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Beszámoló a júniusi képviselő-testületi ülésekről

Tüdőszűrés Gyálon

Lakossági tájékoztató

Gyálon a szokásos éves tüdőszűrés 2013. július
30-tól augusztus 26-ig lesz a Rákóczi utcai iskolában (Gyál, Rákóczi út 44-46.), melynek bejárata a
Károlyi Mihály utca felől van.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 63/2012.
(XII. 11.) BM rendelet 3-4. § értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Gyál település közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft (Telephely: 2364
Ócsa, Nefelejcs u. 2/a, tel./fax: 06-29-378-001)
dolgozói látják el az alábbi időszakban:

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő, Szerda: 12.00 – 18.00
Kedd, csütörtök, Péntek: 08.00 – 14.00
A vizsgálat elvégzéséhez személyi igazolvány és TAJ
kártya szükséges, valamint – ha van – az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal a
szűrővizsgálatra.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az ÁNTSZ
elrendelte a kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését a harminc év feletti lakosság körében.
Mindenkit arra kérünk, hogy ne csak a kötelezőség
miatt vegyen részt a vizsgálaton, hanem azért, mert
a TBC egy súlyos fertőző betegség, melyet mindannyiunk érdeke megelőzni. Ezen felül a vizsgálattal más légzőszervi megbetegedések is felismerhetők (COPD, asthma, emphysema, daganatok), a
korai felismeréssel pedig sokszor megakadályozható a súlyosabb betegség kialakulása.
A szűrés gyors és fájdalommentes. 18 éves kor felett mindenkit várunk. A 18 év alattiaknál csak a
XIX. kerületi gondozóban végzik el a szűrést.

2013. július 02-től december 31-ig.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre
szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Ítélkezési szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapest
Környéki Törvényszéken és az illetékességi
területéhez tartozó valamennyi bíróságán
2013. július 16. napjától 2013. augusztus 16. napjáig,
és
2013. december 30. napjától 2013. december 31. napjáig
ítélkezési szünet lesz.
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Városi Egészségügyi Központ

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Új

Gyáli Újság
gyál város önkormányzatának közéleti és információs lapja

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu

2

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
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete júniusban két alkalommal is ülésezett. A június 19-i rendkívüli ülésen a következő fontosabb döntések születtek:
- amint arról már korábban beszámoltunk, az állam átvállalta az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adóssága visszafizetésének 60%-át. Ezzel kapcsolatban volt szükség különböző döntések meghozatalára;
- a képviselő-testület jelezte, hogy részt kíván venni a Környezet és Energia Operatív Program hulladékgazdálkodási pályázatában és a pályázat beadásához
szükséges dokumentumok elkészítésére az Offertus
Zrt-t választotta.
A képviselő-testület június 27-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését is. Ezen 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;
- 200 ezer Ft összegű támogatást kapott a polgármesteri keretből a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület streetball
pálya kialakítására;
- módosították a Kiváló Gyáli Sportoló Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet, a
2013. évi költségvetésről szóló rendeletet és új rendeletet alkottak a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
(ezekről külön írásokban olvashatnak);
- elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot és
megalkották Gyál Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát, melyek teljes egészében megtalálhatóak a www.gyal.hu honlapon;
- a képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy
törvényi változások miatt a település tanintézményeinek neve a „Gyáli” jelzővel egészüljön ki;
- a Tátika Óvoda vezetőjének megbízása 2013. augusztus 15-én lejár. A képviselő-testület pályázatot írt
ki a vezetői megbízásra. A pályázatot Németh Istvánné, az intézmény jelenlegi vezetője nyerte, így 2013.
augusztus 16-tól újabb öt évre őt nevezték ki a Tátika
Óvoda vezetőjévé;
- megszavazták a szükséges összeget a Munkácsy
Mihály és a Bacsó Béla utcáknál a gyalogos átkelő
létesítéséhez;
- kiválasztották a Városi Egészségügyi Központ felújításának műszaki ellenőrét és tervbírálóját. A beérkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbbet a Volmer Kft. tette
1.220.000 Ft+ÁFA összegben. Emellett döntés született a Vecsési úti járdaépítés (Wesselényi utca-Széchenyi út) kivitelezőjéről is. A Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján erre a Gyáli Ipartestületet választották ki
26.181.086 Ft+ÁFA összegben;

- közel 7,5 millió Ft-ból sor kerülhet a Bartók Béla Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére;
- a gondozandó zöldterületek megnövekedett nagysága
miatt új, megfelelő fűnyíró gépek beszerzésére van szükség, amelyhez a képviselő-testület hozzájárulását adta;
- a testület döntést hozott arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal béreljen egy Toyota Avensis SED Sol Platinum
Edition típusú gépjárművet, mely az önkormányzati vezetés munkavégzését fogja megkönnyíteni;
- megszüntették Ócsa Város Önkormányzatával az
építéshatósággal kapcsolatos megállapodást, melynek következtében megszűnik Ócsán a kihelyezett
ügyfélfogadás;
- döntés született arról, hogy a rászoruló gyermekek
beiskolázási segélyére az idei évben az eredetileg tervezett összegnél 2,5 millió Ft-tal többet költ az Önkormányzat, azonban ezt a segélyt a jövőben természetbeni formában szeretné biztosítani;
- zárt ülés keretében a képviselők kiválasztották a Kiváló Gyáli Sportoló Díj idei díjazottjait.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2013. szeptember 12-én tartja az új Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések,
illetve döntések a www.gyal.hu honlapon olvashatók.
							
Polgármesteri Hivatal

Parlagfű és egyéb gyomok
elleni védekezés
Mint, ahogy azt Önök is tudják a földtulajdonos, illetve a földhasználó köteles a gyomnövényeket
elpusztítani, azok meghonosodását, terjedését
megakadályozni.
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Fentieken túl felhívjuk a figyelmet, hogy a védekezés nem csak a parlagfűre, hanem az egyéb allergén gyomokra is vonatkozik, melyek többek között
a következők:
Fehér libatop, Fekete üröm, Fodros lórom, Parlagi
rézgyom, Sovány perje, Francia perje, Csomós ebír,
Tarackbúza.
Fontos tudni, hogy amennyiben a földhasználó a
gyomok irtására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, úgy 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható a közérdekű védekezés költségein felül.
Polgármesteri Hivatal
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Rendelet

Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési rendeletének módosításáról

A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. június 27-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás teljes terjedelemben a www.gyal.hu honlapon
megtalálható.
A rendeletmódosítás következtében a 2013. évi eredeti költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldala
1.198.795 e Ft-tal növekedett.
Bevételi oldalon a növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:
- 2012. évi pénzmaradvány:	
1.119.884 e Ft
- Költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz:		

78.911 e Ft
A kiadási tételek növekedése az alábbi:
Céltartalék: 			
1.000.000 e Ft
Működési kiadások: 	
72.053 e Ft
Működési célra átadott pénzeszköz:  65.286 e Ft
Segélyezési kiadások: 
39.403 e Ft
Felhalmozási kiadások: 
22.053 e Ft
A pénzmaradványból céltartalékba helyezett 1.000.000
e Ft a kötvénykibocsátásból meglévő betét összege.
Polgármesteri Hivatal

A Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület
2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
szerint a helyi közösség tagjai kötelesek betartani a közösségi együttélés alapvető szabályait.
E kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletében meghatározhatja.
A fenti alapján a képviselő-testületnek ismét lehetősége nyílt egyes, a közösségi együttélés nyugalmát veszélyeztető és magasabb jogszabályi szinten nem rendezett
magatartások szabályozására és szankcionálására, ilyenek például: állattartási szabályok megszegése, közterület engedély nélküli használata, hirdetés céljára szolgáló
ábrázolás jogosulatlan elhelyezése, zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata, az önkormányzat
jelképeinek jogosulatlan használata stb.
A rendelet elfogadásával az önkormányzat közigazgatási területe rendjének, tisztaságának és a polgárok nyugalmának javulása várható, tekintettel arra, hogy lehetőséget biztosít az önkormányzat részére a rendelet
hatálya alá tartozó ügyekben a közösség érdekében történő hatósági fellépésre.
Aki a rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja, százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal, valamint ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. A rendelet teljes szövege a www.gyal.hu honlapon olvasható.
Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
2012. évi egyszerűsített beszámolója (e Ft)

Mérleg 2012.							
megnevezés
   Előző év
Tárgyév
Befektetett eszközök							
Éves bevétel: 	
1599
Forgóeszközök				 176		211
E. ráfordítás: 
675
Eszközök összesen			
176		
211
Tőketart.(rend.): 
686
Saját tőke				
149		
176
Források:            

238
T.évi eredmény 				
27		
35
Támogatások, pályázatok: 
550
Források összesen			
176		
211
Az összeg közhasznú felhasználása:
Eredménylevezetés 2012.							
Működés, Kistérségi Nyugdíjas Találmegnevezés
   Előző év
Tárgyév
kozó, Szüreti fesztivál, egészségügyi
Összes közhasznú bevétel		
550		
620
tájékoztató, Idősek Világnapja és JuKözhasznú tevékenység ráfordítása
524		
587
biláló házaspárok ünnepe.
Közhasznú tevékenység eredménye
26		
33
Összes vállalkozási tev. bevétele
30		
34
NyHKKE vezetősége
Vállalkozási tevékenység ráfordítása
29		
32
Vállalkozási tevékenység eredménye 1		
2
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EGYSÉGES KÉRELEM - ADATVÁLTOZÁS
Amennyiben az egységes kérelemben korábban bejelentett adatok – vis maior körülmény(ek)től eltérő ok miatt – már nem felelnek meg a valóságnak, illetve azok módosításra/pontosításra szorulnak, azt az adatváltozás
kérelem (W0132) benyújtásával van módja bejelenteni.
Pontosítást jelent például a tábla terület csökkentése, korábban igényelt jogcím(ek) visszavonása, az agrotechnikai
műveletekhez (pl.: másodvetés) kapcsolódó bejelentés,
hasznosítási kód váltása, az öntözés bejelölése akkor, ha
az egységes kérelem benyújtásakor ezt nem tették meg.
A pontosítást (adatmódosítást) mindaddig megteheti a
gazdálkodó, amíg a vélt szabálytalanságról nem értesíti a Hivatal (pl. adategyeztetés), vagy helyszíni ellenőrzésről nem értesítették ki, vagy kiértesítették helyszíni
ellenőrzésről, de az ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb
leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható
el. A pontosításról egyszerűen annyit kell megjegyezni,
hogy olyan jellegű változtatás, mely nem eredményezi a
támogatási igény növekedését.
KÁRENYHÍTÉS
Az MVH felhívja a figyelmet, hogy a kárenyhítési rendszerben részt vevő gazdálkodók - érintettségük esetén
- jelentsék be a káresemény bekövetkeztét a megyei
kormányhivatalhoz (legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon!), illetve ezen felül
tegyenek vis maior bejelentést is, amennyiben az érintett területeikkel más támogatási intézkedésben is részt
vesznek. A két bejelentés nem helyettesíti egymást!
NATURA 2000 TERÜLETEN
Március 1. és július 31. között a munkavégzés csak
napkeltétől napnyugtáig megengedett.
Legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton
vagy telefaxon, illetve e-mail címen be kell jelenteni az
illetékes állami természetvédelmi szervnek a kaszálás
pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.
A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt
eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
PARLAGFŰ
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak

végéig folyamatosan fenntartani. Ezen kötelezettségüknek mindenképpen eleget kell tenni a megadott határideig, mivel azt követően a helyszíni ellenőrzést a körzeti földhivatal, az ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül
végzi és parlagfű fertőzés esetén a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainál megindítja a hatósági eljárást az ügyfél ellen.
ANYATEHÉN TARTÁS TÁMOGATÁS
Megjelent a 88/2013 (V.30.) számú MVH Közlemény, a
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet szerinti anyatehén tartás
támogatásának igénybevételéről, amelyet postai úton
2013. június 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. Mindkét esetben csatolni kell a betétlapot is, mert a kérelem
csak ezzel együtt érvényes. Támogatás csak azokra az
állatokra nyújtható, amelyek megfelelnek a rendeletben
foglalt követelményeknek.
Kérdés esetén keresse fel kamarai tanácsadóját:
Sándor Krisztina I Tel.: 30/429-7641 I
E-mail: sandor.krisztina@agrarkamara.hu
a Dunaharaszti, Boróka utca 3. címen lévő irodában.

Felhívás

a parlagfű elleni védekezésre
A földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A védekezés elmulasztása esetén az érintett köteles tűrni a hatóság által végzett közérdekű védekezést, amelynek költsége, valamint a növényvédelmi
bírság a mulasztót terheli.
- A helyszíni ellenőrzést a települések külterületén
2013. július 1-jétől egészen a vegetációs időszak
végéig a földhivatalok földügyi ügyintéző munkatársai végzik, míg a belterületen a jegyző.
- A parlagfűvel fertőzött területek bemérését követően, az adatok 2-5 napon belül továbbításra kerülnek,
a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult társhatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága felé.
A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a Tisztelt termőföld Tulajdonost/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést végezze el!
Dabasi Járási Földhivatal
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Önkormányzati díjakat adtak át a pedagógusMint minden évben, városunk vezetői idén is pedagógusnapi ünnepségen köszöntötték a gyáli pedagógusokat. A jeles alkalomra június 6-án került sor, az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Az oktatás és nevelés területén dolgozók munkáját
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester köszönte meg, majd Pápai Mihály polgármesterrel
közösen átadták az intézményvezetők jutalmát is.

A Gyáli Közoktatásért Díjat az idén Ködöböcz Katalin nyugalmazott igazgatóhelyettes és Németh Istvánné óvodavezető vehette át a városi pedagógusnapi ünnepségen Pápai Mihálytól és Pánczél Károlytól.

Ködöböcz Katalin, nyugalmazott tanár, közel négy évtizedet
töltött töretlenül a pedagógusi
pályán, ami nemcsak hivatást,
hanem életformát is jelentett
számára, és vallotta Németh
Lászlóval együtt: „Azért lettem
pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal csiszoljam kristállyá”.
Gyál város középiskolájának alapításától negyedszázadnyi tevékenysége forrt össze az iskolával, a várossal. Mindvégig, még
kedvezőtlenebb időszakokban
is, hűséges maradt helyhez és
pályához. Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként, munkaközösség vezetőként és igazgatóhelyettesként dolgozott.
Pedagógiai, alapos szakmai és metodikai tudását a
diákok szaktárgyi felkészítésében és nevelésében
kamatoztatta pedagógusként, osztályfőnökként és
vezetőként egyaránt.
Diákjai számára példát adott kitartásból, becsületességből, emberségből, nyitottságból és elfogadásból
éppúgy, mint szakmai igényességből, felkészültségből és a céltudatosan végzett munkából.
A nevelőtestület megbecsült tagja, meghatározó egyénisége volt, aki közösségépítő és formáló erejével segítette az intézmény arculatának alakítását és fejlődését. Vezetőként törekedett a közösséget előremozdító
együttműködésre a kollégákkal, szülőkkel és a diákokkal egyaránt. Karizmatikus, kedves egyéniségének köszönhetően kollégáival és tanítványaival a tiszteleten,
megértésen és szereteten alapuló kapcsolatot épített ki,
mely segített a pozitív életszemlélet és értékrend kialakításában és követésében. Emberi értékei és pedagógiai munkája követendő kollégái és az őt körülvevő nemzedék számára.
Több évtizedes munkájának, pedagógiai életművének - mely nyugdíjba vonulásával lezárult – elismerése ez a díj, melyhez tiszta szívből gratulálok a nevelőtestület nevében is.
Hajdú Éva

Németh
Istvánné
1981-től Gyálon, a Liliom Óvodában dolgozott, majd 1992-ben
általános vezető helyettesnek nevezte ki
az óvoda vezetője.
2000. június 1-e óta
dolgozik a Tátika óvodában, melynek 2003
augusztusa
óta
a
vezetője.
Az első óvodásai már
felnőttek, sok száz
kisgyermeket nevelt
szeretettel, türelemmel, odaadással, szakértelemmel, fáradhatatlanul,
kedvesen.
Nagyon sokan elmondhatják magukról a városban,
hogy Kati néni volt gyermekük óvó nénije. Nem is lehet szavakba foglalni, csak megélni azt a szeretetet,
nevelői attitűdöt, amivel nevelte, tanította, babusgatta
a kicsiket, ahogy összefogta a szülőket, ahogy önzetlenül segítette kolléganőit, munkatársait is. Sikeres
bemutató foglalkozásokat, nyílt napokat, ünnepélyeket tartott a kollégák, szülők, vezető megelégedésére. Annyi mindent tett a gyermekekért, az óvodáért,
hogy alig hittük el: a családjára is marad még energiája munka után.
Nemcsak a saját képzésére fordít figyelmet, hanem a
kollégák folyamatos képzési lehetőségeinek biztosítását szintén rendkívül fontosnak tartja a hatékony munkavégzés és a szakmai színvonal fejlődése érdekében.
Úgy gondoljuk, hogy a fent megfogalmazottak és a
pályán eltöltött 36 év - ebből Gyálon 32 év - elegendő
bizonyosság arra, hogy vezetőnk olyan személyiség,
akinek lételem a másokért való tenni akarás, aki több,
mint három évtized óta valóban kiemelkedően dolgozik Gyál közoktatásáért.
Végezetül engedjék meg, hogy a Tátika Óvoda munkaközössége, nevelő testülete és a nyugalmazott dolgozóink nevében szívből gratuláljak óvodánk vezetőjének a Gyáli Közoktatásért Díjhoz!
Nagyné Nyíri Mária
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Arany- és gyémántdiplomásokat is köszöntöttek az ünnepségen, erről lapunk következő számában bővebben is beszámolunk.

és Semmelweis-napon
Az anyák megmentőjeként tisztelt kiváló orvos, Semmelweis Ignác születésének napja az egészségügyben dolgozók ünnepe.
Hagyományainkhoz híven, a jeles alkalomhoz kapcsolódva Gyálon az idén is összegyűltek az orvosok, védőnők, a munkájukat segítők, valamint a bölcsőde és a szociális ellátás szakemberei.
Munkájukat a június 28-án tartott ünnepségen köszönték
meg a város vezetői.
Az ünneplő orvosokat, egészségügyi dolgozókat és a
vendégeket dr. Molnár Andor intézetvezető köszöntötte.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében tartott Semmelweis-napi ünnepségen adták át a Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat.
Az idén Dr. Kovács Sándorné Kisgyörgy Edit nyugalmazott gyógyszerész és Ludmerszki Béláné háziorvosi
szakasszisztens részesült az elismerésben.

A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjakat Pápai Mihály, városunk
polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
alpolgármester és Zabánné Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságának elnöke adta át.
Gyál Város Önkormányzata nyugdíjba
vonulásuk alkalmából
emléklappal köszönte meg több évtizedes
munkáját Sebők Károlyné, vagy ahogy a
gyáliak ismerik laboros Marika néninek, illetve Bártfai Péterné
Ágikának, akik a gyáli
egészségügy szolgálatában dolgoztak.

Dr. Kovács Sándoné Kisgyörgy
Edit 1932-ben született Budapesten.
Gyermekéveit a Gyálszőlőnek
nevezett településen töltötte,
majd a háború elől a Nógrád megyei Etesre menekült a család.
A polgári iskolát Pestszentimrén,
majd Ócsán végezte. Ezt követően édesanyjuk három lánytestvérével együtt tanítóképzőbe íratta,
de inkább a gyógyszerész pályát választotta.
Első munkahelye két évig az ócsai gyógyszertár lett,
ezt követően az Egyetemi Gyógyszertárban, majd férjhezmenetele után a pestszentimrei gyógyszertárban
dolgozott.
Közben szerveződött Gyálon a gyógyszertár építése. Ez alatt működött egy gyógyszerszoba, melyet elvállalt. A gyógyszertár berendezését, beüzemelését,
gyógyszerekkel feltöltését, munkatársak kiválasztását
is feladatul kapta. Az egy-két személyes gyógyszertárból nagy forgalmú patika vált, állandó ügyelettel, melyet
sokáig egyedül látott el. Majd bővült a létszám, kezdő
gyógyszerészeket és asszisztensjelölteket tanított. Sokan még ma is hivatásként gyakorolják a szakmát.
Mindannyian Editke védőszárnyai alatt váltunk igazi patikai dolgozókká. Megtanultunk 1000 port szemmérték után ctg-i pontossággal elosztani, pirulát
gömbölyűre, gurulóssá varázsolni, kúpot kézzel torpedó alakra formázni, hogy csak a látványos részeket említsem. De tőle tanultunk meg millió precizitást, pontosságot, fogalmazhatnék úgy is a szakma
csínyját-bínyját.
Pusztai Ilona

Ludmerszki Béláné
Piroska
1963-ban
született. Tősgyökeres gyáli, már a nagyszülei is itt éltek. Az általános iskolát az Ady
Endre Általános Iskolában végezte, majd gimnáziumba
ment. De ekkor Ámor közbeszólt, és Piroska 1978-ban
férjhez ment. 1980-ban pedig megszületett első kislánya.
A GYES letelte után a Kassai utcai óvodában kezdett
dolgozni, én is itt ismertem meg, a fiam gondozójaként.
1984-ben kerültem Gyálra, és asszisztensnőt kerestem.
Sosem felejtem el, ahogy otthon egyik délután kimentem
a csengetésre és Piroska ott állt a kapuban és szégyenlősen toporgott. Az asszisztensnői állásra jelentkezett. Néhány nap múlva már együtt néztünk szembe a karácsony
utáni helyettesítési időszak sok fájós fogú betegével. Piroska gyorsan tanult és 1986-ban estin leérettségizett,
majd 1996-ban második gyermeke születése és a GYES
után általános ápolói képesítést szerzett, 1997-ben pedig
már fogászati szakasszisztensként dolgozott. 1999-ben
klinikai fogászati higiénikus képesítéssel, Gyálon egyedül dentálhigiénikusként már komoly segítséget jelentett számomra. Azóta ő végzi a betegek dentálhigiénés
felvilágosítását és a fogkőeltávolítás is az ő feladata lett.
Jóindulata, szerénysége, a betegekkel való együttérzése példamutató. Mindenkit kedvesen, de határozottan lát
el. Szakmai felkészültsége mellett becsületessége igazi
jó emberré emeli. Derűs, optimista lénye nagyon sok nehéz pillanaton segített át. Büszke vagyok rá, hogy együtt
dolgozhatok vele és remélem még nagyon sokáig élvezhetjük az együtt töltött tartalmas és munkás hétköznapokat. Gratulálok neked Piroska!
Dr. Császár Mária
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Új

Gyáli Újság

2013. július

Képzőművészek Élőzenei Fesztiválja Gyálon
Mintegy ötven zenekar, hetven alkotó, köztük tíz Munkácsy-díjas
és két érdemes művész a Közházban!
Példátlan, országos hatókörű, nagysikerű művészeti
eseményt szervezett az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár 2013. június 7-8-9-én.
A HANGSZÍNHELY I. – Képzőművészek Élőzenei Fesztiválja, Gyál című rendezvény sajátosságát az adta,
hogy a fellépő előadók, a zenekarok egyes tagjai vizuális művészeti ágakban is alkotnak és a fesztivál folyamán be is mutatták műveiket.
A fesztiválra meghívott előadók koncertjeit képzőművészeti műveik kiállítása, illetve performanszok kísérték.
A rendezvény során mintegy 50 zenekar, szólóelőadó,
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performer stb. lépett fel színpadi produkcióval, illetve
70-en mutatták be képzőművészeti alkotásaikat. Jelen voltak ismert művészek, egyetemi oktatók, köztük
tíz Munkácsy-díjas képzőművész és két érdemes művész, és fiatal tehetségek, például a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói.
Fellépett többek között a Balkan Fanatik, a Takáts Tamás
Blues Band, efZámbó István, Wahorn András, feLugossy
László. A fesztiválra Prágából, Örményországből, s a Felvidékről is érkeztek fellépő művészek.

Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet

Gyáli
Lakodalmasház

MERÉBE BAU
Építőipari Kft., Gyál
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Új

Gyáli Újság

Városi Gyermeknap a sportpályán

2013. július

Vidám gyereksereg népesítette be a sportpályát június
1-jén. Az idén is sokszáz gyáli család vett részt a városi gyermeknapon. A szervező Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gazdag programkínálatot állított össze, volt ott minden, furfangos népi játékoktól
az ugrálóváron, kézműves foglalkozásokon, arcfestésen, bemutatókon át a színpadi programokig.
Nagy sikere volt a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
játszóházának és a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Gyáli Rendőrőrs és az Európa Mentőszolgálat
közös bemutatójának is. A színpadon több, a közösségi házban működő csoport is fellépett, köztük a Kaleidoszkóp Színpad, volt karate bemutató színpadi előadások és más látványosságok,
A nap zárásaként Kállay-Saunders András adott nagysikerű koncertet. A résztvevők számára ingyenes
rendezvény költségeit Gyál Város Önkormányzata
biztosította.
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Gyáli Újság

2013. július

Esélyteremtést szakképzéssel

A II. világháború áldozataira emlékeztünk (2. rész)

Felnőttképzés a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában
A gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola az
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára immár
több mint 25 éve a szakképzés iskolája. Napjainkban oktató-nevelő munkánknak ezt a területét megpróbáljuk a
változások szellemében eredményesebbé tenni.
Nappali és esti tagozaton tanulóink az Európai Unióban is piacképes, felsőfokú és emeltszintű szakképesítést szereznek a pénzügy–számvitel, a kereskedelem–marketing, a kommunikáció-ügyvitel, illetve az
informatika szakterületein az érettségi után.
Az esélyteremtést szakképzéssel a 2013 - 2014. szeptember 1-jével induló „4+1” évfolyamos szakmacsoportos alapozó oktatás indításával szeretnénk biztosítani
olyan képességekkel rendelkező tanulók számára is,
akiknek eddig nem sikerült érettségi után valamilyen
szakképesítést elvégezni az anyag „töménysége” és
az elsajátításra a törvényben meghatározott időkeret
rövidsége miatt.
A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt
a kiválasztott szakmacsoport (közgazdaság, informatika) közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek
elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás
előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására már a 9. osztálytól kezdődően.
A már eddig alkalmazott szakképzési munkamódjaink
alapján a jövőbeni terveink a következő rendszerszemléletű szakképzés kialakítására vonatkoznak:

Miért pénzügyi - számviteli területet választottunk?
- Mert biztos munkalehetőség, biztos megélhetés a
válságban is.
- A kis- és középvállalkozások szerepének megnövekedésével minden cégnek szüksége lesz ilyen ismeretekkel rendelkező fiatalra!
- Hogy egy könyvelő valóban jó szakember-e, az két
dolgon múlik: először is a személyes rátermettségen,
másodszor pedig, hogy hol és hogy tanulta a szakmát.

A, Szakközépiskolai oktatásunk „4+1” évfolyamos
szakközépiskolai képzéssé alakul a közgazdaság
és az informatika tanulmányi területen:
4 év: Ágazati szakképzés közismereti oktatással párhuzamosan a 9-12. évfolyamon , amely érettségivel zárul.
1 év: Szakképesítés specifikus utolsó évfolyam érettségi után (5/13.), amely szakvizsgával zárul.

Még lehet jelentkezni az államilag
finanszírozott levelező képzésünkre!

B, Ágazati szakképzés 13-14. évfolyamon iskolarendszerben nappali tagozaton
C, Ágazati szakképzés
felnőttképzésen.

13-14.

évfolyamon

Iskolánkban a közgazdasági szakágazat 9. osztályos
tanulói Pénzügyi-számviteli ügyintéző ágazati alapozó
tantárgyakat fognak tanulni a 9-12 évfolyamon, majd
érettségit követően, egy év alatt végzett szakképesítés
specifikus utolsó évfolyam után, szakvizsgával távozhatnak iskolánkból.
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Ezért várunk minden komolyan gondolkodó és
szakképzésünk eddigi eredményeit ismerő kilencedikest ősztől iskolánkba!
Célunk nem csupán az egyéni teljesítmények növelése, hanem a teljesítmény növelésének a jól és kevésbé jól teljesítő tanulók közti szakadék szűkítése általi elérése.
Így értelmezzük mi a szakképzés általi esélyteremtést.
Dobai Enikő

ÉRETTSÉGI
FELNŐTTEKNEK

2013/2014 tanév
Érdeklődni lehet: munkanapokon (péntek kivételével)
8 -15 óra között személyesen, vagy telefonon
06-29-340-112, illetve az iskola e-mail-címén.
A képzési idő osztálybeszámítással lerövidíthető
a diák kérésére!
(pl.: 3 éves szakmunkásképzőt végzettek
kérhetik felvételüket rövidített képzésre).
A tanítás kedd – csütörtök 14.30 órától
kb. 19:00 óráig tart.
A képzés folyamán egy idegen nyelvet tanul,
amiből kötelező érettségi vizsgát tennie.
Oktatás és beiratkozás helyszíne:
Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola
2360 Gyál, Erdősor utca 65.

A

II. világháború gyáli áldozataira emlékeztünk május 8-án, a Milleniumi
parkban. Az ünnepséget a Gyál Kertváros Polgári Kör szervezte, a műsorvezető Fa Zsuzsanna önkormányzati képviselő volt. Az ünnepség végén a megjelentek
egy szál virággal rótták le kegyeletüket a gyáli áldozatok
tiszteletére.
Lapunk több részletben közli Nagy József Elek magyar
szakos tanár az ünnepségen elhangzott beszédét.
- Majd 1944 tavaszán a német megszállás, és később
igaznak bizonyult rémisztő hírek gettókról, deportálásokról, megalázott és kifosztott, elhurcolt és meggyilkolt zsidó honfitársainkról.
- Majd egyre több és több, száz és ezer bombázó Gyál
légterében: Budapest elleni egyre intenzívebb amerikai légitámadások.
- 1944 őszére a háborús hangulat egyre nyomasztóbb,
élesen tép az itt élő emberek lelkébe a közelgő vihar szele. Munkaszolgálatosok, leventék, honvédek százai jelennek meg Gyálon, Budapestnek építenek tankok elleni védelmi övezetet, Attila-vonalat, a szovjetekkel szembeni
védekezéshez. A tanítást beszüntetik, az iskolák munkaszolgálatos kaszárnyákká válnak. Éjjel nappal egyre sűrűbben légiriadók…a lelkekben úrrá lesz a kétségbeesés.
- Menekülni? A végzet elől? Van ilyen menedék?...
A házak mellett bunkereket ásnak az itt összezsúfolódott
családok, így várják a találkozást az elkerülhetetlennel.
- A hírek pergőtűzében élnek: október 9. Debrecen: a
német-magyar páncélosok és a 2. Ukrán Front megütközik. 9000 az elesett, 10.000 a fogságba került katonák száma. Az októberi sötét fellegek közül egy pillanatra 15-én Horthy kiáltványa a rádióban, a fegyverszünet
felvillantja a remény sugarát. Másnap azonban a nyilas
vezér Szálasi Ferenc lesz a miniszterelnök. Hungarista
vezér német akaratból… a végzet elől nincs menekvés.
- Október végén a Pest felé menekülők szekereinek a
4-es útról Gyál felé terelt áradata hullámzik napokon
át. Vonulnak civilek és katonák, óriástankok és szekerek, sebesültek… menekültek. Gyálról is aki tud menekül 30-án. Sokan maradnak. Örökre. Halottak napján
az oroszok elfoglalták Gyált.
- A később felszabadítónak aposztrofált hadsereg katonái azonban nem a szabadságot, hanem a halált hozták el. Az elfajult, lealjasult hadsereg gyilkoló gépezetté vált. Így lett november 4-e a gyilkosok napja Gyálon.

gyűlöletnek, a vak bosszúnak. „Mind ártatlan volt.
Az én keresztapám várta az oroszokat, azt mondta:
Akkor lesz neked jó, lányom, akkor jön el a te időd…”
„Most ott fekszik, nagyon pontosan tudom, hol van, de
sírjának nyoma sincs. A vágyam, hogy legyen egy jel.”
Gábel ..., Kiss Károly, Milcsók Béla, Molnár Ferenc, Nemes Károly, Papp …, Piwowár Sándor, Schmidt István,
Szabó …, Zsom Lajos, Botlik Rózália, Kovács Katalin,
… Gyula, Herolda András, Nyakas Sándor, Juhász Ferenc, Bornemissza József, Váczi Illés, Juhász János,
Sloszerik Pál, Volf Mihály, Rubos Julianna, Szabaka
N., Kovács Sándor, Sorbán Gusztáv, Istók György
Továbbá: Berecz Józsefné, Kállai Lajos, Kállai Lajosné
és kis unokájuk, Szabó Katica, Kozma Ferenc, Tácsi
Jánosné, Nagy István, Rendi Árpád, Rendi Béla, Rab
András, Szatmári János, Szatmári Jánosné
Katonák és civilek, hősök, áldozatok, férfiak, asszonyok, idősek és fiatalok nevei ott élnek örök mementóként az emlékezni tudók lelkében.
Az Attila-vonalon a front megállt. Az állóháborúban a
halál ezrével szedte áldozatait heteken át. Majd december végén miután az ostromgyűrű bezárult elkezdődött Budapest végső ostroma.
A fővárosba szorult 800.000 polgári lakos és 100.000
német, magyar katona.
Gyál hadműveleti területté vált és jószerével teljesen elpusztult. A héthetes állóharc során 19-szer cserélt gazdát.
„Végül annyi halott feküdt mindenfelé, hogy március
elején csak akkor engedték a megmaradt lakosságot
visszaszállingózni, miután sikerült több mint 2.000 halottat egy közös sírba eltemetni.”
A hazatérők szétlőtt, kifosztott házaik maradványait találták; magyar, német, szovjet katonák tetemeit a romok között, szétszórt, rengeteg lőszert, fegyvert, kilőtt tankokat, ágyúkat és aknákat, melyek fél évszázad
után is áldozatokat szedtek ezeken a helyeken.
Az új élet, a béke ígéret maradt csak sokak számára,
malenkij robotra hajtottak embereket a Szovjetunióba,
az otthon maradottak életére a létbizonytalanság és a
félelem telepedett.
(folytatjuk)

Túlélők, hozzátartozók vallomásaiból áll össze a kép
mi is történt ezen a napon: ártatlan, védtelen civilek,
férfiak és asszonyok és gyermekek estek áldozatául a
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Családi nap a 40 éves Adyban – torta és tűzijáték
Másfél ezres tömeg gyűlt össze az Ady Szülinapi Családi napján,
amikor is az iskola megalapításának 40. évfordulóját ünnepeltük. Az
összetartás, a vidámság távol tartotta az időjósok által ígért viharfelhőket is. A rendezvényt 40, az iskolai színeiben pompázó lufi felengedésével nyitottuk meg. A szélnek eresztett lufikra jókívánságokkal
teli képeslapokat kötöttek osztályaink, melyekre választ az iskola@
ady-gyal.hu címre várunk. A Jamland Hip-Hop táncosainak profi bemutatója után Szabó András vezetésével zumbázott diák, kistesó,
apa, anya és tanító néni egyaránt.

A vacsorát követően a városi első helyezett Ady-csapat mérte össze erejét a Pánczél Károly országgyűlési
képviselő által meghívott parlamenti válogatottal. Fiaink 2:0-ra bizonyítottak! A képviselő-testület csapatával
idén döntetlent játszottunk. Köszönjük a focicsapatoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, s méltó ellenfélnek bizonyultak focistáink számára!

A programok sorában mindenki megtalálta a neki tetszőt, senki sem ült unalmában a sátor mellett. Volt még
óriáscsúszda, szumo, lovaskocsikázás és sétalovaglás, arcfestés és sokféle kézműves foglalkozás. A kávét az ősszel átadott Ady-kiállítás kávéházában szolgáltuk fel. Köszönet minden dolgozónak, szülőnek, aki
a programok lebonyolításában segédkezett!

A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentős
személyzetnek sok dolga nem akadt, így örömmel álltak be a FEGY önkéntes tűzoltói mellé baleseti mentést
modellezni. A bemutató olyan érdekesre és élethűre sikerült, hogy a kisebbeket nyugtatgatni kellett, ez csak játék volt!
Főzőverseny nélkül nincs családi nap. Az osztályok már jó előre
ötletelnek, mit is főzzenek, hogyan is tálalják. A zsűrit Serényi Zsolt, a
TV Paprika szakácsa (a hölgyek egész nap fotózkodtak vele), Gácsi
Marika, iskolánk volt élelmezésvezetője, Balogh Attila, régi diákunk, a
soroksári Joe Ház üzemeltetője alkotta. Szinte meg sem álltak egész
nap, s a számtalan kategória révén végül mindenki nyert.

A foci és a kötélhúzás mellett az iskolatörténeti 40 kérdéses totó
is megmozgatta a gyerekeket. Faggatták a nyugdíjas pedagógusokat, régi adys szülőket a jó megoldásokért. A legnépszerűbb
elem a képfelismerős játék volt, a tantestület tagjait gyerekkori képük alapján kellett beazonosítani. A mókás feladatba a szülők is
szívesen bekapcsolódtak, nem is beszélve magukról a tanárokról! Mi ugyancsak a paravánok előtt tolongva próbáltunk rájönni,
ki kicsoda, melyik kollégánkat látjuk plüssmacit szorongatva vagy
a homokozóban fetrengve.
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Nyereménydömping volt – mindenki legnagyobb örömére – ugyanis a versenyeken túl különleges tombolaajándékok kerültek kisorsolásra. Volt, aki az osztálya
számára bírósági látogatást, lovaglást vagy operaházi vezetést fogott ki. Lehetett nyerni frizbit Hajdú Péter,
futball labdát a legenda Mészöly aláírásával, dedikált
Vastag Csaba fotót, a tantestület által aláírt adys pólót.
Helytörténeti emlékké válhat a városközpont avatásán
aláíratott labda elöljáróink és az országgyűlés elnökének aláírásával. A főnyeremény egy focilabda volt Áder
János köztársasági elnök kézjegyével.
Az igazi nagy meglepetés a tombola után következett!
Óriási asztalon 680 szelet sütit toltak be karbantartóink egy nagy tortává összerakva, 23 tűzijátékkal fokozva a látványt. Többen könnyeztünk a meghatottságtól,
amikor 680 diák és dolgozó énekelte a szülinapos dalt,
a 40-es gyertyát pedig iskolánk igazgatója, Kasa Csilla
fújta el. Pár perc múlva az iskola közössége lenyűgözve és meghatottan csodálta a közel 20 perces tűzijátékot, mely végén egy hatalmas, szikrázó 40-es felirat
hirdette az adysok összetartozását.
A program mögött rengeteg munka áll, de mint mindig
– legyen szó hétköznapról vagy ünnepről – az adys közösség energiát nem kímélve a lehető legjobbat igyekszik nyújtani. A családi nap méltó eseménye lett a programsorozatnak, mellyel a 40. évfordulót ünnepeltük.
A jubileumi tanév utolsó mozzanataként pedig 40 galambot röptettünk útjára az évzárón.
Megellai Anikó
szabadidő-szervező
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GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

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

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

A Gyáli Kertbarát Kör minden érdeklődőt szeretettel meghív 2013. szeptember 13-16-ig tartandó
„terménykiállítására”.

Érettségi utáni tandíjmentes
szakképzések nappali és esti
tagozaton

Nevezni lehet saját termesztésű zöldséggel,
gyümölccsel és különleges virággal.

KÖZGAZDASÁG
Pénzügy-számviteli ügyintéző
(OKJ : 54 344 01)
Vállalkozási és bérügyintéző
(OKJ: 54 344 02)
Pénzügyi termékértékesítő
(OKJ:54 343 01)
Ügyvitel
Irodai asszisztens (OKJ: 54 346 01)
Logisztika
Logisztikai ügyintéző (OKJ: 54 345 01)
Kereskedelem
Kereskedő (OKJ: 54 341 01)

A legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet pályázatra szintén várjuk a lakótársak jelentkezését.
E-mail cím: gyalikertbarat@gmail.com
Telefon: 06-70-344-1935, 06-29-345-401, 06-70-234-6714
Személyesen minden hónap utolsó csütörtökén 14
órától a Közösségi Házban.

20 éve aktívan a magyarországi
hulladékgazdálkodásban
Mindig az elsők között
Az idén 20 éve, 1993-ban jegyezték be az .A.S.A.
Magyarország Kft.-t. Akkor, amikor hazánkban még
újdonság volt, hogy a hulladék szigetelt hulladéklerakóba is kerülhet, amikor az ország nagy részében a
traktor húzta pótkocsikat épp csak kezdték felváltani
a korszerű tömörítős hulladékgyűjtő autók, és az egységes kukák használata is csak lassan vált teljesíthető elvárássá.
A korát megelőzve, hiszen ekkor még nem volt jogszabályi előírás a technológia használatára, az .A.S.A.
csoport nevéhez kapcsolódik az első műszaki védelemmel ellátott lerakók építése hazánkban: 1992-ben
Debrecenben, 1994-ben Hódmezővásárhelyen, majd
1999-ben Gyálon épült depónia saját beruházásban.
Később 2005-ben Magyarországon elsőként nyitották meg a gyáli telephelyen az úgynevezett RDF
üzemet, amely az anyagában nem hasznosítható
szelektíven gyűjtött hulladékból állít elő az iparban,
például cementgyárakban használatos alternatív tüzelőanyagot, hasznosítva ezzel a hulladékot, ugyan-

akkor fosszilis energiaforrást kiváltó, értékes terméket adva a gyáraknak.
A depóniagáz hasznosításában is élen járt a cég,
2010-ben kezdte meg működését a gyáli telephelyen
a hulladéklerakóban keletkező depóniagáz hasznosítását végző üzem. A gázmotorok 2012-ben 7,4 millió kWh elektromos energiát termeltek, amely mintegy 3.700 átlagos magyar háztartás éves elektromos
energiaigényének felel meg, és a motorok által termelt hő, mint megújuló energiaforrással fedezi a telephely épületeinek fűtését és melegvíz-ellátását is.
2012-ben csatlakozva a Virtuális Erőmű programhoz
az .A.S.A. elnyerte az Energiatudatos vállalat címet,
és az ezzel a címmel járó program megvalósítása
és fejlesztése azóta is zajlik. A legújabb úttörő kezdeményezés pedig a depónia belsejében, a hulladéktestben a bomlási folyamatok során keletkező
hőenergia hatékony hasznosítási technológiájának
kidolgozása, hatékonyságának és gazdaságosságának kutatási adatokkal történő alátámasztása, amely
kutatás-fejlesztés a Széchényi-terv keretén belül támogatást is nyert.

HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA

ELVESZETT
június 16-án Gyálon
a képen látható
Jákó papagáj!
Kérjük a megtalálót,
jelentkezzen
jutalom ellenében!
06-29/341-740

Hirdetéssel
kapcsolatos
információk:
06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu/ujsag

Szakképzéseink tandíjmentesek a 23ik életévét be nem töltött, első szakképzésre jelentkező érettségizett számára,
költségtérítésesek a korábban érettségizett felnőttek számára.
Érdeklődni: június 30-ig minden hétköznap, a szünidő alatt szerdánként 8:00–
15:00-ig a 29/346-451; 29/340-112 számokon vagy az eniko.dobai49@gmail.com
címen.
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apró

apró

apró

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.
MATEMATIKA Álatlános és középiskolások korrepetálását,
érettségire, pótvizsgára történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal
- otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952-3720
PARKETTÁS vállal, mindenféle
padló és parketta lerakást, csiszolást, lakkozást, javítást. Környezetbarát (szagtalan) lakkal,
porszívós gépekkel. Hívjon bizalommal! Tel.: 06-70- 505-1177
Gyógypedagógusnő vállalja speciális esetek ellátását. Egyénre szabott differenciált fejlesztést óvodás, általános
iskolás korosztály számára. Iskolai előkészítés, mozgásterápia, részképességek fejlesztése. Hívjon: 30/990-9866
Gyáli óvoda napi négy órás munkára szakképzett dajkát keres.
Érdeklődni: 06-70/339-56-07.
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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
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek
javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés. Telefon:
06-30/417-2317.

Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok
– fürdőszobabútorok. Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy színválasztékban.
Egyedi elgondolások megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös
telefonszámon.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és
padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek,
tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes
tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat.
Szur Sándor 06-20/412-6511

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

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

Gyermekfelügyeletet vállal fejlesztő-gyógypedagógus kertes családi házban, 2 éves
kortól. Játék, kézműves és
egyéb foglalkozások. Félnapra,
egésznapra! Ellátással, megbeszélés szerint! Érdeklődni:
06-30/9909-866.

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

Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.

Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709

Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.
Gyálon matek, magyar, történelem tárgyakból pótvizsgára felkészítést vállalok.
06-20/527-7701

Felsőpakonyi cég önállóan dolgozni tudó víz-, gáz-, fűtésszerelő végzettséggel rendelkező
munkatársat keres. Önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével az info@watermatic.hu
email címre várjuk.

Korrepetálás, felzárkóztatás általános iskolásoknak –
írás, helyesírás, olvasás, szövegértés,
részképességek
fejlesztése. 9. - 10. osztályosoknak – magyar nyelv, matematika, fizika, kémia. Érdeklődjön!
E-mail: oktato2001@t-email.hu
Gyál mellett, Felsőpakonyon
gépészeti boltba műszaki végzettségű/tudású munkatársat
keresünk. Önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével az
info@watermatic.hu email címre várjuk.

Hirdetéssel
kapcsolatos
információk:
06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu/ujsag

Lapunk előző számában, az Országos sikerek a Bartókban! című
cikkben tévesen jelent
meg az egyik, szép sikert elért tanuló neve.
Az országos angol
nyelvi versenyen Szabó
Mónika 6. osztályos tanuló ért el 5. helyezést.
A névelírásért elnézést
kérünk, s gratulálunk
Mónikának!
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Augusztus - -én,
a piactéren és a sport
pályá

NEOTON
Família
koncert

n

A rendezvények ingyenesek!
A részletes programot, lapunk
augusztusi számában olvashatják!

