gimnázium 8. osztályos tanulója: Brabanti Kristóf vesz 
majd részt. 
A verseny, az együtt eltöltött délután szép irodalmi szöve-
gek és tehetséges diákok egymásra találásának alkalma volt, 
és mint ilyen reméljük minden résztvevőnek kellemes, mara-
dandó élményt nyújtott.
Köszönjük a felkészítő tanárkollégák munkáját, a diákok 
szép eredményeihez gratulálunk. Jövőre szeretettel visszavár-
juk vendégeinket!
Rendezvényünk lebonyolításához köszönjük évek óta kitartó 
lelkes  támogatását a gyáli  TIMI virágüzletnek!

                                                            
A szervezők nevében: 

Nagy József Elek

„Szép Magyar Beszéd” verseny  

a  gyáli Bartók Béla Általános Iskolában

fotó: Somogyváry Vilmos
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A Van Hova Klub 3. születésnapját ünnepelte november 
közepén. A klubot 2009-ben alapították a „Kertváros” 

Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 
családgondozói. Az évforduló tiszteletére november 14-én 
ünnepélyes klubnapot tartottunk. Az ünnep alkalmából ze-
nés diavetítés segítségével idéztük fel a közösen eltöltött órá-
kat. Jó volt egy kicsit újra átélni a vidám, időnként meghitt 
pillanatokat. Jó volt újra látni azoknak az arcát, akik sajnos 
már nincsenek köztünk, és jó volt saját magunk is szembe-
nézni a képeken. Változtunk az elmúlt három év alatt, de pár 
dolog változatlan maradt. Változatlan a vidámságunk, az egy-
más iránti figyelmességünk, a közösségbe tartozás okozta jó 

érzésünk. A szülinaphoz torta is járt. Közösen fújtuk el a tor-
tán büszkélkedő 3-as számot ábrázoló gyertyát, majd jóízűen 
fogyasztottuk el a gesztenyés finomságot. Egy kicsit anekdo-
táztunk, szép délutánt töltöttünk el együtt.

Csatlakozzon Ön is hozzánk,  
hogy jövőre együtt emlékezhessünk!

Várjuk szeretettel minden szerda délután 
14.45-től a Családsegítő Központban egy jó beszélgetésre, 

kézműveskedésre és társasjátékra!

családgondozók

Gyáli ÚjságÚj

3 évesek lettünk!

Kincset érő ablakok a Tátika Óvodában

Az „Eötvös József Alapítvány a Gyermekekért” beszámolója

Mikor megtudtam, hogy mennyi összeget kaptunk a 
nyári felújításra, a Klapka épület kétségbeejtő állapot-

ban lévő nyílászáróinak cseréjére gondoltam, mivel ezt tar-
tottam a legfontosabbnak. A csoportszobákban az ajtón és az 
ablakokon ki-be járt a szél, esőzéskor a befolyó víz az ablak-
keretek, falak, parketták állapotát veszélyeztette.
A nyári zárás alatt három csoportszoba szépült új ablakokkal, 
ajtóval. A kivitelezésben sokat segített Karikás Pál, aki ad-
dig kereste a megoldást velem együtt, amíg három teremben 
tudtuk elvégezni a felújítást. Ezek után már csak arra gon-
doltunk, mi lesz a másik három teremmel. 
Év eleji intézményi bejárás során, amelyen Pápai Mihály pol-
gármester úr és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, al-
polgármester úr látva a szép ablakok mellett a rémes álla-
potban lévő régi ablakot, arra az elhatározásra jutottak, hogy 
meg kell oldani a további ablakcserét, elő kell teremteni a 
pénzt. Boldogan újságoltam az ígéretet a kolleganőknek, akik 
velem együtt örültek. 
Mivel az őszi szünetben nem sikerül a tervünk megvalósítása, 
kétségbeesésemet a szülők és a kollegák oszlatták el. Támo-
gatásuk abban erősített, hogy még a téli szünet előtt vágjunk 
bele a munkába.

A közös erőfeszítés - a pa-
pírmunkáktól, a kivitelezé-
sig, takarítástól a pénzügyi 
gondok megoldásáig a hi-
vataltól kezdve, Karikás Pál 
segítségéig, a szülők, dol-
gozók összehangolt munkája - biztosította a sikert. 
Az ünnepeket már mind a hat csoport gyermekei a megújult, 
esztétikus környezetben élhették meg. Fővédnökünk Pá-
pai Mihály polgármester úr és Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő, alpolgármester úr volt. 
Két napig tartó létszámcsökkentést, a hat csoport szülei segí-
tették, a három (Katica, Süni, Bambi) csoport szülei és dol-
gozói pedig mindent megtettek, hogy a termek hétvégén ki 
legyenek takarítva, és hétfőn már tiszta, felújított terem fo-
gadhassa a gyermekeket.
Köszönetünket és hálánkat szeretném tolmácsolni a magam 
és a Klapka épület dolgozói nevében mindazoknak, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ily módon megvalósulhatott a szá-
munkra sokat jelentő felújítás.

Németh Istvánné 
óvodavezető

A gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola di-
ákjait segítő  “Eötvös József Alapítvány a Gyermeke-

kért” 2005. évtől fogadhatja az adófizetők adójának 1%-át. 
Alapítványunk célja, hogy segítse a Szakközépiskolánkba járó 
tehetséges, de kedvezőtlen anyagi helyzetű gyermekeket.
Az alapítvány eddig a következő célokat valósította meg: 

Játékkomplexum létesítése az iskola udvarán•	
Tanulmányi versenyek nevezési díjainak átvállalása•	
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazá-•	
sa a tanév végén
Eötvös Ösztöndíj Program keretében 10 gyermeknek •	
havi ösztöndíj biztosítása.

Amennyiben Önnek is fontos, hogy a tehetséges gyerme-
kek esélyt kapjanak a boldogulásra, kérjük, legyen Ön is 
támogatónk! Kérjük, személyi jövedelemadójának 1 száza-
lékával támogassa iskolánk alapítványát! 

Az Eötvös József Alapítvány a Gyermekekért adószáma: 
18701854-1-13 

A támogatásokat köszönjük!
A kuratórium nevében:

Kiss László
elnök

„LENCSEVÉGEN GYÁL”
A fotópályázat eredménye

A pályázati kiírás szerint 
az „Évfordulók városa – 

2012” rendezvényein készült 
képekkel lehetett nevezni, de 
a zsűri egyéb témájú képeket is 
elfogadott. 
Idén kevesen jelentkeztek. Há-
rom pályázó küldött be képeket.
A zsűri elnöke: Somogyváry Vil-
mos fényképész volt.
A pályázók kevés száma miatt, a 
zsűri egy I. helyezést adott ki, ez a 
kép is az egyéb kategóriába tartozik.
I. helyezést Karácsonyi Ibolya: 
Szeretet című képe ért el.
A zsűri által kiválasztott képek a 
könyvtárban kerültek kiállításra.
A képek megtekinthetők még a 
könyvtár honlapján: 
www.gyalikozhaz.hu/konyvtar

Méhész Árpádné
mb. könyvtárvezető

2013. február
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Megújuló kertbarátok
Gyáli ÚjságÚj 2013. február

Mostanában gyakran foglalkoztat egy régi emlék ese-
ménypora valamikor  1980 tavaszáról.

Egy szép verőfényes napon tizenketten ültünk az Ady iskola 
étkezdéjében, ahol útjára indítottunk egy olyan mozgalmat, 
amely a legkülönbözőbb képzettségű, felekezetű és pártszim-
pátiájú embereket fog össze napjainkban is, egy szeretetteljes 
közösségben, ahol igazán megéljük az együvétartozás élmé-
nyét, olyan célok mentén, amelyeket később vázolok.
Ez év január 31-én indítottuk el a 33. évadunkat. Számom-
ra jelképes értéke van ennek a számnak - bár nem vagyok a 
számmisztika híve -, ugyanis 33 csodálatos évig tanítottam 
szeretett munkahelyemen az Ady Endre Általános Iskola-
ban, ahol időközben  Zoltánból  Zoli bácsi lettem. Erőm tel-
jében kezdeményeztem a Kertbarát Kör megalakítását, amely 
most vált igazán felnőtté és - velem ellentétben - hőssé, kö-
szönhetően azoknak, akik lelkesen vitték és viszik tovább az 
ügyünket jelenleg is.
Évadnyitónkon először, elnökünk Bacsa Ferenc tartott be-
számolót az elmúlt év eseményeiről, majd ismertette tagsá-
gunk előtt a pénzügyi  bevételek és kiadások mérlegét, ame-
lyet egyhangúan elfogadtunk.
Ezután az elnökhelyettes-asszony, Pusztainé Jutka tartott 
előadást ez évi céljainkról, amelyekre leginkább a megújulás 
szó illene. A továbbiakban erről szeretnék írni.
Az új év elképzeléseit több hetes előkészület előzte meg, 
amikor leginkább az foglalkoztatott  bennünket, hogy mi-
képpen lehetne - nagyobb lendületet adva - a mozgalmunkat  
„régi – új” irányokba vinni.
A  „régi – új” ellentétpár megfogalmazásom szándékos, mert 
egyrészt szeretnénk követni az  „alapító atyák” által megfo-
galmazott célokat, amelyek legtöbbje a szakmaiságra épül.
Ezek a következők:
        

különböző előadásokkal, tanácsokkal segíteni a tagtár-1. 
sakat és  „kívülállókat” egyaránt. Ilyenek lehetnek pél-
dául a növényvédelem, palántanevelés, metszési módok 
stb. kérdései.
vetőmagok, palánták, facsemeték közös beszerzése, illet-2. 
ve cseréje.
szakmai kirándulások szervezése.3. 
részvétel településünk arculatának szépítésében, alakí-4. 
tásában, díszfák ültetésével és a parkok gondozásának 
besegítésével.
kapcsolatfelvétel és tartás más kertbarát körökkel.5. 
terménybemutatók és kiállítások szervezése.6. 

Ezeket a célokat az évek során újabb programokkal gazdagí-
tottak, amelyek nem tartoznak bele egy kertbarát mozgalom 
profiljába. Ugyanakkor  úgy ítéljük meg, hogy olyan közös 
élményeket, információkat nyújtanak, hogy érdemes tovább-
ra is megtartani azokat.
Ilyen például a február 7-én megtartott farsangi  batyusbál 
is vagy a május 30-ra tervezett előadás, melyet Bata Ambrus 
r.őrnagy úr tartana.
Az ilyen típusú rendezvények szervezését az is indokolja, 
hogy tagtársaink nagy része nyugdíjas korú speciális gon-

dokkal, problémákkal és a kertbarát körön keresztül könnyen 
lehet mozgósítani őket.
Ezek után arról szólnék, hogy mik azok az új irányok, ame-
lyek lendületet adnának a kertbarát körnek.
Ezek egyike az a felhívásom, amelyet a Williams televízió 
2012 december 6-ai  adásában tettem közzé „Édenkert Ma-
gyarország, építsük együtt” címen.  Ez lényegében folytatása 
annak a gondolatsornak amelyet a jelen újság 2012 márciusi 
számában fejtettem ki  a  „Mi édenünk” című cikkemben.
Az az ideám, hogy minden ember a maga szűkebb-tágabb 
birodalmában ki tudna  alakítani egy olyan élő környezetet, 
amelyben úgy érezné magát mint valami mini édenben. Ebbe 
beletartozhatna lakásának egy „élő” szeglete, vagy egésze, a 
kertje, előkertje, utcarészlete. Képzeljünk el egy olyan ideális 
helyzetet, hogy a városunk polgárainak nagy része részt ven-
ne egy ilyen programban, amelynek eredményeképpen a sok-
sok mini éden egyetlen nagy édenné, egy valóban élhetőbb 
várossá állna össze.

Egy ilyen közös álmodozásra és cselekvésre bíztatunk  min-
den gyálit.
A kertbarátok igyekeznek ebben jó példával elöljárni,  ugyan-
akkor mintegy ösztönzésképpen, szeretnénk versenyt hirdet-
ni ezzel kapcsolatban, amelynek részleteit most dolgozzuk 
ki. Terveink szerint a következő lapszámban szándékozunk 
konkrétumokat írni.
Minden korban a társadalom jövőjét a gyerekek jelentik, akik 
továbbviszik dolgainkat. Ez évtől szándékunkban áll jobban 
megszólítani a gyerekeket, különösen az általános iskoláso-
kat. Úgy gondoljuk, hogy erre kiválóan alkalmas például a  
Föld Napja. Azért éppen ezt a jeles eseményt emelnénk ki, 
mert kertészkedő ember szinte naponta műveli kertjét, szé-
píti földanyánk Gaia orcáját. Ehhez a naphoz kapcsolódóan 
gondolkodunk például rajzpályázat meghirdetésén, amelynek 
a részleteit az iskolákkal együttműködve dolgozhatnánk ki.
Tanárként naponta tapasztalhattam, hogy milyen nagy 
gondot jelent  a tanult biológiai ismeretek gyakorlati be-

mutatása. Azt tervezzük, hogy a felajánlott kertekben si-
kerül megvalósítani egy-egy bemutató órát, természetesen 
gyakorlattal együtt.
Pusztai Jutka arról is tett említést, hogy például az óvodák 
udvarán lehetne egy mini bemutató kertet kialakítani. Úgy 
gondolom, hogy az ilyen kertecskéknek nagy mozgósító ere-
je lenne a kicsik körében is.
Kérjük a kedves olvasóinkat, a gyáli polgárokat, hogy segít-
senek bennünket nemes elképzeléseink megvalósításában,  
hogy azok ne csak álmok maradjanak.
Taggyűléseinket minden hónap utolsó csütörtökén délután 
kettő órától tartjuk a Közösségi Ház-ban, ahol örömmel fo-
gadjuk azokat az érdeklődőket akik a Gyáli Kertbarát Kör 
tagjaiként munkálkodnának közös céljainkért.
E-mail  címünk: gyalikertbarat@gmail.com

Gyócsi Zoltán
a Gyáli Kertbarát Kör alapítója
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2360 Gyál, Erdősor u. 65. 
Tel.: 29/340-112 Fax: 29/340-952

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata

2013 szeptemberétől

Informatika szak
Számítógépes grafika, programozás, 

WEB- lapkészítés.
(4 éves képzés)

Közgazdaság szak
Üzleti, gazdasági életben elvárható 

ismereteket, illetve
azok alapjait sajátíthatjátok el.

(4 éves képzés)

Irodai asszisztens
Bolti eladó

Szakiskolai képzéseink 3 évesek.
Ez után esti vagy levelező tagozaton is-
kolánkban lehetőség van érettségit sze-
rezni, úgy hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét sza-

kon csoportbontásban tanulhatjátok, 
melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll 

rendelkezésre.

Mit kínálunk még a fentiek 
mellett?

Családias légkör. 
Segítő, toleráns tanári kar.

Egyéni fejlesztési lehetőség

EÖTVÖS JÓZSEF 
KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

A FEGY naplójából
01.07. Az Erdősor utcai CBA-ból telefonáltak ügyeletünk-
re, hogy bolti tolvajt fogtak az ott dolgozók. H. Sándor, aki 
visszatérő „látogatója”volt az üzletnek, szorgos munkája el-
ismeréséül egy ötvenezer forintos csekkel a zsebében távoz-
hatott az üzletből, amit a rendőrségi járőr nyújtott át neki.
01.16. Egy feldúlt férfi jött be ügyeleti központunkba. El-
mondása szerint, feleségével válófélben van, aki (a férj sze-
rint) folyamatosan szándékosan provokálja és a férj fél, 
hogy olyat tesz, amit később megbánna. Rövid pihenő 
után távozott központunkból.
01.26. Este tíz órakor a vasútállomás szolgálattevője kért 
segítséget, mert három egyén belekötött a kalauzba, majd 
az állomáson törtek zúztak. Járőreink a közelben megta-

lálták a három elkövetőt, akiket a rendőrség kiérkezéséig 
visszatartottak. Egy főt garázdaság miatt Dabasra előállí-
tottak, két főt pedig megbírságoltak.
01.29. A rendőrség kért segítséget egy körözött személy el-
fogásához a késő esti órákban. A keresett személyt, kilenc 
rendbeli csalásért és okirat hamisításért körözték. Az akció 
sikeres volt, az Újvilág utcában lévő családi házban kattant 
a bilincs. További ellátásáról a rendőrség gondoskodott.

Hajdu Attila

A FEGY 24-órás ügyeleti 
központjának telefonszáma:

06-29-340-333

A csendes gyilkos 
folyAmAtosAn szedi áldozAtAit
Nap, mint nap halljuk a hírekben, hogy szén-mono-

xid mérgezést szenvedett valaki. Van aki kórházba 
kerül és meggyógyul és sajnos van aki belehal  a  szín-
telen, szagtalan erősen mérgező gáz belélegzésébe.  
A média folyamatosan foglalkozik a megelőzés fontos-
ságával, de kezdjük az elején.  
Az első dolog ami nagyon fontos, a gázkészülékek 
évenkénti karbantartása, a kémények átvizsgálása amit 
a kéményseprő cégtől tudunk megrendelni. A gázkészü-
lék karbantartása több dologból áll. Nem elég levenni a 
burkolatot és kiporszívózni! A készülék egyes elemeit ki 
kell szerelni, megtisztítani majd egy alapos átvizsgálás 
után a készüléket össze kell szerelni. A tágulási tartály 
levegő nyomását ellenőrizni kell. A munka befejeztével 
pedig egy gáz beszabályzással és egy gázszivárgás el-
lenőrzéssel tudhatjuk elvégzettnek a munkát. Ez a folya-
mat 40-80 perc is lehet készülék típustól függően. 
A következő dologra is nagyon oda kell figyelni. A há-
zak szigetelése és a fokozott zárású nyílászárók cse-
réje során (műanyag ablakok, ajtók) a lakást szinte 
hermetikusan lezárjuk. A lakásban lévő kéményes ké-
szülék levegő utánpótlást nem kap, ezért a kéményben 
a huzat megszűnik és az égéstermék elkezd vissza-
áramolni a lakásba. Ennek elkerülése végett légbe-
eresztőt kell beszereltetni ami a szükséges levegőt be-
engedi a lakásba.

A másik nagyon fontos dolog a szagelszívó használa-
ta. A szagelszívóban lévő ventillátor több száz m3-es 
levegőt tud szállítani egy óra alatt  ezért  a kéményes, 
másképpen fogalmazva nyitott égésterű gáz illetve szi-
lárd tüzelésű készülékeinknél a huzat megszűnik a ké-
ményben, majd az áramlás megfordul és az összes 
égéstermék  a kazántól elindulva és a szagelszívón ke-
resztül fog távozni. Ezáltal a lakást teljesen elárasztja 
az égéstermék amiben nagy százalékban jelen van  a 
nagyon mérgező  szén-monoxid is.
Még javában tart a fűtés szezon, amennyiben elmu-
lasztotta a fent leírtakat még nem késő cselekedni.
Még nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat 
amennyiben beszerzünk egy jó minőségű szén-mo-
noxid riasztót. A riasztó vásárlásánál tudomásul kell 
venni, hogy egy olcsó 3-5 ezer forintos készülék nem 
úgy fog működni ahogy azt elképzeljük. Ezek elég sű-
rűn adnak téves riasztást (hajlakk és egyéb dezodo-
rokra is beriaszt). Évente cserélgethetjük az elemet is 
benne. 12-15 ezer forintért  akár 6 év garanciával és 7 
év élettartammal bíró jó minőségű készülék kapható,  
ezekben a készülékekben már elemet sem kell cserél-
ni ugyanis 7 évig garantálja a gyártó, hogy működni fog 
a benne elhelyezett akkumulátor!

Balogh József
gázkészülék szerelő mester, Dr.Gáz Bt.
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KÁRPITOS javítást, restaurálást, mo-
tor ülés javítást vállal. Speciális heverők, 
franciaágyak készítése. Kainz Ferenc 
aranykoszorús KÁRPITOS mester. 
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 kívü-
li szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer 
tisztítása. Házakban, lakásokban, étter-
mekben, gyárakban, intézményekben. 
Watermatic KFT | Felsőpakony,| Tel.: 
20 403 5524

LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST 
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN 
beszédhibás, óvodás- vagy iskolásko-
rú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás 
vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, 
diszgráfia) és segítségre van szüksége, 
hívja a 06-20/522-4478-as számot. 
A vizsgálat ingyenes.

ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képke-
ret. Gittes ablakok thermoplán üveges-
sé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Dam-
janich u. 2, Tel.: 06-70/206-4914

PSZICHOLÓGUS Gyálon és Kispes-
ten, Határ úti megállótól 5 percre: ne-
velési kérdések/elakadások, szorongá-
sos zavarok, beilleszkedési nehézségek, 
óvodai/iskolai kudarcok, családon belüli 
konfliktusok. Tel.: 20-997-35-01

Bútor készítés – konyhabútorok - szo-
babútorok, polcok – fürdőszobabúto-
rok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, 
nagy színválasztékban. Egyedi elgon-
dolások megvalósítását is vállalom. Ér-
deklődni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon.

Vállalok víz-gáz-központifűtés és pad-
lófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz 
és villanybojlerek, tűzhelyek, konvekto-
rok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Ve-
gyes tüzelésű kazánok bekötését és eh-
hez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor 
06-20/412-6511

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi eladjuk! 
Nem találja álmai otthonát? Mi megta-
láljuk! Bérbeadna, vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi 
háttér, díjmentes, banksemleges hitelta-
nácsadás. Duna House 30/832-1051

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb 
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), 
villanyszerelés, háztartási gépek javítása, 
hidrofor javítás és ingyenes állapotfel-
mérés.  Telefon: 06-30/417-2317.

VAGYONŐRÖKET ALKALMA-
ZUNK FŐÁLLÁSBA Gyál és térségé-
ből, biztonségtechnikai, tűzvédelmi is-
meretek, képzettség előny! Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal lehet a  security.
job.eu@gmail.com címen. 

Fűtéstechnika! Fűtés és gáz szerelés. 
Rosszul működő fűtési rendszerek javí-
tása. Energiatakarékos készülék szerelé-
se. FÉG készülékek javítása. 
Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, 
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása. 
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. 
Tel.: 06-70/233-30-47

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

Gyál központjában, csendes utcában 
egymás mellett lévő két telek 60 m2 
összkomfortos házzal 2 Millió forintért 
eladó. Összesen 1435 m2. Érdeklődni: 
06-70/339-5607

CITYFOOD! EBÉD HÁZHOZ-
SZÁLLÍTÁS GYÁLON! Naponta 20-
25 változatos ebéd közül választhatnak 
megrendelőink. Levesek, főzelékek, sül-
tek, vegetáriánus ételek, halak, desszer-
tek, menük. A Vitál Konyha keretén 
belül naponta megújuló, 15 különbö-
ző ételt kínálunk diétázó ügyfeleink-
nek. Az étlapot megtekinthetik a www.
cityfood.hu oldalunkon valamint igény 
esetén házhoz viszem. Kérdéssel illet-
ve megrendeléssel kapcsolatban fordul-
jon hozzám bizalommal! Marinka Réka 
(területi képviselő) 06/20-359-69-41 
vagy hívja a központi számot: 
06/29-553-760

Apróhirdetés Apróhirdetés Apróhirdetés
a p r ó a p r ó a p r ó

h i r d e t é s h i r d e t é s h i r d e t é s

Hirdetéssel kapcsolatos információk:
06-29/541-641

www.gyalikozhaz.hu/ujsag

HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA
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