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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata ünnepi megemlékezést tart az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján, melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt!
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Ünnepi köszöntőt mond: Babák László Mátyás,
a Gyáli Járási Hivatal vezetője.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Gyáli Kaleidoszkóp Színpad,
a Gyál Városi Fúvószenekar,
valamint Ondrik János színművész.
Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a
Templom térig, majd koszorúzás az 1956-os
emlékműnél.
Tisztelettel: 

Pápai Mihály
polgármester
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Gyűjtsük össze
települési értékeinket!

Veszélyeztetés
kutyával

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
törvény (2012) 1.§ (1) e) pontja szerint települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
123/2013. (V.30.) számú határozata szerint élni kíván a
települési értéktár létrehozásának lehetőségével, ezért
szeretné felmérni a településen található értékeket, hagyományokat, különleges technológiákat, berendezéseket, szellemi értékeket, szolgáltatásokat, épített és természeti környezettel kapcsolatos különlegességeket,
amelyek megőrzésre, megismerésre méltóak lehetnek.
Várjuk azokat a javaslatokat, amellyel a gyűjteményt
össze tudnánk állítani és örökségét ápolni.
Kérjük szíveskedjenek:
„Javaslat a települési értéktárba történő felvételhez”
címmel, a javasolt tárgy, tevékenység stb., annak fellelhetőségi helye stb. bemutatásával, név, cím, elérhetőség megadásával Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága Gazdikné Kasa Csilla elnök
részére címezve a 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címre
eljuttatni vagy személyesen a Jegyzői titkárságra bevinni (I. em. 108. szoba).
Gyűjtsük össze együtt települési értékeinket!
Polgármesteri Hivatal

Babák László, a Gyáli Járási Hivatal vezetője tájékoztatta Hivatalunkat, hogy a Gyáli Járás területén
viszonylag nagyszámú „veszélyeztetés kutyával”
szabálysértési eljárás indult idén, illetve a tavalyi
évben is. A feljelentésekről általában az állapítható
meg, hogy a kutyát felügyelet nélkül bocsátják közterületre, illetve kóborolni hagyják.

Takarítják az erdőt!
Szeptember első hetében munkálatok kezdődtek az Erdősor utca mentén, a Kisfaludy és a Toldi Miklós utcák
közötti önkormányzati erdőben. Az erdőt folyamatosan
takarítják, az aljnövényzetet, sarjakat és az elszáradt,
balesetveszélyes fákat kivágják, rendezik a területet.
A munka hétköznaponként 7 és 17 óra között, szombatonként pedig 12 óráig tart. A munkálatok befejezésének várható időpontja 2013. november 30. Őszintén reméljük, hogy a munkálatok végeztével az erdőt teljesen
megújult formában újra birtokba vehetik a város lakói.
Polgármesteri Hivatal
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Ezúton nyomatékosan felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét arra, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, illetve,
aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el, és ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a gyáli ügyfélszolgálati irodánk, 2013. október 14-től megváltozott
nyitvatartással fogadja ügyfeleit.
A nyitva tartás az alábbiak szerint módosul:
Kedd: 8:00-12:00, Csütörtök: 14:00-18:00
helyett
Hétfő: 8:00-12:00, Szerda 14:00-18:00
			
Megértésüket és türelmüket köszönjük, az esetlegesen okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
ELMŰ-ÉMÁSZ
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Képviselő-testületi ülések szeptemberben
Szeptemberben két alkalommal is ülésezett városunk
képviselő-testülete. A szeptember 12-i rendes ülésen a
következő fontosabb határozatok születtek:
- Pápai Mihály polgármester beszámolt a június 26-i
rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról;
- elfogadásra került a beszámoló az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. féléves alakulásáról;
- döntés született arról, hogy a képviselő-testület a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda és a Tulipán Óvoda részére
2013. szeptember 1-től 3-3 teljes munkaidős pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, ezzel egyidejűleg
pedig e három intézménytől a gazdasági ügyintézői álláshelyet elvonja;
- a képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján döntést hozott arról, hogy a település óvodáiban engedélyezi az eltérést
a jogszabályban meghatározott maximális csoportlétszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal. Így a gyáli óvodákban a legnagyobb csoportlétszám a 2013/14es nevelési évben maximum 30 fő lehet;
- döntés született a Tátika és a Tulipán Óvodákban
2013. szeptember 1-től egy-egy félállású óvodapszichológus álláshely biztosításáról;
- pályázatot írtak ki a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állására (a pályázati felhívás lapunk 8.
oldalán olvasható);
- jóváhagyásra került, hogy megállapodás szülessen a
TERRA INNOVA Kft.-vel a Mobil Petrol benzinkút területrészletének átsorolásával kapcsolatban;
- kiválasztották a Bóbita Bölcsőde beruházás könyvvizsgálóját. A megbízást a Béta-Audit Kft. nyerte el
540.000 Ft+ÁFA összegű ajánlatával;
- a képviselő-testület elfogadta a „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt elszámolásáról szóló tájékoztatást.
Ennek értelmében a beruházás teljes egészében
(ide értve a piactér felújítását, a vasútépítést, a parkolók felújítását, a tájépítészetet, az útépítéseket stb.)
1.925.193.224 forintba került, amelyhez az Európai
Unió 804.004.878 forinttal járult hozzá.

Szeptember 26-án ismételten összeült a város
képviselő-testülete.
- Gyál Város Önkormányzata egy korábbi döntésével
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében megalapította a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, majd ki is jelölte azt a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására, mivel a jövőben
csak nonprofit, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek végezhetik a lakosságnál keletkező kommunális hulladék elszállítását. A különböző jogszabályi változások miatt azonban a Gy.T.H. Kft. csak a
jövő év elejétől tudja ellátni a feladatot, így szükségessé vált határozatba foglalni, hogy az .A.S.A. 1.550.000
Ft+ÁFA/hó összegért 2013. december 31-ig továbbra
is szolgáltasson településünkön;
- módosították a Bóbita Bölcsőde alapító okiratát,
szakmai programját és mellékleteit. A 2014-től életbe
lépő módosításokra azért van szükség, mert a bölcsőde egy 523 m2-es új szárnnyal bővült, és így a jelenlegi
54 főről a felvehető gyerekek száma 106 főre nő;
- kiválasztották az „Egészségügyi Központ külső-belső
felújítása” tárgyú eljárásra a közbeszereztetőt, amely a
Perfectus Kft. lett 550.000 Ft+ÁFÁ-s ajánlatával;
- az önkormányzat kinyilvánította csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához (a pályázati felhívást lapunk 6.
oldalán olvashatják);
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása módosította a pedagógusok bérét is. A gyáli intézményvezetők közül a módosítás miatt Ritecz Istvánné, a Liliom Óvoda vezetőjének bére csökkent, ezért a
képviselő-testület 30.000 Ft/hó összegű kereset-kiegészítést szavazott meg a részére;
- a képviselő-testület tagjai elfogadták a Gyál város
külső védelmi tervéről szóló tájékoztatót az Akácliget
Logisztikai Központ Kft-vel kapcsolatban.
A képviselő-testület döntései, határozatai és az egyes
ülések jegyzőkönyvei olvashatók a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata legközelebbi rendes ülését október 31-én tartja a Városháza
Tanácstermében.
Polgármesteri Hivatal

3

Új

Gyáli Újság

2013. október

Gyűjtési nap áthelyezése

Az otthoni hulladékégetés kockázatairól

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013 októberétől változik a hulladékszállítás rendje.
Az eddig megszokott hétfői nap helyett hétfőn és kedden gyűjtik be a település hulladékát a lenti táblázat szerint.

Az ingatlanok üzemeltetése során számtalan dologra
kell figyelni. Fontos, hogy a víz, a csatorna, az áramellátás rendben legyen. Ezek mögött néha háttérbe szorul a hulladékok otthoni kezelése és a kémény rendszeres seprése. Az utóbbi két téma sajnálatos módon
alkalmanként egybe is kapcsolódhat, amennyiben a lakók a kukákba szánt szemetet elégetik a kályhákban,
kandallókban vagy kazánokban. A megoldás életveszélyes és rendkívüli módon károsítja a tüzelő berendezéseket, a kémény rendszereket és a környezetet.
Sajnos a tél közeledtével egyre többen használják így
kéményüket, annak ellenére, hogy a szemétszállítás
díja Gyálon a környékben az egyik legalacsonyabb.

Hétfői napokon gyűjtött utcák
Ady E. u.
Arany J. u.
Babits M. u.
Balassa J. u.
Balogh Á. u.
Barackos u.
Bartók B. köz
Bartók B. u.
Báthory I. u.
Báthory köz
Benedek Elek u.
Berzsenyi D. u.
Besztercei u.
Bethlen G. u.
Bogáncs köz
Csalogány u.
Csokonai V. M. u.
Csontos J. u.
Dankó P. u.
Deák F. u.
Dobó K. u.
Egressy köz
Egressy u.
Erdőalja u.
Esze T. u.
Fácános dűlő
Fazekas M. köz.
Fazekas M. u.
Fecske u.
Gárdonyi G. köz
Gárdonyi G. u.
Gerle tér
Gesztenye u.
Gorkij u.
Görgey A. u.
Hársfa u.
Határ út
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi u.
Jókai Mór u.
József A. u.
Juhász Gy. köz
Juhász Gy. u.
Kacsóh P. u.
Károlyi M. u.
Katona J. u.
Kazinczy F. u.
Kinizsi P. u.
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Kis-szélső u.
Kodály Z. u.
Kosztolányi D. u.
Könyves K. u.
Krúdy Gy. u.
Krúdy köz
Lejtő u.
Liliom u.
Liszt F. u.
Mátyás király u.
(Vasút u. és a Pesti
út között)
Mikes K. u.
Molnár F. u.
Móricz Zs. u.
Muskátli u.
Nagy L. u.
Nefelejcs u.
Névtelen u.
Nyár u.
Ősz u.
Pacsirta u.
Pesti út
Piroska u.
Puskás u.
Rádióleadó u.
Radnóti u.
Rigó u.
Rodostói u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Somogyi B. u.
Szabó Endre u.
Szabó Ervin u.
Szegfű u.
Szélső u.
Szilvás u.
Táncsics M. u.
Tavasz u.
Tél u.
Thököly u.
Tinódi L. S. u.
Tompa M. u.
Tulipán u.
Váci M. köz
Vak Bottyán u.
Venyige köz.
Viola u.
Virág u.
Wass A u.
Wesselényi út.
Zrínyi M. u.

Keddi napokon gyűjtött utcák
Akácfa u.
Apáczai Cs J u.
Aradi u.
Árpád u.
Árpád vezér tér
Bacsó B. u.
Bajcsy-Zs. u.
Bánki Donát köz
Bánki Donát u.
Bem J. út
Bercsényi M. u.
Bocskai I. u.
Brassói köz
Brassói u.
Budai Nagy A. u.
Damjanich J. u.
Déryné u.
Dózsa Gy. u.
Dózsa major
Erdősor u.
Erkel F. u.
Gábor Áron u.
Gyál-Némediszőlő
Heltai Jenő u.
Hunyadi J. u.
Iglói u.
Kálvin tér
Karinthy F u.
Kassai u.
Kisfaludy köz.
Kisfaludy u.
Kiskomáromi u.

Klapka Gy u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Kossuth L. u.
Kölcsey F. u.
Kőrösi út
Lehel út
Madách I. u.
Magyar u.
Mária u.
Mikszáth K. u.
Móra F. u.
Munkácsy M. u.
Munkás u.
Patak u.
Petőfi S. u.
Pozsonyi u.
Rákóczi F. u.
Stromfeld A. u.
Széchenyi I. u.
Szent István tér
Szent István u.
Szondi u.
Szövetkezet u.
Temesvári u.
Toldi M. u.
Tóth Á. u.
Újvilág u.
Váradi u.
Vasút u.
Vecsési út
Vörösmarty M. u.

Kérjük, hogy a megadott utcalistának megfelelő napon reggel 6
óráig szíveskedjenek a
kukákat az ingatlanok
elé kihelyezni, hogy az
autó korai elhaladása
miatt ne maradjon hulladék az utcán.
Polgármesteri Hivatal

A kémény feladata az égés során képződő füst elvezetése, ugyanakkor a kéménynek nagy szerepe van a
megfelelő huzat biztosításában. Ezért is fontos, hogy
a kémény jó állapotú, rendszeresen tisztított és az előírásoknak megfelelő legyen. A vegyes tüzelésű berendezéseknél maradva kiemelten fontos, hogy a rendeltetésszerű használathoz előírt tüzelőanyaggal fűtsünk.
A tüzelő berendezéseket és a kémény rendszereket
meghatározott tüzelő anyagokhoz tervezték. Az előírtaktól való eltérés mindig kockázatot jelent. Ezek közül az egyik legveszélyesebb a szemét házi tüzelése.
A műanyagok, PET palackok, magas gyantatartalmú,
lakkozott vagy festett felületű éghető anyagokkal történő fűtés rendkívül káros a környezetre, a tüzelő berendezésre és közvetlenül ránk, emberekre nézve.
Ezen anyagok égése során mérgező gázok is keletkeznek, melyek a tüzelőberendezésekben, a füstcsövön át a kéményekben rakódnak le. Ezek, a kéményseprés során nehezen takarítható káros vegyületek a
kémény belső falán üveg keménységű felületet képeznek, amely folyamatosan szűkíti a kémény belső át-

mérőjét, csökkentve ezzel a huzatot. A végeredmény
az lesz, hogy megfelelő huzat hiányában az égés nem
lesz tökéletes, a káros és életveszélyes gázok vissza
is áramolhatnak a lakótérbe. Szemét tüzelése esetén a
kémény beszűkülése gyorsan megtörténik.
Vegyes tüzelésű tüzelőberendezések fával vagy szénnel történő fűtése során, rendszeres kéményseprés
mellett az előbbiektől nem kell tartani. A hangsúly a
megfelelő tüzelőanyag használatán és a rendszeres
kéményseprésen van.
A lakossági fűtőberendezésekben a különböző műanyagok (PET, Polipropilén, esetleg PVC) égetésekor
a nem kellően magas égetési hőmérséklet miatt tökéletlen az égés, emiatt jelentős koromképződéssel lehet számolni. A korom, mint szilárd részecske (PM10)
környezeti levegőbe jutva egészségkárosodást okozhat. A koromképződés mellett elégetlen szénhidrogének, PAH vegyületek is képződhetnek, melyek szintén
egészségkárosító hatásúak.
A papír és műanyag égetésekor, klórtartalmú anyagok
jelenlétében sósavgáz, olajtartalmú hulladékok esetében pedig kén-dioxid gáz képződhet, mely a környezet
savasodásához vezethet.
Ezen kívül az alacsony hőmérsékletű égetéskor nagyon megnő az esélye a dioxinok és furánok képződésének, melyek a környezetbe jutva kis koncentrációban is egészségkárosítók lehetnek.
A hulladékoknak nem erre a célra gyártott és füstgáztisztítóval el nem látott tüzelőberendezésekben történő
égetése nem csak a tüzelőberendezéseket károsítja a
korom és savas anyagok lerakódása miatt, hanem súlyos környezetszennyezést okozhat!
Polgármesteri Hivatal

Miért nem kezdődött még el a Vecsési út
felújítása?
Az előzetes bejelentések szerint idén augusztusban
megkezdődött volna a Vecsés-Alsónémedi összekötő út
felújítása. A rekonstrukció azonban még várat magára.
A 4602-es jelű Vecsés-Alsónémedi összekötő út 8,5
kilométeres szakaszának teljes körű felújítási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást 2013 ősz végére zárják le. Várhatóan még ebben az évben sor kerül
a szerződéskötésre, de a téli időszak miatt a tényleges
kivitelezés nem kezdődhet el. A munka a téli útüzemeltetési időszak végén, 2014. március 15-ét követően in-

dulhat el. A munka fedezetéül szolgáló európai uniós
támogatás, mint forrás, rendelkezésre áll, de a megvalósításhoz és a szerződéskötéshez szükséges folyamatok az eredetileg tervezetthez képest jóval több időt
igényelnek.
Így sajnos kijelenthetjük, hogy az állami kezelésben
lévő Vecsési úton és Bem József utcán a gyáli lakosok legkorábban csak fél év múlva tapasztalhatnak
változást.
Polgármesteri Hivatal
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Évforduló az Eötvösben
A 2013/2014-es tanévben ünnepli a Gyáli Eötvös József Szakközépiskola fennállásának 25. évét, amely
egybe esik névadónk születésének 200. évfordulójával.
Eötvösnek, az Andrássy kormány közoktatási miniszterének érdeme, hogy megszületett a kor szellemének
megfelelő, liberális oktatási törvény 1868-ban, amely a
népiskolai rendszer kiépítésével a legszegényebb rétegek gyermekeit is kötelezte az alapfokú ismeretek elsajátítására. Mindenkinek legyen esélye – a tanulás
által, s elsősorban a tanulás által – kiemelkedni környezetéből. Ott is legyen esély, ahol maguk az érintettek akarnak a legkevésbé élni vele.
Mi, az Eötvös tanárai 150 év múltán ugyanezzel a feladattal küzdünk: ráébreszteni a gyerekeket önnön értékeikre, ráébreszteni arra, hogy kis hibák és nagy ös�szeomlások után is mindig van újrakezdés.
Iskolánknak a kezdetektől az a profilja, hogy szakmát
vagy szakmai alapot adjunk diákjaink kezébe. Szűkös
anyagi feltételeink mellett is bővítjük képzéseinket, a
korosztályos kívánságoknak és a társadalom, a gazdaság keresletéhez igazítva.

Európai ország nem engedheti meg magának – múltja,
keresztény elvei és jövőjének biztosítása miatt sem –
hogy fiataljainak jelentős részét hagyja elhullani, a társadalom perifériájára száműzni, csak mert lehetőségei
nem engedik a felsőfokú oktatásba.
Informatikus vagy bolti eladó – mindegyikre szükség van.
Uniós lehetőségek ide vagy oda, elkötelezett állampolgárokat szeretnénk nevelni, akik itthon is megtalálhatják
számításaikat. Ehhez pedig szakma, állás, családteremtési és fenntartási lehetőség kell. Ezért vagyunk mi, sok
tízezer pedagógus, és ezért vagyunk mi, az Eötvös dolgozói. Ellenszélben is, ha másként nem megy.
Névadónk szellemiségét és pedagógiai elveinket, hitünket megmutatandó a 25 éves évfordulót 25 rendezvén�nyel ünnepeljük meg. Iskolánk tanulói múzeumokat látogatnak, színházi és opera előadásokon vesznek részt.
Az év folyamán sportversenyeket, vetélkedőket szervezünk. Kipróbáljuk a színjátszást, csemegézünk a költészetből. Folytatjuk a projektnapokat, mint például a gyáli idősek karácsonyi megajándékozása, megünneplése.
Hajdu Éva igazgató

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ 2014. ÉVI FORDULÓJÁRA
A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, amelyet
a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett
jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 203/2013. (IX.26.)
határozattal csatlakozott a 2014. évi fordulóhoz!!
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A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. november 15.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk
az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat benyújtásának helye:
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
Szociális és intézményi igazgatási csoport
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.
E-mail: igazgatas@gyal.hu, Honlap: www.gyal.hu
Hivatali ügyfélfogadási idő: hétfő: 12.30-15.30,
szerda: 8.00-18.00, péntek: 8.00-12.00
Pályázati kapcsolattartó:
Sághi Tamásné (telefon: 06-29/544-140, 544-141)
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok, további
tájékoztatók megtalálhatók a www.gyal.hu honlapon.
Polgármesteri Hivatal

Városi rendezvény az idősek világnapján
A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete által szervezett ünnepségen köszöntötték a
szépkorúakat október 1-jén az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtárban.
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere ünnepélyesen köszöntötte a megjelenteket, majd az 50. házassági évfordulójukat idén ünneplő házaspárok BékésCsorba Ágnes anyakönyvvezető előtt megújították
házasságukat.
Az „ifjú párnak” elsőként Pápai Mihály polgármester és
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester gratuláltak, és adták át a város nevében a jubileum
tiszteletére kiállított emléklapokat.
Az idén jubiláló házaspárok:
Lagzi Kovács Sándor és párja, Kovács Erzsébet;
Mák Ferenc és párja, Juhász Erzsébet;
Földi Róbert és párja, Piros Anna;
Kuklis Imre és párja, Breszkó Erzsébet;
Kovács János és párja, Kovács Ágnes;
Pomaházi János és párja, Sebők Julianna;
Juhász Béla és párja, Mózsik Mária.
Gyál Város Önkormányzata Berecz András énekes,
mesemondó felejthetetlen műsorával kedveskedett a
város szépkorúinak, majd a rendezvény második részében Pék László énekes és Pálkerti Zsuzsanna zeneszerző, énekes-előadó szórakoztatta a közönséget.

Tanfolyam az E-napló vezetéséről
„Hogyan vezessem az E-naplót?” - A legszükségesebb gyakorlati teendők bemutatása.

Részvételi díj: 2500 Ft/fő; Kamarai tagság esetén
2000 Ft/fő.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) és az Építész Továbbképző Nonprofit Kft. az elektronikus építési napló vezetéséről továbbképzést szervez a Gyáli Ipartestületben.

Jelentkezni lehet: E-mailben a megadott határidőig
a mihok.viktoria@pmkik.hu címen, az alábbi adatok
megadásával: cégnév, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási név és cím.

Időpont: 2013. október 28. hétfő, 16 órától 19 óráig.
Helyszín: Gyál, Kőrösi út 92., 06-29/340-516.
Jelentkezési határidő: 2013. október 25., péntek 12:00.
Wifi van.

A tanfolyamra minimum 10 fő és maximum 20 fő jelentkezését várjuk.

Témák: A jogszabályi háttér keretében egyebek között
az e-építési napló általános ismertetése, vezetése, készenlétbe helyezése, tartalma; a bejegyzési és a betekintési jog; a kapcsolódó dokumentumok, cselekmények.

A gyakorlati tudnivalók elsajátítását a saját lap-top
használata segíti. Ebben az esetben ügyfélkapus regisztráció és internet kapcsolat szükséges.
A programra történő jelentkezésnek nem feltétele az
egyéni lap-top használata.
Gyáli Ipartestület
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Európa-bajnok a Gyáli Mazsorett Csoport!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony kezdete:
A foglalkoztatás jellege:
A vezetői megbízás időtartama:
A közalkalmazott által betöltendő munkakör:
A munkavégzés helye:
Bérezés:
Az intézmény jogállása, jogköre:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
2014. január 1.
részmunkaidős, heti 20 óra.
2014. 01. 01. - 2018. 12. 31-ig.
intézményvezető.
2360 Gyál, József Attila u. 1. sz.
a Kjt szerint.
jogi személyisége: önálló jogi személy;
gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli
feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Számviteli és Adó Irodája látja el.
Az intézmény tevékenységi köre:
egészségügyi alapellátás,
						(az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés út						ján biztosítja az önkormányzat);
szakorvosi ellátás,
						(korházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint kihelyezett
						
telephelyként működik).
A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
• gyakorolja a munkáltatói jogokat;
• ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben, és döntésekben a vezető
  részére előírt feladatokat;
• elkészíti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait;
• felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal;
• felel az OEP szerződésének megkötéséért;
• folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját.
A megbízás feltételei:		
• orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
• büntetlen előélet;
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
• egészségügyi (szak) menedzseri vagy egészségügyi, menedzsment szakirány továbbképzési szakon szerzett ké  pesítés; ha ez nincs meg, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 5 éven belül megszerzi;
• magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll
  vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A X. Mazsorett Európa bajnokságon a gyáli csapaté lett a győztes trófea
„Show” kategóriában.
Valóra vált egy álom: a Gyáli Mazsorett Csoport Európa-bajnoki címet szerzett „Show” kategóriában a X.
Mazsorett Európa bajnokságon, amelyet idén Tatabányán rendeztek meg augusztus 22-e és 25-e között.
A nívós kontinensviadalra 12 ország 1400 mazsorettese érkezett, egyebek mellett Horvátországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából és természetesen
Magyarországról.
A gyáli táncosoknak ez volt az ötödik alkalom, hogy
kivívták a jogot az Eb-n való részvételre. Összesen
39-en léptek fel cadett, junior és senior korcsoportban
színpadi és menettánc produkciókban egyaránt. Hónapok óta készültek a nagy megmérettetésre, még a nyári szünetben és a legnagyobb hőségben is folyamatosan edzettek. A szorgalmas felkészülésnek, a szülők
támogatásának és a csoport oktatójának, Bittera Zsuzsa odaadó tanításának köszönhetően a következő remek eredmények születtek a bajnokságon:

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának helye, módja:
  
A pályázat elbírálásának határideje:

a KSZK honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap.
a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati
példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.).
a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.
Polgármesteri Hivatal
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A gyáli mazsorettek a magyar csapatok összesítésében a 4. helyen fejezték be a versenyt. Gratulálunk!

Így telt a nyár a gyáli karatésoknál

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, szakmai életrajz;
• intézmény vezetésére vonatkozó program;
• szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
• erkölcsi bizonyítvány;
• végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek hitelesített fénymásolati példányát/ait, és
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban  résztvevők megismerhetik.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
• A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egész  ségügyben működő szakmai kamara képviselője véleményezi.
• A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
• A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

- Gyáli Mazsorett Csoport: Európa-bajnokság 1. helyezettje, „Show” kategória, Herkules című számával;
- Aczél Viktória-Kutas Nóra-Varga Ágnes: Európabajnokság 3. helyezettje „Cadett pompon duó-trió”
kategória
- Juniorok: 5. helyezés összetettben (színpadi és menettánc), „Pompon” kategória;
- Aczél Nóra: 6. helyezés „Junior pompon” kategória;
- Máté Debóra: 8. helyezés „Senior pompon” kategória;
- Seniorok: 8. helyezés pompon és 9. helyezés „Botos
mini formáció” kategória;
- a legkisebbek, a cadettek a 10. helyet szerezték meg
összetettben, miután előadták botos menettáncukat és
színpadi produkciójukat;
- Seniorok: 12. helyezés „Mix Mini” (bot és zászló)
kategória.

Áprilisban a Sanbon Se Gyál karate csapata hét fővel indult útnak Németországba, ahol egy nemzetközi bajnokságon vettek részt Eislingenben.
Fantasztikus teljesítményt nyújtva két arany – Váradi Palotai Márton és ifj. Máj Miklós, egy ezüst – Csatári Bálint,
egy bronzérem – György Gábor, és egy pontszerző hel�lyel – Gőz Nóra, tértek haza. Mind az öt versenyző kemény küzdelmekben mutatta meg tudását, akiknek csak
gratulálni lehet. Élvezetes négy napot tölthettünk el Németországban, ahol a verseny mellett, csütörtök este
München utcáin sétálgattunk, péntek délelőtt megnéztük
az 1972-es Olimpiára készült müncheni Olimpiai falut és

bementünk a központi Olimpiai Stadionba is, ami nagy élmény volt számunkra.
Májusban a Sanbon Se versenyzői Ikrényben vívtak fergeteges csatákat egy nemzetközi Kyokushinkai karate
bajnokságon. Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából és a
Vajdaságból is érkeztek karatékák, így a verseny létszáma 208 fő volt. Első helyet szerzett Máj Miklós felnőtt „B”
kategóriában, ifj. Máj Miklós a gyerek I csoportban nyert,
György Gábor a gyerek II-ben küzdötte ki magának a serleget, Nagy Ádám bronzérmet nyert, akinek első megmérettetése volt az ikrényi verseny, Váradi Palotai Márton
szintén bronzéremmel gyarapította éremgyűjteményét
a Juniorok között, felnőtt „C” nehézsúly kategóriában
György József hozta el a bronzot, Horváth Patrik pedig
pontszerző helyen végzett. Július végén a csapat 21 fővel a nyári Pilismaróti edzőtáborban vett részt, ahol más
egyesületek karatékáival edzhettek együtt a 40 fokban.
Ezúton szeretnénk megköszönni a gyáli önkormányzat
sportbizottságának, és Pápai Mihály polgármester úrnak,
hogy támogatták egyesületünket.
Szeretettel várjuk az új érdeklődőket edzéseinken!
Ambrus György
Tel.: 06-70/554-0738,
honlap: www.karate-gyal.eu
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Gyáli versenyző

az OSG14
extrémsport gálán
Szeptember 7-én a városligeti Műjégpályán került
megrendezésre az OSG14 (Offline Sport Games) elnevezésű, extrémsportokat felvonultató fesztivál.
A műfaj kedvelői körében méltán népszerű rendezvényen a BMX, a gördeszka különféle műfajainak
zsonglőrei mellett a legjobb hazai hip-hop előadók
szórakoztatták a fiatalokat.
De mi köze ennek városunkhoz? Él Gyálon egy 18
éves fiatalember, akit Szalay Norbertnek hívnak és
szeret BMX-ezni. Mellesleg nagyon jól csinálja.
Norbi is ott volt a Műjégpályán szeptember 7-én.
Ja, és „profi park” kategóriában negyedik helyezett
lett. Gratulálunk!
Szabó János készített vele interjút:

Székelyföldi gyerekeket
láttunk vendégül
városunkban
Ez év augusztusában 18 székelyföldi gyereket látott
vendégül a Gyál Város Önkormányzata, akik a Székely Nemzeti Tanács (Péter János alelnök) és a Magyar Páneurópa Únió Egyesület (dr. Andrássy Gábor
elnök) szervezésével juthattak el Magyarországra.
A gyerekek, akik eddigi életükben talán még a falujuk
határán sem jutottak túl - egy hetet tölthettek hazánkban. A kirándulás az MPUE (W. Nemessuri Zoltán ötletadó), a Budai Ciszterci Rend (Urr Ipoly atya), valamint
városunk polgármestere Pápai Mihály együttműködése, anyagi támogatása mellett valósulhatott meg.

- Kérlek mutatkozz be pár szóban!
- Sziasztok, Szalay Norbert vagyok, 18 éves, Gyálon
lakom és 8 éve BMX-ezek.
- Mi inspirált a BMX-ezésre?
- Az utcánkban láttam egyszer BMX-eseket, odamentem egyből hozzájuk, mert annyira megtetszett. Később videókat is néztem erről a sportról. Aztán még
abban az évben karácsonyra megkaptam életem
első BMX-ét.

Az autóbuszból a hosszú út után 9 jókedvű fiú és 9
leány kászálódott le, majd az erdélyi hegyekből hozott apró fenyőt közösen elültették a Trianoni emlékmű közelében. Ezt követően Gazdik István a közösségi ház igazgatója és Aba Béla MPUE elnökségi tag
társaságában egy vidám mulatságot nézhettek meg a
gyáli Kaleidoszkóp Színpad előadásában. De a gyerekek meglepetéssel is szolgáltak, az egyik vendég a 14
éves, Kiskászonból érkezett Sebestyén Rita elszavalta saját költeményét a Hazáról; a Román földön igaz
magyarnak lenni című versét. Szívszorító volt a kemény szívű, kemény szavú, apró kislány szavait hallgatni. Az előadás után a közösségi ház bográcsétellel
látta vendégül a gyereksereget és természetesen a kísérő-szervező felnőtteket, Péter Jánost és feleségét,
dr. Andrássy Gábort, Zsigray Zsoltot, dr. Lupkovics Gábort, de jelen volt városunk polgármestere Pápai Mihály és Aba Béla is, akik eltervezték, hogy a jövőben
megismétlik ezeket a fontos, ünnepségszámba menő
programokat, hogy minél több erdélyi gyermek ismerhesse meg „távolra szakított hazáját”.

- Melyik eredményedre vagy eddig a legbüszkébb?
- A 2010 Csillebérci (Norma Park) Chill And Ride
nevű versenyen elért profi kategória első helyére.
- Idén milyen helyezést értél el az OSG14-en?
- „Profi park” kategóriában 4. lettem.
- Hogyan tudod összeegyeztetni a tanulást a
biciklizéssel?
- Hétköznap iskola után tanulok és hétvégén, ha van
rá lehetőségem kikapcsolódás képpen biciklizek. Nehéz, de muszáj jól megszervezni.
- Mit tanácsolsz a kezdőknek?
- Nem szabad feladni semmit sem, kitartás kérdése
az egész, ahogy az alábbi kedvenc idézetem is tükrözi ezt:
„Start.....Cél! Akár milyen nehéz is, képes vagy rá,
csak akarni meg persze élvezettel kell elérned!”
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fotó: Tegze Tamás (livetoride.hu)

Néhány mondat a gyerekek fogalmazásaiból:
„Falum, iskolám, barátaim anyanyelvem magyar.
Magyar családban nevelkedtem és célom, hogy
majd az én gyermekeim is magyar családban nőjenek fel.
Az anyaországban eltöltött napok megerősítik bennem a magyarságom, a hazaszeretetem. Nem csak
a történelmünket, a szokásainkat, de a nyelvet, a
szép magyar nyelvet is nagyra becsülöm. Amikor
meghallom a magyar himnuszt büszkén kihúzom
magam és énekelek, mert én MAGYAR (így nagy
betűkkel) vagyok.”
12 éves leány
„Azt, hogy mit is jelent a magyarság, a haza, néha
nem lehet szavakba önteni. De én annyira büszke
vagyok, hogy Székelyföldi magyar vagyok és hogy
Magyarország az én hazám is. Látni, hogy mennyire szeretnek bennünket az itt élő magyarok, örömmel tölt el.
Ez vigasz számomra. Annyira fáj rágondolni, hogy
Magyarország egykor hatalmas ország volt és most
széthullva úszkál a földtekén.”
13 éves leány
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Terménybemutató kiállítás az

III. Szüreti fesztivál

Arany János Közösségi Ház és

Érik a szőlő címmel harmadik alkalommal szervezett
szüreti felvonulást nyugdíjas egyesületünk a gyáli lovasok közreműködésével.
2013. szeptember 20-án a kösségi háztól induló feldíszített hintófogat és két lovaskocsi, valamint a kísérő
kiscsikók nagy sikert arattak a sok nézelődő körében.
Kocsikázni hívtuk az ovisokat és a mazsorettes kicsiket,
a Pörög a Gyáli Szoknya korábban érkező népi táncosait és az isaszegi népviseleteseket, az ócsaiakat és a
még fölférő gyáliakat. Énekszóval három kört tehettek
a városban a polgárőrök felvezetésével, bár lett volna
még kocsikázni vágyó, de az útvonalengedélyünk eddig szólt. Köszönjük a zökkenőmentes út biztosítását, a
fölvezetést a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek!
A Nemzeti Vágtára sikeresen bejutó gyáli lovasok teljes
csapata nem tudott ugyan eljönni, de az itthonmaradó
fogatokat nagy örömünkre mégis hajtották. A felvonulásra Lippert Sándor állította össze a fogatokat és hajtókat. Berki Tibor fogathajtó, hintó tulajdonos, Andorkó
Benjamin és Boldizsár Levente segítettek még lovakkal, kocsikkal. Köszönjük szépen a kocsikázók és
Nyugdíjas Egyesület nevében.
A műsorban a mazsorettes kicsik tengerészruhát öltöttek, a Vidám Barikák óvodásai népviseletben adtak elő
szüreti műsort, majd Kerékgyártó Márti, ócsai nyugdíjas barátunk mondott szüreti verset. Ezt követte az
isaszegi Meck Loyd lányok tánca és a Pörög a Gyáli Szoknya profi néptáncos műsora. A vendégek előadást hallhattak a szőlő egészséges értékeiről, valamint megtekinthették az egyesület szüreti eszközeit,
szőlőfürtös díszítést láthattak a színpad előtt. Legvégül Surányi Erika énekelt, Csehi János pedig fergeteges hangulatot teremtett előadásával.

Városi Könyvtárban
A Gyáli Kertbarát Kör idén is megrendezte a már hagyományossá vált nyár
végi terménybemutató kiállítását. A megnyitó szeptember 13-án volt, az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pápai Mihály, városunk polgármestere is.
Az érdeklődők szeptember 13. és 16. között tekinthették meg az idei nyár
legszebb, legnagyobb, legkülönlegesebb terméseit. Reméljük, jövőre is találkozunk és együtt gyönyörködhetünk a sok szorgos kertbarát munkájának
gyümölcseiben.
A Gyáli Kertbarát Kör 2013 évi programjában meghirdette a lakosság részére
a „Legszebb konyhakert, díszkert és utcarészlet” versenyét, melynek eredményhirdetésére szintén szeptember 13-án került sor.
A versenyen Jankovics Sándorné, Tardi Lajosné, Dörfler László, Sztaskó
Sándor és Németh Józsefné értek el kimagasló eredményt. Gratulálunk nekik!

Könnyek hulltak a közösségi házban
A Gyáli Kertvárosi Polgári Kör idén is
megrendezte azt a jótékonysági gálát,
melyet színvonalas, helyi, illetve környékbeli fellépők műsoraiból állít ös�sze, a közönség pedig a belépőjegy
megvásárlásával minden évben támogathat egy gyáli gyermeket, családot, akinek nagy szüksége van a
nagylelkű felajánlásokra.
A „Gyáliak a beteg gyáli gyermekekért gálára” idén szeptember 15-én,
vasárnap került sor a közösségi házban, az idei rendezvény kedvezményezettje Baji Rezső
Márk volt.
Sajnálatos módon nagyon kevesen jöttek el a gálára, de
akik ott voltak, felejthetetlen élményben volt részük.
A fellépők igazán kitettek magukért, a közönség pedig
könnyektől csillogó szemekkel nézte az előadást Márk
társaságában.
Köszönet mindazoknak – fellépőknek és a megjelent
közönségnek –, akik lehetővé tették, hogy idén is megrendezésre kerülhetett a „Gyáliak a beteg gyáli gyer-
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mekekért” elnevezésű jótékonysági gála!
Reméljük jövőre még többen
eljönnek, és még többen megtapasztalhatják milyen felemelő érzés egy rászoruló gyermeken segíteni.
Péntek Beatrix, Márk tanító nénije, az alábbi sorokkal
jellemezte tanítványát:
„Márk egy kedves, szeretetben gazdag, boldog családban él itt a városunkban.
Elsős kora óta tagozatunk tanulója. Kedves, segítőkész, szorgalmas, jó fiú.
Rendszeresen szerepel tagozatunk műsoraiban, rendezvényein, mivel nagyon szépen szaval, megyei versenyen is 3. helyezést ért el az elmúlt tanévekben.
Előszeretettel segít mind a diáktársainak, mind nevelőinek, felnőtteknek, bármiben, bármikor számíthatunk rá.
Nagyon szereti a mozgást, a kosárlabdát és a focit, az
utóbbiban a Családsegítő által szervezett focikupán elnyerte a „Gólkirály” címet is! Büszkék vagyunk rá!”

Az estet finom „Hartai szüreti pürkölt”, bőséges vacsora koronázta, köszönjük a Gundel oktatók főztjét Juhász Tibornak, a gyáli Balázs Marikának és csapatának a szervírozást.
Idén is vendégünk volt egy pohárka borra minden vacsorázó! A frissebbek Balázs zenéjére rophatták a táncot.
Nyugdíjas egyesületünk ITT-HON/Gyálon ezzel a
programmal kapcsolódott a „Szeretlek Magyarország”
országos őszi programhoz.
Köszönjük Pápai Mihály polgármesternek a támogatást,
valamint minden kedves közreműködőnek, résztvevőnek, hogy hozzájárult a közös sikerhez, ezáltal mintegy
180 ember lehetett részese a vidám szüreti fesztiválnak.
Jövőre Ön is, Te is eljössz, hogy együtt örüljünk a fölelevenített hagyománynak? Folytatjuk!
Legyen ez is közös, városi ünnep, mint a tavaszi!
Más civil szervezetek bekapcsolódását is várjuk!
Legközelebb találkozzunk a NOSZTALGIA műsoron,
november 10-én 14 órakor, melyen fellép Gergely Róbert!
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete
Adószámunk az 1%-hoz: 18717048-1-13

25 éves a Solymári Béla Nyugdíjas
Pedagógus Klub
Rendezvénysorozattal ünnepeltük a klub megalakulásának 25. évfordulóját.
A megemlékezést a pedagógus csoport első vezetője,
Gyál város első díszpolgára, zászlóanya, Szűts Szabó
Istvánné egykori lakóházánál kezdtük. Az alapításban
ötletgazda titkár, Kárpáti Ferencné, Herminke emlékezett az alapítás körülményeire, a klub egykori tagjaira,
akik már nem lehetnek köztünk. Köszöntöttük az alapító
tagokat. Műsort adott a Kodály Zoltán Zeneiskola tanára, Zabán László és tanítványa, az Ady iskola tanulója,
Németh Dorina; Nagy Sándorné klubtag; Törőcsik Márta, a Kovács István Pál Dalkör énekese; majd megkoszorúztuk a klubalapító emléktábláját. A felnőtt korosztály szinte kivétel nélkül tanítványa volt Anni néninek.

Ezt követően a római katolikus templomban szentmise
felajánláson vettünk részt az évforduló és a tanévkezdés alkalmából minden gyáli pedagógusért.
Klubfoglalkozáson Balogh Ferenc klubtagunk régi filmet vetített. Felelevenítettük a ma már történelmi, ünnepi pillanatokat, díszdiploma-átadásokat, köszöntőket, ahol Anni néni szeretettel fogadta a városvezetés
jeles képviselőit. Megemlékezésünkhöz kapcsolódott
az a családias jellegű kirándulás is, melyen minden
„régi kedves helyet bejárt” kis csapatunk.
Köszönjük az önkormányzati pályázati támogatást, a megemlékezésen résztvevők és szereplők közreműködését.
Kovács Istvánné
elnök
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A FEGY naplójából

Nyári táborok a „Kertváros” Szociális és
Családvédelmi Központ és a Civilek a
Környezetünkért Egyesület szervezésében
A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ
örömmel számol be róla, hogy a Civilek a Környezetünkért Egyesülettel (www.cike.lapunk.hu) való szoros
együttműködésben az idei év során négy tábor megrendezésére kerülhetett sor, melyekben összesen több
mint 80 gyáli gyermek, illetve kamasz táborozhatott minimális önköltségen.
Első táborunk május 17-20. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet pályázati támogatásával és az
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével
(www.ifelore.hu) való együttműködésben, a veszprém
megyei Városlődön található Iglauer Parkban valósult
meg, így lehetővé téve azt, hogy a – többnyire hátrányos helyzetű – kamaszok életre szóló élményekkel
gazdagodhassanak.
Bár a tábor első napján – a több órás utazás után –
Városlőd özönvízre emlékeztető felhőszakadással köszöntötte a táborozókat, ennek ellenére sikeresen elfoglaltuk az erdős domboldalban húzódó faházainkat,
és szerencsére másnapra kiderült az ég, így már semmi sem állhatott a változatos programok útjába. Miután
a táborlakók egy izgalmas történelmi portya során felfedezték Városlődöt, különböző sportos vetélkedők, sorversenyek, kézműves foglalkozások (bőrözés, üvegfestés), illetve társasjátékok várták őket a táborhelyen.
Másnap a Bakony megismerését egy horgásztavi kirándulással folytattuk. Természetesen az esti programok közül nem maradhatott ki a számháború, a tábortűz és a szalonnasütés sem, míg az utolsó nap hajnali
kirándulást tettünk Városlődön. Végül a Bakonyban töltött hosszú hétvége után új tapasztalatokkal és emlékekkel gazdagodva, fájó szívvel hagytuk el a táborhelyet, mely erre a rövid időre valódi otthonunkká vált, és
ahol – egy táborlakónk szavaival élve – „egy igazi család lettünk”.
Július 8 – 11. között immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a gyáli sátortáborunk, melynek helyszínéül a Dobó Katica utcai játszókert szolgált. A négy napos táborozáson huszonnyolc 6-13 éves gyermek vett
részt. A tábor ideje alatt változatos programokat biztosítottunk a gyerekek számára, melyek közül itt sem maradhattak el a kézműves programok, sportvetélkedők,
vagy pedig a gyáli „Városi bolyongó”, melynek során a
gyerekek a székelykapuhoz és a Polgármesteri Hiva-
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talhoz kapcsolódó kérdések után saját készítésű képeslapjaikat adhatták fel a postán. A FEGY Polgárőr és
Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően a gyerekek idén
is egy izgalmas, interaktív tűzoltós bemutatón vehettek
részt. A tábor második napján egy budapesti kirándulást szerveztünk. A Gellérthegyen tett látogatás során a
csodaszép kilátás megtekintésén kívül természetesen
a felújított játszóterek csúszdáinak és hintáinak „tesztelése” is a program részét képezte. A fárasztó napok
délutánjain a hőséget a medencés pancsolás enyhítette, amit tábortűz és szalonnasütés követett, majd pedig esti mese mellett oszthattuk meg a nap élményeit.
Augusztus 1-5. között ismét a gyáli kamaszok nyaralhattak: ezúttal a Balaton mellett. A badacsonyi térséget hosszú, fárasztó utazás után értük el, így a gyerekek nagyon várták, hogy végre csobbanjanak egyet a
Balatonban. Ezt a programot az itt eltöltött öt nap alatt
minden nap (még éjszaka is!) beiktattuk – tekintettel
a tikkasztó kánikulára. Amikor éppen nem a strandon
lubickoltak a gyerekek, vízibicikliztek, napoztak vagy
strandfociztak, lehetőségük nyílt a Szigligeti vár megtekintésére, hajókirándulásra és arra, hogy elidőzzenek a badacsonyi kikötőben zajló fesztivál forgatagában. A „Városi bolyongó”- verseny során a település
és a térség jellegzetességeivel, érdekességeivel ismerkedhettek meg, melynek során azt is megtudták,
hogy a fahéjas tészta nem helyi specialitás. Szülinapos táborozónkat mogyorókrémes palacsintatortával
köszöntöttük – mindenki örömére. Nem maradhattak el
a kézműves foglalkozások, a közös játékok, beszélgetések, a záró esti bográcsozás sem.
A nyár utolsó tábora augusztus 12 – 17. között Zánkán,
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kiírt Erzsébet program pályázatának keretén belül valósult meg,
ami harminc 9 – 13 év közti gyermek üdülését tette lehetővé. A tábort az érkezés és kézműves foglalkozásokat követően zászlófelvonás nyitotta, ezt követően
már az első este tini mini diszkóban bulizhattak a tábor
résztvevői, ami a további esték programjainak is elengedhetetlen része lett. A későbbiekben sor került botanikus, táborismereti, illetve Erzsébet vetélkedőkre, melyeken – nagy örömünkre és büszkeségünkre – több
díjat is elhoztak csapataink. A tábor egyik fénypontja
volt a kalandpark, ahol például a falmászásban mérhették össze ügyességüket a gyerekek. Az éjszakai
bátorságpróba során megismerkedtünk a táborban lé-

09.09. Kigyulladt egy melléképület a Babits M. utcában. A szomszédok gyors beavatkozásának köszönhető, hogy a tűz nem terjedt tovább a lakóházakra. Tűzoltóink és a fővárosi egységek közösen
megfékezték a tüzet. Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt.
09.16. Kisebb tűz volt a Nevelési Tanácsadó 20/2es szobájában, melyet egy hibás fűtőkészülék okozott. A tüzet, melynek következtében a linóleum kb.
0,5 m2-en megégett, az ott szolgálatot teljesítő biztonsági őr egy porral oltó készülékkel eloltotta.
Az épület átszellőztetésében Kozma Csaba polgárőr tagtársunk segédkezett.
zengő szellemekkel, gyűjtöttünk az égről lehullott csillagokat, illetve igyekeztünk nem meghátrálni a hirtelen
előugró szörnyektől, vagy a nyakunkba ömlő víztől –
mindazonáltal csapatunk itt is hősiesen helyt állt. Természetesen a balatoni strandolás sem maradhatott ki
a programok közül – melyre szinte minden nap sort kerítettünk – , sőt a strandolási lehetőséget kihasználva a
tábori olimpia, valamint a vízi kalandpark során is új élményekkel gazdagodhattak a résztvevők.
Táboraink nem valósulhattak volna meg támogatóink
nagylelkű élelmiszer felajánlásai nélkül, melyet ezúton
köszönünk az alábbi üzleteknek és adományozóknak:
Erdősor utcai ReálPont, Goods Market, Kocsis Hús, a
Mráz család, Makó Pékség, a Piactéri Húsbolt, valamint a Tesco Csepeli Áruháza.
Ezen felül szeretnénk kiemelni a Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft. felajánlását, akik
sátortáborunkban minden nap meleg ételt biztosítottak, az .A.S.A Magyarország Kft. anyagi támogatását,
a Fagyöngy Gyógyszertárnak az egészségügyi láda
összeállítását, a Szász udvari Fagyizónak azt, hogy
kedvezményes áron biztosította a gyermekek részére
kiváló fagylaltját, Hefler Gábor atyának, illetve Szarka
Györgynének azt, hogy rendelkezésünkre bocsátották
a Dobó Katica utcai játszókertet, valamint köszönettel
tartozunk a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek
az immár hagyományos Tűzoltó bemutatóért.
Szintén köszönjük együttműködő partnereinknek, azaz
a Civilek a Környezetünkért Egyesületnek (C.I.K.E.),
valamint az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének (IFELORE) a folyamatos és tartalmas közös
munkát és támogatást.
a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai

09.30. Személyi sérüléssel végződött az a baleset,
melyben két személygépkocsi ütközött a Kőrösi és a
Kisfaludy u. kereszteződésében. A fejsérültet a Merényi kórházba, a két gyermeket a Heim Pál Gyermekkórházba szállították a mentők.
Tisztelettel felhívjuk 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 észlel, azonnal jelezze 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.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben becsapják, meglopják, vagy megtámadják, minden esetben tegyenek feljelentést a rendőrségen, vagy értesítsék ügyeleti központunkat a 340-333-as számon,
szolgálatunk minden esetben segíteni fog az eljárás megindításában. Kérjük fokozottan figyeljenek környezetükben élő idős, beteg, egyedül élő
embertársaikra!
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333
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S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:
Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Heverő 12.800 Ft-tól

10%

kedvezmény az üzletben
található bemutató bútorokra!
Az akció visszavonásig érvényes!

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701
Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig
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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.
MATEMATIKA Általános és középiskolások korrepetálását,
érettségire, pótvizsgára történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal
- otthonában vállalom. Telefon:
06-30/952-3720
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
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.
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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
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is.
Whirpool, Samsung, LG, stb.
Gallai szervíz Telefon:
30/307-9794, 30/461-6019.
OLASZ és OROSZ privát
nyelvórák Gyálon, diplomás
nyelvtanártól. Korrekt áron, kezdőknek, nyelvvizsgázóknak,
pótvizsgára felkészítés, korrepetálás is. Tel.: 06-70/933-8181
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

Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
371-886, angyalviz.hu
Gyógymasszázs,
relaxáló
masszázs otthonában. Rugalmas időbeosztás, barátságos
ár (1000 Ft/fél óra). Telefon: 0620/579-41-25. Részletek:
www.masszazsotthonaban.hu
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
Komissióst keresünk gyáli ipari parkba (Pro Logis) azonnali munkakezdéssel, állandó délutános műszakba. (Hűtőraktár
0-7 C○) érvényes OKJ-s targoncavezetői engedély és gyakorlat
feltétel a pozíció betöltéséhez.
Jelentkezni: Tel.: 20/367-44-50,
luckybamboo@upcmail.hu
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Józsa László temetésén 2013. 09. 24-én részt vettek,
és utolsó útjára elkísérték.
Felesége, gyermekei, unokái.

Hirdetésével
a kultúrát
támogatja!
Hirdetéssel kapcsolatos
információk:
06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu/ujsag

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
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
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ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
GYÁL, KŐRÖSI ÚT 118-120.
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MÁRTON NAPI NOSZTALGIADÉ

LUTÁN, VACSORA ÉS TÁNC
Fellép:

Gergely Róbert
Szécsi Pál dalaival

és Némedi Varga Tímea

2013. november 10-én, vasárnap
16 órakor
a gyáli Arany János Közösség
i Házban
Belépő: 1200 Ft.,

(elővételben is november 4, 5, 6-á

n 17-19 óráig a közösségi házban

Műsor után libatoros vacsora,

A rendeléseket november 3-ig várj

csak előrendelésre.

)

uk a 06-20/521-37-98 telefonszám

on.
Menü:
Márton napi omlós libacomb, alm
ás pároltkáposzta, tepsisburgony
a

MŰSOR UTÁN TÁNC NOSZTALG

IA DALOKRA, ÉLŐ ZENÉVEL
GYOGÓJÁT!”
„…AZT A RA
NÓTAMŰSOR
DAL- és

s Közösségi Házban
Gyálon az Arany Jáno
szombaton 15 órakor
2013. november 9-én,
ály
ekesei és Zsuzsa Mih
Fellépnek: a dalkör én
na
Pálkerti Zsuzsan ,
vendégénekes. Zene:
lusi Ferenc
Cimbalmon játszik: Fa

ünetben tombola!

VÉRADÁS
a közösségi h
ázban,
november 28
-án,
pénteken 14-1
8 óráig.

Kérjük hozzák
magukkal szem
élyi igazolványukat, lakcím
kártyájukat, TA
J kártyájukat!

Műsor közben tánc, sz

Kövess minket a Facebookon is!

www.facebook.com/gyalikozhaz

