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Önkormányzati
támogatások
bajor delegáció
városunkban
MÉRFÖLDKŐ VÁROSUNK ÉLETÉBEN!
Gyál Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és családját a városközpont avatási ünnepségére, melyet
2013. május 17-én (pénteken) 16.00 órakor
tartunk a Kistérségi Szolgáltató Központ (Gyál, Kőrösi út 112-114.)
előtti téren.

A rendezvényen köszöntőt mond Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
Gyál alpolgármestere. Ünnepi beszédet tart dr. Szűcs Lajos, a Parlament jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, dr. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
Az áldás/szentelés szolgálatát ft. Takaró Károly ny. dandártábornok, tábori püspök, Gyál város díszpolgára és Fekete Roland rk. káplán látják el.
Az ünnepi műsor közreműködői:
Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész és a Gyáli Mazsorett Csoport.

IX. Marsi Ferenc
Labdarúgó
Emléktorna
Iparosok
közgyűlése
kamarazenekarok
IX. találkozója

Nagyszabású utcabállal és utcazenei fesztivállal várjuk Önt, kedves családját és barátait
a Kistérségi Szolgáltató Központ előtti téren május 19-én, pünkösdvasárnap.
Vegyük birtokba együtt az új városközpontot!
15.00-17.00 óra:
			
15.00:			
17.00 óra: 		
			
18.00 óra: 		
19.00 óra: 		
21.00 órától: 		
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Nyitott városháza
(csoportos látogatás az új épületben)
A Gyál Városi Fúvószenekar térzenéje
A Kodály Zoltán Zeneiskola és
Andrássy-Culman Eszter
FolkFunk Superstars koncert
Csík Zenekar koncert
Utcazenei fesztivál
(a jó hangulatról a kitelepült éttermek
és utcazenészek gondoskodnak)
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Közterületi gond(olat)ok

Beszámoló az áprilisi képviselő-testületi ülésekről

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jó idő beköszöntével a
város lakossága is szívesen tölti szabadidejét kertészkedéssel, portája rendezgetésével, mindazonáltal ezúton is felhívnánk a lakosság szíves figyelmét arra, hogy
a kertészkedés-kertépítés melléktermékeinek elhelyezését ne a szikkasztó árkok betemetésével oldják meg.
Gyál város belterületén az elmúlt időszakban gyakran
végzett a közterület-felügyelet útellenőrzést, melyek során tapasztalták, hogy több gyáli ingatlan előtt a szikkasztóárkokat betemették, megszüntették, megrongálták,
azokat nem tartják karban, nem tisztítják, számos helyen
szemetet helyeznek ki az árkokba az ingatlan tulajdonosai, így a szikkasztóárkok nem tudják ellátni funkciójukat.
A tavalyi évben is, a szokásos évi gyakorlatnak megfelelően számos ingatlantulajdonos (230 fő) figyelmét
felhívtuk a jogkövető magatartásra, azonban némely
esetben (25 alkalommal) kénytelenek voltunk szabálysértési eljárást indítani az ingatlan tulajdonosa ellen.
Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság, mindenekelőtt az

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 25-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését. Az ülésen a következő fontosabb
döntések születtek:
- elfogadásra került Pápai Mihály polgármester beszámolója a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta
eltelt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, melynek keretében egyetértett a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház fejlesztési tervével, valamint
kinyilvánította azon szándékát, hogy a Gyál-felső vasútállomás épületének és környezetének rendbetétele
után hajlandó lenne 15 éven keresztül azt üzemeltetni.
A rendbetétel önkormányzati és MÁV-források felhasználásával történne az idei év végén-jövő év elején;
- elfogadták a város 2012. évi zárszámadását és a
2014. évi költségvetés koncepcióját;
- mivel az 1994-ben megalkotott címer- és zászló rendelet nem felel meg a 21. század kívánalmainak, ezért a
képviselő-testület új rendeletet alkotott az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről;
- elfogadták a beszámolót a belső ellenőrzés 2012. évi
vizsgálatainak tapasztalatairól, valamint a DPMV Zrt.
2012. évi mérlegéről;
- elfogadták az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét;
- a testület megszavazta, hogy fedezetet biztosít a Somogyi Béla utcában 8 darab gömbakác kiültetéséhez,

érintett ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy gondoskodjanak az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett
zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról, a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
eltávolításáról, amely jogszabályi kötelezettség! Emellett Gyál Város Önkormányzatának szociális ellátásokról
szóló rendelete 5.§-ának értelmében a fenti kötelezettség
teljesítése az aktív korúak támogatásának, valamint a lakásfenntartási támogatásnak is előfeltétele, így akár a renitensek segélyébe is kerülhet ennek megszegése.
Emellett másik visszatérő probléma, hogy az ingatlanokon lévő növényzet a kerítésen keresztül rálóg
a járdára, zavarva ezzel az azon való közlekedést.
Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy a járdák akadálymentességét is biztosítsák!
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Városközpont fejlesztés – április:
Áprilisban kedvező tavaszi időjárás mellett a városközponthoz pályázaton kívüli elemként kapcsolódó tájépítészet munkálatai az ütemezés szerint
folytatódtak.
Szinte teljesen befejeződött a Polgármesteri Hivatal
és a Járási Hivatal épülete előtti tér burkolása, a világítás kiépítése, és megkezdődött az utcabútorok
elhelyezése.
A Polgármesteri és Járási Hivatal épülete előtti parkosítási munkák megkezdődtek az öntözőrendszer
kiépítésével, a füvesítési és növénytelepítési munkálatokkal, május elején az új épület körüli zöldfelületek kialakítása, a növények telepítése teljesen
be is fejeződik, hogy az elkészült új parkban méltó helyen kerülhessen lebonyolításra a májusban
tartandó városközpont-avató utcabál és utcazenei
fesztivál.
			
Polgármesteri Hivatal
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője
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Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti
soros ülését 2013. május 30-án tartja az új Városháza
tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések,
illetve döntések a www.gyal.hu honlapon olvashatók.
							
Polgármesteri Hivatal

Településképi véleményezési eljárás
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a Föld Napja alkalmából április 20-án tartott szemétszedési akcióhoz, illetve a Szent István tér növényzettel történő beültetéséhez;
- támogatást nyújtottak a volt városi fenntartású iskolák alapítványainak;
- elbírálták a civil szervezetek pályázatait, illetve a sportcélú pályázatokat (erről külön írásunkban
olvashatnak);
- kétmillió forintos támogatást nyújtottak a Gyáli Római
Katolikus Plébánia templomának idén 30 éves jubileuma kapcsán;
- felhatalmazták Polgármester Urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Budapesti Koordinációs Központtal április 30-án lejáró megállapodás meghosszabbítására, mely biztosítja városunk lakóinak május 1.
után is a BKV szolgáltatásainak zavartalan igénybevételét változatlan színvonalon;
- a testület zárt ülés keretében döntött a Gyáli Közoktatásért Díj, illetve a dr. Pusztai Lajos emlékdíj
odaítéléséről.

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

Szerkesztőség: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Levélcím: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.
Telefon: 06 (29) 541-644
Telefax: 06 (29) 541-640
E-mail: ujgyaliujsag@gyal.hu, kozossegihaz@gyal.hu
Megjelenik: havonta 8.500 példányban.

Az Országgyűlés 2012. október 15-i ülésén több pontban lényegesen módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.)
Az Étv. 17.§-a kiegészítette a településrendezési feladatok megvalósulását szolgáló jogintézményeket többek között a településképi véleményezési eljárással és
a településképi bejelentési eljárással, amelyek lényege a hivatkozott törvény 6/A § (2) és (3) bekezdése
alapján:
„(2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon
a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott
építésügyi hatósági engedély kérelemhez,
b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklám elhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.
(3) A települési önkormányzat... az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési…
vagy térségi – a főépítészi tevékenységről szóló kor-

mányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.”
Fenti módosítások 2013. január 1-jén léptek hatályba.
Az Étv. 62.§ (6) bekezdés 7. pontja alapján felhatalmazást kapott a települési önkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg előzőekben említett eljárások
részletes szabályait.
Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített
környezet esztétikus kialakítása érdekében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 29-én tartott ülésén megalkotta a 8/2013.(III.29.)
önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési eljárásról.
Polgármesteri Hivatal
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Legyen Ön is önkéntes!
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb eleme a jól működő, széleskörű társadalmi alapokon nyugvó polgári védelem. Az elnevezése is tükrözi, hogy a polgárok szerveződésével, együttműködésével létrejövő, a polgárok
védelmére hivatott rendszerről van szó, amely elsősorban
különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek esetén nyújt
segítséget akkor, amikor az esemény kezelésére rendelt
szervezetek (például rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) kapacitásai önmagukban már nem elegendőek.
A katasztrófavédelem polgári védelmi szakterületének
alappillére az úgynevezett polgári védelmi szervezetek
rendszere. Ez a rendszer munkahelyi-, települési-, területi illetékességű egységekből áll, az adott település,
terület veszélyeztetettségének figyelembe vételével.
Az egységek állománya az utóbbi évtizedekben kijelölés alapján került feltöltésre, a megújult katasztrófavédelmi szabályozórendszer – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról – azonban lehetőséget
ad önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozására is. Ily módon léteznek úgynevezett köteles, illetve
önkéntes polgári védelmi szervezetek.
Az önkéntesek olyan emberek, akik vállalják, hogy
szabadidejükből áldoznak a köz javára, illetve felajánlják erejüket, tudásukat embertársaik védelme érdekében. Az önkéntesek egy részére fizikai munkában számítanánk, más részük pedig speciális szakértelmével
járulhatna hozzá a katasztrófák hatásai elleni védekezéshez (például orvos, építész).
Célunk, hogy a polgári védelmi szervezetek minél nagyobb része álljon önkéntesekből, hiszen az az ember
képes legtöbbet tenni, aki saját akaratából cselekszik,

Önkormányzati
támogatások
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is fontos feladatának tartja a civil közösségek, kezdeményezések és a sportélet támogatását. A civil közösségek és sportolók az idén is
pályázhattak önkormányzati segítségre.
A képviselő-tesület által megítélt támogatások
összegéről Kasa Csilla, az Oktatási és Kulturális Bizottság és Vinnai Tibor, az Ifjúsági, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta
lapunkat.

4

magától dönt úgy, hogy a közösség érdekében – szükség esetén – plusz feladatokat vállal. E nemes feladat érdekében a döntés megszületett, ezért meghirdetjük az
önkéntes polgári védelmi szervezetekbe való jelentkezés
lehetőségét.
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 18. életévét betöltött, bejelentett állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet.
Fontos tudni, hogy az önkéntes polgári védelmi szervezetek nem azonosak a katasztrófavédelem hivatásos
szerveivel. Ebből kifolyólag a szolgálat nem munkahelyet nyújt, hanem egy olyan rendszerbe való csatlakozás lehetőségét, amely a felkészítéseken, gyakorlásokon kívül súlyos káresemények következményei
felszámolása során kerül alkalmazásra.
Csatlakozzon Ön is hozzánk, legyen tagja egy olyan
csapatnak, melyben mindenki egy céllal dolgozik:
önzetlenül segíteni a bajban!
Jelentkezni lehet személyesen:
Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Telefonszám: 06-29/540-930
E-mail cím: marki.timea@gyal.hu
Bízunk abban, hogy nemsokára személyesen is üdvözölhetjük Önt az önkéntes polgári védelmi szervezetek
valamelyikében!
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Civil szervezetek pályázati támogatása:
Egymásért Mozgássérültek
Gyáli Egyesülete
Cukorbetegek Egyesülete
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete
Kertváros Fúvószenekari Egyesület
Őszidő Nyugdíjas Klub
Gyáli Kertbarát Kör
Solymári Béla Nyugdíjas
Pedagógus Klub
Kovács István Pál Dalkör
Gyál Városi Népdalkör

160.000,- Ft
230.000,- Ft
280.000,- Ft
280.000,- Ft
440.000,- Ft
280.000,- Ft
280.000,- Ft
130.000,- Ft
380.000,- Ft
160.000,- Ft

Idén is sikeres volt az akció
Április 22-e a Föld Napja. Immár hagyománnyá vált városunkban, hogy ez alkalomból szemétszedési akcióval
tisztítják meg városunk utcáit a résztvevők, akiknek a
szervezők biztosítják az ehhez szükséges eszközöket.
Idén április 20-án, szombaton került erre sor, de a város három általános iskolájában már 19-én pénteken
elkezdődött a szorgos munka, a gyerekek ugyanis iskolájukat és azok környezetét e napon takarították ki.
A szervezők közül a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, idén zsákokkal, frissítőkkel,
szendvicsekkel és szállítóautókkal, az ASA Magyarország Kft. konténerekkel és azok ingyenes befogadásával, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kesztyűkkel, zsákokkal, mellényekkel, Gyál Város Önkormányzatának
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága pedig
100.000 forinttal támogatta az akciót.

Az akció nagyon sikeres lett, 3 évestől 80 éves korig
összesen 88 résztvevő csatlakozott, akik idén a város
belső részét tisztították meg, így 7 konténer, vagyis 35
m3 szemetet gyűjtöttek össze.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek és a szervezőknek, hogy pénzt, időt és energiát
fordítottak erre a nemes célra, hiszen környezetünk
tisztasága közös ügyünk. Ezt a szellemiséget jó volna
megőrizni az év többi napján is, ha mindenki odafigyel
a saját portájára és tisztán tartja az utcát, szebb, tisztább, élhetőbb városunk lesz.

Fogyasztóvédelmi Egyesület
Gyáli Szervezete
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Fodor Tamás birkózó
Fodor Péter birkózó
GYBKSE atlétika szakosztálya
Farkas Kitti Beáta RSG
Lurkó Gyerekfoci Egyesület
Sanbon SE
Scheik József fogathajtó
Gyáli Lovassport Egyesület
Duplo FC
Mester Milán birkózó
Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
Pap János és Pap Dorottya karate
Bácsi Péter birkózó
GYBKSE mazsorett szakosztálya

100.000,- Ft
280.000,- Ft

Sport célú pályázati támogatások:
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület
Jónás Dorottya teniszező
Adamecz József birkózó
GYBKSE röplabda szakosztálya
Sebők Zoltán vízisíző
Gyáli Sport Horgász SE
APEX Optimista Sportegyesület

1.850.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft
100.000,- Ft
120.000,- Ft

Vinnai Tibor
Gyál Város Önkormányzata
Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottságának
elnöke

100.000,- Ft
100.000,- Ft
60.000,- Ft
100.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft
500.000,- Ft
200.000,- Ft
120.000,- Ft
50.000,- Ft
150.000,- Ft
100.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft
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Tájékoztató
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
új szabályokról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény új
szabályozást alakított ki 2013. január 1-jétől a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;

Az új szabályozás szerint a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz: „olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben
történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából”, magyarán a házi szennyvíztárolóban gyűjtött folyékony háztartási hulladék.

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt
és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályokat;

Jelenleg körülbelül a gyáli ingatlanok 10%-a nincs
rácsatlakozva a közműves háztartási szennyvízszállítási rendszerre, így saját emésztőgödör használatával van megoldva a szennyvíz ideiglenes tárolása.
Az új szabályozás szerint az önkormányzatoknak a
nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell
szervezni és fenntartani.
A közszolgáltatás ellátásának a jogszabályban meghatározott jellemzőit önkormányzati rendeletben kell
megállapítani, így:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással
ellátott terület határait;
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a
működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni
köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és
időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés
egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének
módját és feltételeit;
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g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
(a természetes személyazonosító adatok, valamint a
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
A közszolgáltatásért a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat
kell fizetni az ingatlantulajdonosnak.
A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.
Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a
környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési
díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől
függő költségek fedezetére szolgál.
Fentiek alapján, önkormányzatunk megalkotta a
4/2013. (III.11.) sz. önkormányzati rendeletét, mely
szerint az ingatlantulajdonos köteles a fentiek szerint
gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást
évente legalább 4 alkalommal igénybe venni.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:
a) alapdíj: 5.000.- Ft / szállítás
b) ürítési díj: 500.- Ft / m3
(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazzák.)
Polgármesteri Hivatal

Bajor delegáció városunkban
A Comenius Regio Program keretein belül áprilisban
bajor delegáció érkezett városunkba. A delegáció vezetője, Wilhelm Kürzeder, felsőbajor térség 50 reáliskoláját felügyelő miniszteri megbízottja, Marcus Oliver
Hochmuth, a brannenburgi állami reáliskola igazgatója,
Ralf Raupach, a brennenburgi reáliskola tanára, Peter
Reith, a Rosenheimi Munkaügyi Hivatal pályaválasztási tanácsadója, illetve Henryk Weigel, a Sparkasse
Rosenheim munkatársa. A pályázat témája a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás, a fiatalok munkavállalási esélyeinek növelése.
A program célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást. Kiemelten támogat
néhány fontos általános célkitűzést, mint például a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű
csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot. A projekt két éves időszakot foglal magában.
Az itt töltött három nap alatt ellátogattunk az Ady Endre
Általános Iskolába, ahol az iskola igazgatónője, Gyál
Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, Gazdikné Kasa Csilla fogadta a delegáció tagjait. A látogatás során betekintést nyerhettünk
az iskolai életbe, óralátogatáson vettünk részt. Megismerkedtünk a magyar oktatási rendszer alapköveivel,
valamint az új oktatási reformmal. Megállapításra került, hogy a német és a magyar oktatási struktúra merőben különböző, ám a gyerekek mindkét országban is
egyformán nyitottak és kedvesek.
A Sauflon CL Kft. ügyvezető igazgatója, Peer János a
delegáció tagjait körbevezette a gyárban, ahol angol
nyelven tájékoztatott a kontaktlencsék gyártási folya-

matának szakaszairól. Ezt követően egész délutános
szakmai konferencia vette kezdetét, ahol Pápai Mihály
polgármester köszöntötte a részvevőket, majd bemutatkoztak a projektpartnerek. A fő csapásirány az eddigi projekteredmények ismertetése, és feladatok megbeszélése a következő projektidőszakra vonatkozóan,
valamint az időközi beszámolók készítése volt. A konferencia után látogatást tettünk az új Polgármesteri Hivatal épületében.
Másnap Pánczél Károly alpolgármester úr vezetésével
a parlamentbe látogattunk, majd a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában Dr. Iróczki Lénárd igazgató úr fogadta a küldöttséget, ahol részletes bemutatást kapott a közfoglalkozásról, a keresetek
alakulásáról és álláskeresők számáról.
Az eltöltött néhány nap hatékonyan és aktívan telt, a
német vendégek új és hasznos tapasztalatokkal felvértezve távoztak Gyálról.
Suhajda Yvett
projektkoordinátor
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Zeneiskolák Kamarazenekarainak
IX. Találkozója

Iparosok közgyűlése
A Gyáli Ipartestület ez év április 22-én tartotta az éves
közgyűlését, melyen részt vett Pápai Mihály városunk
polgármestere is. A közgyűlést két különleges esemény
tette ünnepélyesebbé, ahol bemutatták a 1938-1989-ig
és 1990-től napjainkig az iparosság történetét és képviselőit bemutató tablókat, valamint hosszas tervezés
után a közösségi élet összefogását jelképező zászlót.
Karikás Pál elnök méltatta a zászló jelentőségét valamint a címerben lévő jelképek jelentéseit. (Lapunk következő számában részletesen bemutatjuk a zászlót és a rajta szereplő motívumokat.) Ezután felkérte
Hefler Gábor katolikus plébánost valamint Gyimóthy
Zsolt református lelkészt a zászló felszentelésére.
A közgyűlésen továbbiakban Karikás Pál, a Gyáli Ipartestület elnöke beszámolt az elmúlt év eseményeiről. Kiemelte, hogy iparosainkat a városközponthoz kötődő kivitelezéssel, illetve az intézményekben
való karbantartási munkákkal segítette helyi munkák elnyerésében. Több pályázaton is indultak, hol
kisebb, hol nagyobb sikerrel. A legnagyobb eredmény, hogy a KINAMÉ Kft.-vel konzorciumban
nyerték meg a Rendőrség épületének felépítését.
Többek között szó esett az Ipartestület irodai szolgáltatásainak széles körű feladatairól, így a biztosításkötésről, lakossági tájékoztatásokról és a szakemberek
ajánlásáról. Továbbiakban részt vállalnak a szakmunkásképzésben, az általános iskolákban pályaválasztási és pályaorientációs tájékoztatást tartanak, tanulószerződéseket kötnek, és gyakorlati képzőhelyeket
biztosítanak a tanulók részére mesterek tanműhelyében. A felnőttképzés területén OKJ-s tanfolyamokat
szerveznek különböző szakmákban, és támogatott, informatikai oktatást tartanak. Karikás Pál ismertette a
jövő év terveit, melyben elmondta, hogy folytatni kívánják az előző év programjait, kiemelve az oktatás és
szakmunkásképzés területét, továbbá bővíteni kívánják szolgáltatásaikat pályázatfigyeléssel. Ezt követően,
Lovas Sándorné a Felügyelő, Etikai és Ellenőrző Bizottság elnöke adott tájékoztatást az Ipartestület 2012.
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évi pénzügyi teljesítésről, valamint a 2013. évi költségvetés-tervezetről. Elmondta, hogy ennek tükrében az
Ipartestület pénzügyi gazdálkodása kiegyensúlyozott,
működése biztosított.
Idén is díjazták azon tagjaikat, akik a szakmájukban elismert mesterek, vállalkozók. Idén az alábbi személyek
kaptak elismerést:
- 25 éves iparos munkájának elismerésére emléklapot
és ezüstgyűrűt kapott Tarcsa József bádogos,
- Aranykoszorús mester kitüntető címet és jelvényt
Ludmerszki Béla kőműves mester és
- Ezüstkoszorús mester kitüntető címet és jelvényt
Szántó György víz-gázszerelő mester kapott.
- A 20 éves Ipartestületi tagságért: Garasné dr. Péczer
Klára könyvelő, Valázsik Lászlóné könyvelő, Horváth
László tetőfedő-bádogos, és Kainz Ferenc kárpitosmester emléklapot kaptak.
- Az Ipartestületben végzett, 15 évi irodavezetői munkájának elismerésére IPOSZ-DÍJ-ban Lengyel Erzsébet részesült.
Végül Karikás Pál köszönetet mondott tagjainak, az Elnökségnek, a FEB-nek, az önkormányzatnak. Külön
megköszönte a zászló készítésében részt vevő tagjainak munkáit, Kovács Sándor arculat tervezőnek és Némethné May Gizella hímzőnek, a tabló összeállítását,
Somogyváry Vilmos fényképésznek.
Gyáli Ipartestület

Április 27-én, kilencedik alkalommal került megrendezésre a Zeneiskolák Kamarazenekarainak Találkozója az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban.
A találkozót Tóth István, a gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója nyitotta meg, majd
Feltizi-Veress Imre, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyáli

Tankerületének igazgatója mondott
köszöntőt.
A műsorban szerepeltek a gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, a Vecsési Zeneiskola, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
Dabasi Tagintézménye, az üllői Harmónia Zeneiskola AMI és a pestszentlőrinci Dohányi Ernő Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei.
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Június 15. 19.00

Az Ady Endre Általános Iskola
tanári karának koncertje
Belépő: 600 forint.

Június 22. 19.00

A Gyál Városi Fúvószenekar
koncertje
Belépő: 600 forint.

SZÍNHELY I.
ndezzük meg a HANG
re
én
nyt.
987us
ni
jú
.
2013
elnevezésű rendezvé
ál
Gy
,
ja
ál
tiv
sz
Fe
ei
őzen
kínál.
– Képzőművészek Él
lönleges programot
kü
és
ó
gy
ha
nd
re
ál
rok
A háromnapos fesztiv
pő előadók, a zeneka
llé
fe
a
gy
ho
,
ja
ad
ágát az
folyamán
Az esemény sajátoss
kotnak és a fesztivál
al
is
n
ba
ág
ti
ze
és
űv
pm
őadók koncertjeit ké
el
egyes tagjai vizuális
tt
vo
hí
eg
m
ra
ál
tiv
ket. A fesz
kísérik.
be is mutatják művei
etve performanszok
ill
a,
ás
lít
ál
ki
k
ei
űv
m
rmer stb. lép
zőművészeti
r, szólóelőadó, perfo
ka
ne
ze
40
bb
lá
ga
téle
A rendezvény során
gy a díszudvar szabad
va
n
be
em
er
zt
há
ín
sz
óval a
lesznek
fel színpadi produkci
zeti alkotásait. Jelen
és
űv
őm
pz
ké
be
ja
at
mut
l a Magyar Képzőműáu
ri színpadán, illetve
ld
pé
ük
zt
kö
,
ek
ég
fiatal tehets
ismert művészek és
ős hallgatói.
vészeti Egyetem végz

Június 29. 19.00

A Gyáli Musical Stúdió
növendékeinek évzáró koncertje
Részletek hangzanak el az ABBA, a
FAME és egyéb musicalekből.
Belépő: 600 forint.
Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy havonta
értesülj aktuális programjainkról:
Kövess minket a Facebookon is!
www.facebook.com/gyalikozhaz
www.gyalikozhaz.hu

http://eepurl.com/cfQ5P
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Fesztiváljegy 2.500,
napijegy pedig 1.000
Ft-os áron,
május 13-tól elővétel
ben is kapható a közö
sségi ház pénztárába
n.

׀

Takáts Tamás Dirty Blues Band Ef Zámbó Happy Dead Band
Tudósok
Üzgin Üver
Balkan Fanatic
Wahorn Airport
Tereskova popivan muddy shoes természetes vészek kollek-
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׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀
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tíva kataflam tisch bálint dóra attila quartett 1. Benedek
Fine Arts Music 40 Days Tapasztalt Ecsetek szász veronika
gaál józsef dertanz szilágyi rudolf verebes györgy gregz
szabó franciska takács lídia united gods kácser lászló
ekf band ujj zsuzsi varacskos band

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀

׀
׀

׀
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Megyei döntőbe jutott a FEGY Ifjúsági Tagozata
2013. április 4-én rendezték meg az idei Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny területi vetélkedőjét Üllőn.
A viadalon a gyerekeknek számot kellett adni tudásukról többek közt nyúlgát építésből, szennyezett talajrész megtisztításából, mentőkötél fűzésből és tömlő gurításból.
A középiskolások kilenc csapatos mezőnyéből a FEGY
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata két
csapattal képviseltette magát.
Felkészültségüket és tudásukat mi sem tükrözi jobban,
minthogy a két gárda elhozta a harmadik és az első helyezést is, így az első helyezett bejutott a megyei döntőbe, mely április 19-én Isaszegen kerül megrendezésre.
A megmérettetésen tiszteletét tette városunk polgármestere, Pápai Mihály is, aki személyesen gratulált a
FEGY növendékeinek az elért eredményhez.

Liliomos óriásplakát
a Kossuth téri
metrómegállóban!
A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola pályázati felhívására óvodánk 23 rajzot nevezett be.
Összesen 470 gyermekrajz érkezett a felhívásra.
A szakmai zsűri által választott plakátterv a vakvezető kutyák világnapja alkalmából a Kossuth téri metrómegállóban óriásplakátra került. Az általuk választott
győztes pedig – legnagyobb büszkeségünkre – a Liliom Óvoda gyermeke, az 5 éves Popovics Johanna,
Süni csoportos kislány!
Még fel sem fogtuk a történteket, amikor is jött a hír:
április 26-án az MTESZ Székházában, a Kossuth téren sajtótájékoztatóval egybekötött díjátadóra várnak
bennünket.
Vegyes érzelmekkel indultunk. Büszkeség, öröm, és
némi félsz töltötte el kis csapatunkat: Popovics Johannát és édesanyját, az óvodavezetőt Ritecz Istvánnét,
valamint Johanna óvó néniét, Hubert Lászlónét, Erzsi
nénit, hisz ilyen nagy megtiszteltetésben, kitüntető figyelemben még nem igen volt részünk.
Az alapítvány munkatársai, valamint a vakvezető kutyás látássérült barátaik kedves, közvetlen fogadtatásban részesítettek minden „győztest”.
Itt vehette át megérdemelt jutalmát a közönségdíjas
Molnár Cintia, 12 éves, kisnánai kislány, a legjobb plakátszöveg díjazottja: Palkó-Lappint Áron, és a szakmai
zsűri által választott plakátterv győztese, a mi Jankánk.
Örömmel vette magához a fekete plüss vakvezető kutyust, könyvet és emléklapot, valamint óvodája részére
egy vakvezető kutyás bemutatót is nyert.
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Tavaszi szakmai konferencia

Kis „hírességeinkkel” nagyokhoz méltó sajtófotózáson
vettünk részt, ahol a mi Jankánk nem hazudtolta meg
önmagát. Profikat meghazudtolva pózolt, mosolygott.
Egyszerűen élvezte!
A protokoll után kötetlen sétán vettünk részt a Szabadság téren, ahol megtapasztalhattuk a gyakorlatban is
hogyan közlekednek, milyen akadályokba ütköznek
nap, mint nap látássérült társaink a kutyusokkal. Igazán sokat tanultunk. Megtanultuk mire képes és mire
nem egy ilyen kutyus, hogyan segíthetünk hatékonyan
egy vakvezető kutyával közlekedőnek.
Az alapítvány munkatársaival hamar közvetlen kapcsolatot tudtunk kialakítani. Ennek köszönhetően minden követ megmozgatnak, hogy a Vöröskereszt Bázisóvoda avatóünnepségünkön, május 15-én, aktívan
részt vegyenek, ránk irányítva a média figyelmét is.
Szervezőmunkájukat pedig igyekszünk mi is segíteni,
hiszen az elkészült 470 pályaművet Budapesten és országszerte szeretnék egy-egy kiállítás keretében megismertetni a nagyközönséggel.
Olyan élményben volt részünk, mely a lelkünk mélyéig
megérintett minket. Megerősítette hitünket, hogy gyermekinket úgy neveljük: minden ember egyenlő!
Hubert Lászlóné, Lendvay-Kiss Anita
óvodapedagógusok

Mesék és Valóságok címen került megrendezésre a
Nevelési Tanácsadó Szakmai konferenciája 2013. április 22-én. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt. Kétszázötvenen voltunk,
többek között óvónők, pedagógusok és a gyermekjóléti intézmények munkatársai. A gyáliakon kívül Budapestről, Szegedről, Tárnokról is érkeztek érdeklődők.
Feltizi-Veress Imre, a KLIK Gyáli Tankerületi igazgatója
volt az esemény fő védnöke.
Nagy sikere volt Dr. Hirsch Anikó gyermekorvosnak és
pszichiáternek, a Bethesda Gyermekkórház főorvosának, aki Elég jó anya-elég jó nő? című előadásában a
női mintákról, anya-lány kapcsolatokról beszélt.
Dr. Kádár Annamária, a Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatási igazgatója élvezetesen beszélt arról, hogy
a nehézségek legyőzhetők a mese erejével. Vidáman
hallgattuk előadását, amelyet rengeteg saját élmén�nyel fűszerezett. A Mesepszichológia könyvének nagy

sikere volt, sokan vettek belőle, és dedikáltatták az
írónővel.
Tábit Sarolta, a Nevelési Tanácsadó igazgatója, klinikai szakpszichológus egy sokakat érintő témáról, a
kiégésről, a munkába való belefáradásról tartott előadást. Kiemelte, hogy az emberi kapcsolatok megvédenek ettől mindenkit. Minden pedagógus és gyerekekkel foglalkozó ember számára fontos lenne, hogy
munkáját lelkesen, örömmel és szeretettel végezze.
Ehhez kaptunk jó ötleteket.
A délutáni előadásokat Kozma-Vizkeleti Dániel,
pszichoterapeuta kezdte: A média hatása a nemi szerepekre című előadásával. Jó hangulatunkat fokozta, a
téma humoros megközelítésével.
Nevelési Tanácsadónk munkatársai (Békési Adrienn
és Kerekes Zita pszichológusok, Csongrádiné Démusz
Amanda gyógypedagógus) műhelymunkában mutatták be a szakemberek tevékenységét a gyermek érdekében, a serdülőkori problémákat és a család szerepét
a terápiában.
Vendégeink megismerkedhettek a Csodabogarak fejlesztő játékcsaláddal, és a BetűDiFix betűdifferenciálást fejlesztő játékkal.
A konferencia sikeres megrendezéséért köszönet illeti támogatóinkat: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Arany János Közösségi Ház, Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi
Szakmai Egyesülete, Makó Pékség, Péksüti Kft., Ancsa Virágbolt, Hajnalkert, Bokréta Virágbolt, Bodó Erika virágkötő, Csokibirodalom, Gyöngyi Virágbolt, Timi
Virág-Ajándék, Vezúv Tűzijáték, Vecsési úti Virágbolt,
Aromakristály Italdiszkont, Szamovár Cukrászda, Gyáli Cukrászda, Gyáli MOL Benzinkút, Ajándékötletház.
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2013. május
A IX. Marsi Torna szervezőjét, a gyáli U7-es
csapat edzőjét Mészáros Ferencet kérdeztük:

IX. Marsi Ferenc Labdarúgó Emléktorna
2013. április 13-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a Marsi Ferenc labdarúgó utánpótlástorna Gyálon, a futballpályán. Nem mindennapi sporteseményt sikerült szerveznie a Gyáli BKSE vezetőinek. Két
korosztály 14 csapata vett részt az eseményen. Az U7es és U9-es korosztály labdarúgó növendékei kergették
a labdát a mi pályánkon. Eleget tett a meghívásnak a
Honvéd, a BVSC, a Ferencváros, a Vasas, a REAC és
az Újpest korosztályos csapata is. Izgalmas mérkőzésekkel, szép idővel, sok-sok nézővel és nagyon sok tehetséges gyermekkel találkozhatott, aki kilátogatott.
A nagyon jó állapotú centerpályát négy pályára felosztva mentek a mérkőzések. Gyálon többek között láthattuk a mindig nagy érdeklődéssel várt FTC-UTE derbit,
amely mindkét korosztályban 1:1-es döntetlennel zárult.

Kezdjük az U7-es korosztállyal.
Ebben a korosztályban 4:4 játékos feszült egymásnak,
20x25 méteres pályán és a 2x1m-es kaput próbálták
bevenni.
A Gyáli BKSE U7-es csapatát Mészáros Ferenc irányította. Hét gyáli labdarúgó alkotta a keretet.
Városunk fiataljainak az első mérkőzésen a Honvéd
ellen kétszer sikerült az egyenlítés, pontszerzés lett
a vége. A találkozón a két gyáli gólt Tirpák Péter és
Bacsik Bálint szerezte. Következett a Ferencváros elleni mérkőzés. Érdekesség, hogy a Ferencvárosban
egy volt gyáli labdarúgó, Mészáros Vince is kergette
a labdát. Nagy nyomás nehezedett a gyáli kapura, de
az végig érintetlen maradt. Így 0:0 lett a mérkőzés végeredménye. Sajnos a többi mérkőzésen már nem sikerült a pontszerzés. Még négy gyáli gólnak örülhettünk.
Zsolnai Gergő a REAC és a Vasas kapujába is betalált.
Tari Tamás ellen egyszer a BVSC védelme kapitulált, a
Vasas ellen Bacsik Bálint is eredményes volt egyszer.
A 2013-as Marsi Ferenc emléktornát az U7-es korosztályban a BVSC csapata nyerte 4 győzelemmel és 2
döntetlennel. A dobogó második fokára a Vasas állhatott fel, bronzérmes pedig az Újpest csapata lett. A Gyáli
BKSE csapata 7. helyezést ért el. A torna U7-es gólkirálya Almeida Milán (Vasas) lett 11 találattal. A „kicsiknél”
a torna legjobb játékosa Váradi Adrián (REAC) lett.
Az U9-es korosztályban 5 mezőnyjátékos és egy kapus alkotott egy csapatot, kézilabda méretű (3x2 m)
kapura játszottak, 20x30 méteres pályán.
A gyáli csapatot Jenei Attila irányította, aki már 25 éve
dolgozik azért, hogy a gyáli gyermekek minél többet sajátítsanak el a labdarúgásból. Attila 11 labdarúgót nevezett a tornára. Ennek a korosztálynak még nehezebb dolga volt, mint a Mészáros csapatnak. 30-40 fős keretből
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hozták el ide a „nagy” egyesületek a legjobb 8-10 labdarúgójukat. De mégis sikerült a nagy bravúr! Jenei csapata Juhász Levente góljával legyőzte a BVSC-t 1:0-ra, és
pontot szerzett a Vasastól. A piros-kékek ellen Kiss Domonkos lövését nem tudta hárítani az ellenfél kapusa.
Igaz, hogy csak két találatot jegyeztünk a torna alatt, de
az 4 pontot jelentett, ami a 6. helyre volt elég, a BVSC-t
megelőzve. Stabilan állt a védelmünk, mert a Ferencváros, és az Újpest is csak 1:0-lal bizonyult jobbnak nálunk.

- Az elképzeléseid szerint alakult a torna?
- Igen! Leginkább az idő miatt aggódtunk, hiszen még
pénteken késő este is esett. De szerencsénkre szombat délelőtt ragyogó időben zajlott le az esemény. Boda
Imre elnökkel mindent megtettünk, hogy színvonalas
legyen a szervezés.

Nézzük a „nagyokat”!
A 2004-ben született labdarúgóknál már igazi csapatjáték volt felfedezhető, és a kis kapusok is bemutattak
sok bravúros védést. A mezőnyből a Honvéd emelkedett ki az Újpest és a Ferencváros mellett. A Honvéd
100%-os teljesítménnyel megnyerte a tornát. Az Újpest
második lett, és a Ferencváros állhatott a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára.
A dobogós csapatok osztoztak a különdíjakon is.
Az U9-es gólkirály Fercsák Róbert lett 8 találattal (Honvéd). A legjobb kapus Urbán Benedek (Újpest) lett. A Marsi torna legjobb U9-es labdarúgója Vancsa Zalán (FTC).

A gyáli U7-es csapat Mészáros Ferenc edzővel.
Álló sor: Tari Tamás, Delics János, Farkas Miklós,
Bacsik Bálint. Guggolnak: Zsolnai Gergő, Tirpák Péter és
Paróczai Károly.

- Hogyan sikerült ennyi nagy nevű fővárosi csapatot
Gyálra csábítani?
- Az elnök úr vetette fel ősszel, hogy a következő Marsi Ferenc emléktornára hívjunk el egy-két nagy csapatot és rám bízta a torna szervezését. Ősszel már
hívtam őket és kértem, hogy erre az időpontra ne ígérkezzenek el más helyszínre és győzködtem őket, hogy
jól döntenek, ha elfogadják a meghívást. Sok-sok telefon, email és szervezés. De a lényeg, hogy összejött. De szerintem azt Imre bácsi sem gondolta, hogy a
BVSC, FTC, Újpest, Honvéd, Vasas és a REAC csapata is tiszteletét fogja tenni.
- A kis labdarúgóid helyt álltak?
- Az U7-es korosztály pontot rabolt a Honvédtól és a
Ferencvárostól, erre büszke vagyok! Úgy láttam, hogy
megilletődöttek voltak. Kertész Mátyás kollégámmal
felkészítettük őket a legjobb tudásunk szerint. Ez a torna nekünk is plusz motivációt jelentett. Nagyon örültünk
volna egy győzelemnek, de ez sajnos most elmaradt.

A gyáli U9-es csapat. Edző: Jenei Attila.
Álló sor: Zsolnai László, Bauer Ádám,
Kakas Benedek, Juhász Levente,
Kiss Domonkos, Csiszár Mátyás.
Guggolnak: Kokovai Dávid, Csiki Márk,
Dancs Erik, Kósa Milán és Kósa Dávid.
FTC - Újpest közös csoportkép.

- Úgy hallottam, hogy Jenei Attila U9-es csapatának sikerült a bravúr!
- Igen, Attila csapatának sikerült győzelmet szerezni!
A BVSC-t győzték le 1:0 arányban, és pontot szereztek a Vasas ellen. Gratulálok nekik! Attila több tíz éves
edzői tapasztalata nagy előny a gyáli gyermekeknek.
Szeretik és tisztelik is a növendékek.
- A fiatal korosztályokban felveheti a versenyt egy kisvárosi csapat a „nagyokkal”?
- Nézd, ők minimum 30-40 gyermekből válogatnak korosztályonként. Mindig a torna erőssége alapján döntik
el, hogy kiket visznek magukkal. Hozzánk most mindenki a legjobb, legszűkebb keretével jött. Gyálra lényegesen kevesebb gyermek jár futballozni, és képességtől függetlenül szívesen fogadjuk őket. A mi
feladatunk nem az, hogy versenyzőket neveljünk. Természetesen Gyálon is vannak tehetséges gyermekek,
de aki igazán kiemelkedik, az előbb-utóbb tovább áll.
- Jövőre is hasonlóan nagyszabású esemény lesz a
Marsi Labdarúgó Emléktorna?
- Én nagyon szeretném, hogy így legyen! Már alig
várom…
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EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

A FEGY naplójából
04.16. Egy hölgy kért segítséget szolgálatunktól, mert a
szomszédjában lakó sógorát az ágyban fekve holtan találta. Szolgálatunk a helyszínt biztosította, majd a rendőrségnek átadta.

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS a nyári hónapokban
2013

04.20. Ifi tagozatosok jelezték központunk felé, hogy az
M0 autóút mellett vélhetően kábelt égetnek és a tűz át
terjedt a közeli erdőre is. Tűzoltóink a fővárosi egységekkel közösen megfékezték a tüzet.

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 iskolánkban lehetőség van érettségit szerezni, úgy hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok,
melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll
rendelkezésre.

04.26. Tetten érte szolgálatunk azt a betörőt, aki a Jókai utcában próbált kirámolni egy családi házat. A hívatlan „vendéget” a rendőrségnek átadtuk. Egy a közelben
lévő munkásszállón, ahol az elkövető lakott, több lopásból származó tárgyat foglalt le a rendőrség.

Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.
Ezeken a napokon érkezik Önökhöz a zöldhulladékos gyűjtőautónk.
A zöldhulladékot az erre a célra kapható .A.S.A. ZÖLDHULLADÉK feliratú, zöld zsákban, illetve kötegelve
kérjük kihelyezni a jelölt napon reggel 6 óráig.

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, segítségre van szüksége kérjük,
hívja központunkat!
Minden gyanús eseményt, amit észlelnek, azonnal jelezzék felénk!
Minden jelzést kivizsgálunk!
Ha csatlakozik a 24-órás ügyeleti központunkhoz, szolgálatunk, riasztás esetén díjmentesen, (függetlenül a riasztások számától) perceken belül a helyszínre érkezik
és intézkedik. A részletekről az alábbi elérhetőségeinken érdeklődjön.
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333

Mit kínálunk még a fentiek
mellett?
Családias légkör.
Segítő, toleráns tanári kar.
Egyéni fejlesztési lehetőség
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Apróhirdetés
Apróhirdetés
Apróhirdetés
hirdetés
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor 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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz,
csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban,
éttermekben, gyárakban, intézményekben. Watermatic KFT |
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST
nyújtok GYÁLON és BUDAPESTEN
beszédhibás, óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézségekkel küzd (diszlexia, diszgráfia)
és segítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-4478-as számot.
A vizsgálat ingyenes.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás,
paraffinos kezelés otthonában.
Rugalmas időbeosztás, barátságos ár (már 1600 ft-tól). Telefon: 06-20/583-1980. Részletek: www.pedikurotthonaban.hu
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.

PARKETTÁS vállal, mindenféle
padló és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Környezetbarát (szagtalan) lakkal,
porszívós gépekkel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70- 505-1177
Nem tudja eladni ingatlanát? Mi
eladjuk! Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna,
vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi háttér, díjmentes,
banksemleges hiteltanácsadás.
Duna House 30/832-1051
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek
javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.
Gyál központjában, csendes utcában egymás mellett lévő két
telek 60 m2 összkomfortos házzal 18,6 Millió forintért eladó.
Összesen 1435 m2. Érdeklődni:
06-70/339-5607
PSZICHOLÓGUS Gyálon és
Kispesten, Határ úti megállótól
5 percre: nevelési kérdések/elakadások, szorongásos zavarok, beilleszkedési nehézségek,
óvodai/iskolai kudarcok, családon belüli konfliktusok. Tel.:
20-997-35-01

MINDENNEMŰ
KŐMŰVESMUNKÁK Dryvit, burkolás, takarítás, ácsmunka, vízszerelés, aszfaltozás, villanyszerelés,
kőműves javítás, gipszkartonozás, festés-mázolás, tapétázás, nagynyomású tető- és
burkolatmosás. Bogdán Gyula
30/369-7283
Bútor készítés – konyhabútorok
- szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal,
rövid határidővel, nagy színválasztékban. Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom.
Érdeklődni lehet a 06-20-2445315-ös telefonszámon.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511
KERTI TAVI halak, vízinövények, haltápok, tókezelő szerek
és technikák széles választéka
várja! DÍSZSÜGEREK, akváriumok és felszereléseik, fagyasztott és lemezes haleledelek.
Szakértő tanácsadás, akár már
a kezdetektől! Gyál, Kőrösi út
178. (Petőfi - Kőrösi sarok)
Tel.: 06-70-505-11-77
www.sugerfan.hu

Dr. Makkos Ingatlan Centrum
Eladás, kiadás, hitel, költözés,
felújítás? Szeretné ingatlanát fizetős oldalakon látni, ingyen?
Mi 12 oldalon hirdetünk!
Válassza a legjobbat. Hétvégén
is! Telefon: 06-70/949-1452
E: tothkatalin@ingatlandoktor.com
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló
masszázs otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos ár
(1000 ft/ fél óra). Telefon:
06-20/579-41-25. Részletek:
www.masszazsotthonaban.hu
Pótvizsgára felkészítést, korrepetálást általános iskolásoknak,
iskolaelőkészítést óvodásoknak
vállal pedagógusnő nagy gyakorlattal. 06-30/685-7048
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.

Jancsi és Juliska Óvoda
Továbbra is szeretettel várjuk óvodánkba a gyerekeket
2,5 éves kortól.

Családias környezet, kis létszámú csoport,
egyénre szabott differenciált fejlesztés,
komplex foglalkozások, úszás, néptánc,
füvesített udvar, fa játékok, medence, trambulin.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 29/340-625
www.jaju.hu; www.facebook.com/esjuliska.jancsi
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Városi

Gyermeknap
Gyálon
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SZÍNPADI PROGRAMOK

Nippon Zengo bemutató
Gyerek zumba
Kyokysu karate bemutató
Kaleidoszkóp Színpad előadása
A Gyáli Mazsorett Csoport előadása
Fortélyos mester a ravaszdi c. mesejáték
Bóbita Band gyerekkoncert
Bohóc műsor

19.00 Kállay-Saunders András

Népi játékok és vetélkedők | Körhinta és ugrálóvár | Könyvsátor | Arcfestés |
Henna festés | Gyöngyfűzés | Rendhagyó rajzóra | Pólófestés | Pöttöm torna |
Gyáli Nagycsaládos Egyesület kézműves foglalkozása

A rendezvény ingyenes!

