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Zárva lesz a Járási Hivatal!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
2013. december 13-án, pénteken a Gyáli Járási Hivatal zárva tart. Ezen a napon az ügyfélfogadás valamennyi ügykörben szünetel.
Az ebből adódó esetleges kellemetlenségek miatt
szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Polgármesteri Hivatal

Rövidített nyitva tartás
a hivatali postán!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében található posta 2013.
december 2. és 2014. január 3. között rövidített nyitva tartással, reggel 8.00 órától délután 14.30 óráig
várja ügyfeleit.
Polgármesteri Hivatal

Az ELMŰ és TIGÁZ
ügyfélszolgálatok új
nyitva tartása
Az ELMŰ ügyfélszolgálati irodája, amely az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épületében
működik, október 14-től megváltozott nyitva tartással
fogadja ügyfeleit. Az új ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
A TIGÁZ újra fogadja ügyfeleit Gyálon, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épületében.
A gyáli fiók az alábbi nyitva tartási renddel működik:
Hétfő: 14.00-18.00
Szerda: 09.00-13.00
Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Meghívó
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján
KÖZMEGHALLGATÁST TART
A közmeghallgatás ideje:
2013. november 29. napja 18.00 óra
A közmeghallgatás helye:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színházterem (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1., Tájékoztató a Gyáli Járási Hivatal 2013. évi
tevékenységéről
2., Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2013. évi gazdálkodásáról
3., Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának
2014. évre vonatkozó terveiről
4., Közérdekű kérdések és bejelentések
Gyál, 2013. október 2.

Pápai Mihály
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani a Gyáli Kertbarát
Kör leköszönő elnökének, Bacsa Ferencnek és az őt
segítő vezetőség minden tagjának, az eltelt 9 évben
végzett lelkiismeretes, kiváló munkájáért. Ezúton kívánunk nekik erőben, örömökben gazdag, hosszú
életet. Az új vezetőség és tagság nevében:
Király László, a Gyáli Kertbarát Kör elnöke
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Kiadja: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Felelős kiadó: az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
Felelős szerkesztő: Gazdik István (gazdik.istvan@gyal.hu)
Szerkesztő: Veres Sándor
Nyomdai előkészítés: Veres Sándor

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

Beszámoló az októberi képviselő-testületi ülésekről
Októberben két alkalommal is ülésezett városunk képviselő-testülete. Az október 17-i rendkívüli ülésen a következő fontosabb határozatok születtek:
- a Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán olyan plusz feladatok merültek fel, amelyek megvalósítása nagyban
növelné az elkészült létesítmény használati értékét.
A képviselő-testület elfogadta e munkák szükségességét, és azok elvégeztetésére 10.594.890,- Ft értékben
biztosította a szükséges fedezetet;
- elfogadták a Bölcsőde bővítése projekt részeként a
„Gyál, Bölcsőde bővítése bútorbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, melynek alapján az első részre a Falco-Sopron Bútor Kft.-t, a második részre pedig a HOR Zrt.-t hirdették ki
az eljárás nyerteseként, valamint döntés született arról,
hogy a fenti munkákhoz szükséges 7.066.600 Ft+Áfa és
5.521.937 Ft+Áfa összegű fedezetet biztosítják;
- lezárták a „Gyál, Kőrösi út járda építése” című közbeszerzési eljárást, melynek győzteseként a VITÉP’95
Kft.-t hirdették ki 85.127.548 Ft+Áfa összeggel;
- döntés született arról, hogy kiket delegálnak a gyáli oktatási intézmények intézményi tanácsaiba a képviselőtestület tagjai közül. A döntés értelmében a Gyáli Eötvös
József Közgazdasági Szakközépiskolába Vinnai Tibort,
a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolába Lakos Pétert, a Gyáli Ady Endre Általános Iskolába Czotter
Ferenc Lászlót, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolába
Fa Zsuzsannát, míg a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolába Zabánné Nagy Gyöngyit delegálták.
Október 31-én a város képviselő-testülete megtartotta rendes ülését.
- elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a
szeptember 12-i ülés óta történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
- módosították a költségvetési rendeletet, elfogadták a
beszámolót Gyál Város Önkormányzata I-III. negyedéves költségvetésének alakulásáról, illetve megalkották
az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját;
- megalkották a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló új önkormányzati rendeletet (erről külön írásunkban olvashatnak);
- jóváhagyták az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét;

- feladatellátási szerződést kötöttek az önkormányzat
és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között. Erre a feladatmegosztás pontos és
naprakész szabályozása érdekében volt szükség;
- megtörtént a „Gyál város településfejlesztési koncepciója”, valamint „Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és módosítása” című munkaközi
egyeztetési tervanyagok tanulmányozása, és a javaslattétel a módosításokra a képviselő-testület tagjai részéről. Ezek átvezetése után kezdődhet meg a
dokumentumok szakhatósági egyeztetése, illetve a
Partnerségi Szabályzatban foglaltak szerint a társadalmi véleményeztetése;
- elfogadták a Bóbita Bölcsőde, a Tátika Óvoda, a Liliom
Óvoda és a Tulipán Óvoda 2012/13. évi beszámolóját;
- módosították a jogszabályi változások miatt a Bóbita
Bölcsőde Alapító Okiratát;
- szintén jogszabályváltozás miatt elfogadták a javaslatot az óvodák logopédusi álláshelyeinek átadására
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére,
azonban a faladatokat ugyanazok a logopédusok továbbra is ugyanúgy látják el az intézményekben;
- az önkormányzat kifejezte csatlakozási szándékát a
KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz;
- úgy döntöttek, hogy a Gyáli Települési Értéktár Bizottság feladatát az Oktatási és Kulturális Bizottság lássa el;
- kiválasztásra került a Millenniumi Park megújításának
tervezéséhez a tervező. A munkát a Deep Forest Kft.
nyerte el 2.545.000 Ft+Áfa értékben;
- Gyál Város Önkormányzata a Kisfal-Lak Mérnöki és
Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő 403/1 helyrajzi számú 48 m2 területű út megnevezésű földrészletet – a tulajdonos felajánlása alapján – térítésmentesen, köszönettel tulajdonba vette.
A képviselő-testület döntései, határozatai és az egyes
ülések jegyzőkönyvei olvashatók a www.gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata legközelebbi rendes ülését november 28-án tartja a Városháza Tanácstermében, majd másnap, november 29-én mindenkit
szeretettel várunk a közmeghallgatásra, amely 18 órakor kezdődik az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Színháztermében.
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató
Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetési rendeletének október havi
módosításáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. október 31-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 módosított költségvetés bevételi és kiadási összege 275.785 e
forinttal növekedett.
Bevételi oldalon a növekedés az alábbi tételekből tevődik össze (e Ft):
Költségvetési támogatás, átvett pénzeszköz:  149.379
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:  126.406
A kiadási tételek növekedése az alábbi (e Ft):
Működési kiadások: 
Működési célra átadott pénzeszköz: 
Segélyezési kiadások: 
Felhalmozási célú kiadások: 

94.102
35.948
19.329
126.406

Polgármesteri Hivatal

Elkezdik az új utcanévtáblák kihelyezését!
Gyál Város Önkormányzata a közelmúltban rendeletet
alkotott a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályairól. A rendelet megvalósítása érdekében az önkormányzat 2.085 új házszámtáblát rendelt, melyek felhelyezését a napokban kezdik meg.
Fontos leszögezni, hogy milyen szabályok vonatkoznak az új utcanévtáblákra:
- A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell
feltüntetni.
- A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
- A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa
vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.
- A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.
Kérjük Önöket, hogy együttműködésükkel segítsék a
táblák kihelyezőinek munkáját, és óvjuk együtt a város
új utcanévtábláit!
Polgármesteri Hivatal
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A közösségi együttélés
alapvető szabályairól
szóló rendelet módosítása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
szerint a helyi közösség tagjai kötelesek betartani a közösségi együttélés alapvető szabályait.
E kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit önkormányzatunk képviselő-testülete
rendeletben határozta meg.
A rendelet a közösségi együttélés nyugalmát veszélyeztető és magasabb jogszabályi szinten nem rendezett magatartásokat szabályozza és szankcionálja, ilyenek például: állattartási szabályok megszegése,
közterület engedély nélküli, vagy nem megfelelő használata, hirdetés céljára szolgáló ábrázolás jogosulatlan
elhelyezése, zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől
eltérő használata, az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata stb.
A rendelet célja az önkormányzat közigazgatási területe rendjének, tisztaságának és a polgárok nyugalmának javítása.
A képviselő-testület a könnyebb kezelhetőség kedvéért az októberi rendes ülésén a rendeletet kiegészítette
oly módon, hogy az összes szankcionálandó magatartásforma tételesen bekerült a jogszabály szövegébe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 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 megtekinthető a www.gyal.hu oldalon.
Polgármesteri Hivatal

Jubileumi szentmise
és harangszentelés
A gyáli katolikus templom idén ünnepli felszentelésének harmincadik évfordulóját. Az ünnepségsorozat befejező alkalma október 27-én,
vasárnap 17 órakor volt, amikor a váci megyéspüspök, dr. Beer Miklós az általa celebrált szentmisén megáldotta azt a 350 kg-os, harangot,
amely Szent István nevét viseli.
A harang az összes gyáli szolgálatára lesz. Mindenkié, mert mindenki hallani fogja. Szentmisére hív, az elhunytakért szól, jelzi a napszakokat,
vagy szólhat az 1956-os áldozatokért is.
A szentmisén részt vett dr. Szűcs Lajos az Országgyűlés jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Pápai Mihály, városunk polgármestere is.

Sírhelyek újraváltása
Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy a
2003-ban megváltott urnasírhelyek, urnafülkék és
az 1988-ban váltott sírhelyek újraváltása 2013. december 31-ig esedékes.
Irodánk: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit kft., 2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Telefon: 29/340-134, 29/340-063
Ügyfélfogadás : hétfőtől-péntekig 8-15 óráig.
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
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Befejeződött a járdaépítés a Vecsési út mellett

Comenius Régió – Németországban jártunk
A Comenius Régió 2012-2014 együttműködésben 2013. október 13. és 18.
között ötnapos tanulmányúton vettünk részt Németországban az Európai Unió támogatásával. A kiutazás
során három főből álló delegáció tájékozódott a továbbtanulás, pályaorientáció, pályaválasztás témakörben.
A szakmai program a rosenheimi Munkaügyi Hivatal
meglátogatásával kezdődött. Jakob Grau hivatalvezető-helyettes köszöntötte a delegáció tagjait, majd átadta a szót Peter Reith munkaügyi-pályaválasztási tanácsadónak, akit korábban Gyálon is üdvözölhettünk.
Peter Reith részletes bemutatást tartott a munkaügyi
hivatal szervezeti felépítéséről, illetve a hivatal további munkájáról, ezt követően fókuszba került a hivatal
mindennapi élete, körbevezették a delegáció tagjait az
épületben.
A diákok, álláskeresők maximális segítséget kapnak a
betöltetlen pozíciók megtalálásában. Modern számítógépes eszközök állnak rendelkezésükre, melyek segítségével lehetőség van önéletrajzok küldésére is.
A szakmai program következő állomása a VR bank által biztosított „Messe”, azaz pályaválasztási tanácsadás, amely lehetőséget biztosít a 9. évfolyamon tanuló
diákok számára, hogy egy interaktív bemutató keretében széles körű ismereteket szerezzenek nem csupán
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a pályaválasztásról, de ennek kapcsán önmagukról és
a munka világában számukra nyitott lehetőségekről is.
Az alkalom egyik fontos eleme, hogy a diákok részletekbe menő útmutatást kapnak a személyes pályázati anyag megfelelő összeállításáról. Az előadás kitér a
fényképek minőségére, a pályázati anyag küllemére, de
még a beadandó portfólió alapjául szolgáló papír minőségére, a vizuális megjelenítés fontosságára is, ami hasonlóan kedvező benyomást tud tenni az állásinterjún,
mint az ápolt megjelenés és az udvarias de magabiztos
fellépés. Nyilvánvaló, hogy nem csupán a fiatalok, de
maga a bank is profitál a rendezvényből, hiszen ezáltal
megszólítja, és bizonyos mértékig magához is köti a fiatalokat, hogy a későbbiekben a valódi álláskeresés idején számíthasson az érdeklődő fiatalok megjelenésére.
Érthető ez a magatartás a bank részéről, hiszen eltérően a magyarországi helyzettől Németországban több a
betöltetlen állás, mint a kvalifikált munkaerő.
A szakmai látogatás utolsó állomása Traunsteinbe vezetett, ahol a Bundeswehr (Szövetségi Védelmi Erő)
egyik pályaválasztási irodáját tekinthette meg a magyar delegáció.
A németországi látogatással, valamint a projekttel kapcsolatban bővebb információkat a
www.comeniusregio-gyal.hu oldalon talál!
Suhajda Yvett
projektkoordinátor

November elején átadásra került a Vecsési úton, a
Wesselényi utca és a Széchenyi utca között elkészült
új járdaszakasz, melyet az önkormányzat saját forrásból valósított meg.
A kivitelező Gyáli Ipartestület a terveknek megfelelően,
határidőre elkészítette a munkát, hogy a közlekedést
nehezítő téli időjárási viszonyok között már az elkészült új burkolat szolgálhassa a gyalogosok balesetmentes és biztonságos közlekedését. A kivitelezés során több, mint 600 m3 földet mozgattak meg, másfél
kilométer új szegély épült, és közel 1.500 m2 burkolat
került aszfaltozásra.
Az elkészült új járda átlagosan 1,5 m szélességben,
aszfaltozott pályaszerkezettel biztosítja a megfelelő
gyalogos közlekedést a rendkívül forgalmas út mellett.
A járdaépítés a várhatóan jövő évben a Vecsési úton
megvalósuló útfelújítás figyelembe vételével, annak
terveivel összehangolva valósult meg.
Erős József, a körzet egyéni önkormányzati képviselője szerint „nagy szükség volt már ennek a hiánypótló
beruházásnak a végrehajtására, amely nagyban megkönnyíti a Vecsési úton és a környéken lakók, ott közlekedők életét.”

Mint arról októberi számunkban beszámoltunk, a Vecsési út felújítása a tervek szerint 2014 márciusában
kezdődhet meg.
Polgármesteri Hivatal

A gyáli szakközépiskolások 50 órás közösségi
szolgálati munkája
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele
lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot
végezzen középiskolai tanulmányai során.
A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit
szolgálják, és mellyel saját személyiségüket, különféle
készségeiket fejlesztik.
A közösségi szolgálat tervezésekor szem előtt kell tartani azokat az intézményi célokat, amelyeket a pedagógiai program megfogalmaz ezzel kapcsolatban.
Meg kell nézni, hogy a végzett tevékenységeken keresztül megvalósulnak-e a kitűzött célok (nevelés, intézményi integráció, értékek átadása, biztonság, társadalmi hasznosság, szemléletformálás, tapasztalatok
átadása, elköteleződés, motiváció).
Iskolánk diákjai 64 fiú és lány, ezek figyelembevételével kezdték meg a közösségi szolgálati munkájukat,
három gyáli intézményben, a gyáli Szent József Idősek Klubjában, a Tátika Óvodában és a „Kertváros”
Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjában. Az eddigi tapasztalatok alapján a tanulók lelkiismeretesen végzik munkájukat. Kert körüli munkák,
vérnyomásmérés, felolvasás az idősek klubjában, te-

rítés, tálalás, játék az óvodásokkal, családi rendezvények lebonyolításában való segítés csak néhány dolog
a sok közül, amelyeket szívesen végeznek a diákjaink. A közösségi szolgálat során nem csak problémákat kell megoldani, hanem észrevétlenül tanulhatnak
az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolkodásról, és a felelősségvállalásról is. Ezek az újonnan megszerzett kompetenciák
a későbbi munkakeresés során hasznosak lehetnek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a fent említett intézmények vezetőinek, dolgozóinak, hogy lehetőséget biztosítanak, és türelemmel segítik tanulóink
munkáját!
BIPE
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Városi ünnepség október 23-án
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának
évfordulóján
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 57. évfordulójára emlékeztünk október 23-án este. A közösségi házban rendezett ünnepségen
részt vett Babák László Mátyás, a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási
Hivatalának hivatalvezetője, Pápai Mihály, városunk polgármestere, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője és Gyimesi István, városunk nyugalmazott polgármestere, díszpolgára is. Az ünnepség első részében Babák László Mátyás
mondott ünnepi beszédet, a színvonalas műsor közreműködői Ondrik János
színművész és a Farkas Évi színművész vezetésével működő Kaleidoszkóp
Színpad tagjai voltak.
A megemlékezés következő helyszínére, a Templom térre hagyományaink
szerint fáklyákkal vonultak át az ünnepség résztvevői, majd elhelyezték koszorúikat az 1956-os emlékműnél, Barth Károly szobrászművész alkotásánál.

Gyálon cseperedik a jövő Agassija?
Győri Lóránt 2006-ban született, születése óta Gyálon
lakik. Már kiskorában érdekelték a labdajátékok, de
akkor kapott kedvet igazán, amikor anyukája és testvére Lacika, rendszeresen fallabda edzésekre jártak.
Az edzések szüneteiben felkapva egy-egy ütőt Lóránt
is próbálgatta elsajátítani az ütéstechnikákat. Folyamatosan figyelte a tévében a teniszmérkőzéseket, és
ekkor kezdett komolyabban érdeklődni a tenisz iránt.
Tavaly nyár végén szülei a testvérével együtt elvitték
egy egyhetes tenisz táborba. Nagyon élvezte a táborozást. Az ottani edző közölte szüleivel, hogy látnak
benne fantáziát. Elkezdtek hát keresgélni, hátha találnak a környéken tenisziskolát. Nagy szerencséjükre találtunk is egyet, ami igazán közel van. A Gubacsi Zsófi Tenisz Klub azóta bebizonyította számukra,
hogy ez volt a legjobb választás.
„Az első perctől kezdve olyan érzésem volt, mintha
már évek óta ide jártam volna. A kezdő csoportba raktak, de hamar rájött az edzőm (Gubacsi Zsófi), hogy
nekem a következő korosztályban a helyem. Teltek
múltak a napok, sajnos jött a rossz idő és vele együtt
a kemény edzések is. Az egyesületünkben fedett teniszedzésre is van lehetőség, ezért ez nagyon sokat
segít nekem a fejlődésben és a meccsrutin megszerzésében is. Tavaly év végén volt a tenisz klubban egy
házi bajnokság melyben az első helyen végeztem tíz
nevezőből. Ez erősített meg engem abban, hogy ezt
még keményebben kell csinálnom. Most már tudom,
hogy 2013 életem fontos mérföldköve. Elballagtam a
tulipán utcai óvodából és elkezdtem Gyálon az Ady
iskolában az első osztályt. Az 1/a osztályba járok nagyon szeretem a sulit tesóm Lacika is ide jár. Igazolt
versenyző lettem, így 2013-ban minden magyar és
nemzetközi versenyen indulhatok.” – meséli Lóránt.

Első nagy versenye idén júliusban a Debrecen Kupa
volt. Itt a korosztályában (2006-os korosztály) az első
helyen végzett, sőt apukája titokban benevezte a 2005ös korosztályba is, ahol második helyen végzett. A két
korosztály között az a különbség, hogy a 2006-os korosztály még mini tenisz, a 2005-ös korosztály pedig
már az eredeti teniszpálya egy kisebb változata.
„Nagyon kemény versenyek vannak a hátam mögött, de
sok tapasztalatot vontunk le belőlük. Nyáron az egyesületen belül egy új edzőt kaptam, Simi bácsi személyében, aki csak a versenyzőkkel foglalkozik. Ez nagyon
nagy megtiszteltetés számomra, mert Simi bácsi kezei
közül már sok híres és eredményes teniszező került ki.
Az edzőim felkérésére segíteni szoktam az edzéseken
a velem egykorú teniszpalántáknak, hogy minél jobban
megszeressék a teniszt. Nagyon nehéz az iskola mellett versenyszerűen foglalkozni a tenisszel, de az edzések után néha még késő este is tanulok, és gyakorlom
az írást. Nagyon köszönöm szüleimnek a kitartást, nélkülük ez nehéz lenne. A következő évben nagyon keményen vágunk neki a magyar és a nemzetközi versenyeknek is.” – zárja bemutatkozását Lóránt.

A sikeres „Stresszes eszesek”
2013. október 11-én Vecsésen a
Gróf Andrásy Gyula Általános Iskolában voltunk a Bolyai Matematika
Csapatversenyen, amit nem csak
hazánkban, hanem a környező országokban a magyarok lakta területeken is megrendeztek ebben az
időpontban.
Pest megye keleti térségéből 63
négyfős csapat mérte össze tudását.
Városunkból a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola egyedüliként „Stres�szes eszesek” nevű 8. osztályos
csapattal képviseltette magát.
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A csapat tagjai: Menkó Eszter és
Simon Máté (8.a), Süli-Zakar Zoltán (8.c) és Perci Tamá (7.c).
Minden héten közösen készültünk a
megmérettetésre, melynek eredményeként a bíztató 10. helyet értük el.
Reméljük az idei tanév további matematikai versenyeihez is bíztatást
jelent majd ez a szép eredmény.
Minden résztvevőnek gratulálunk
és további eredményes munkát és
sikeres felvételit kívánunk!
Koszticsák Agelika
matematikatanár
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Szüreti bál a Tátika Óvodában

30 éves a Gyál Integrál Motorsport Egyesület

Életünk első bálja volt, amin szülőként vettünk részt,
ezért értek olyan kellemes meglepetések, hogy az óvónők és dajkák töltöttek be minden szerepet: fogadtak
minket, welcome drink-et szolgáltak fel, helyünkre kísértek, a büfében szorgoskodtak, felszolgálták a vacsorát, azon voltak, hogy jól érezzük magunkat.
Az ünnepélyes köszöntő után meglepetés műsor várt
a vendégekre.
A műsor nagyon színes volt, a velünk tartó nagyi nagyon boldog lett, amikor felhangzott kedvenc olasz slágere, Gianni Morandi: Térden állva jövök hozzád című
dala, Deák Norbert előadásában.
Ezután a Rockin’Board TSE tánccsoport mozgalmas
és színvonalas produkciói következtek a színpadon.
Szép musical részleteket is hallhattunk Deák Norbert
és Surányi Erika előadásában, sőt Korda György paródiát is láthattunk. A szüreti bálhoz méltóan volt néptánc
bemutató is Márkus Petra és Tóth Sándor jóvoltából.
Sztárvendég is volt: Ladányi Patrícia, akit a Voice-ból
ismerhetünk.
A legnagyobb sikert az óvónők tánca aratta, ez a nagy
tapsból volt mérhető. Olyan hangulatot teremtettek,
hogy visszatapsoltuk őket. A nagypapa véleménye:

A Gyál Integrál Motorsport Egyesület idén ünnepli
fennállásának 30 éves jubileumát. A jubileum tiszteletére március 17-én, újjá alakult vezetőséggel színvonalas versenyt rendeztek Gyálon a motocross pályán.
A motoros klub az október 27-én Nyársapáton megrendezett nemzetközi országos bajnokság MX csapatbajnokság tömegsport kategóriájában első helyezést ért
el 11 csapat közül.
A versenyzők: Izsold Zoltán (52 rajtszám); Soóky Zsolt,
nyolcszoros országos bajnok (85 rajtszám); Oláh
Ádám (305 rajtszám).
A csapatból idén a legeredményesebb versenyző
Izsold Zoltán megnyerte az MX-1 harmadosztályú bajnokságot. Jövőre a felsőbb kategóriát is célba veszik,
és jövő év tavaszán versenyt is terveznek Gyálra.
Köszönet a támogatásért a Rohodi Kft-nek és Gyál Város Önkormányzatának.

jó dolguk van ebben az óvodában a gyerekeknek, ha
ilyen jókedvű pedagógusok veszik őket körül.
A táncparkett sosem volt üres. Olyan gyáli vállalkozók
is eljöttek, akiknek a gyerekei már rég nem óvodások,
de megtartották azt a szokásukat, hogy ilyen bálba járnak, mert tudják jó a hangulat és a zene, lehet ropni...
A vacsora is nagyon finom volt, aminek a férfiak különösen örültek, valljuk be, nekik ez fontos szempont!
A bál végéről sokat nem tudok írni, mert kétgyerekes
családként a vasárnap reggel ugyanakkor kezdődik, de
utólag mesélték, hogy sok tombolanyeremény volt és
nagyon vidám hangulatban telt a tombolasorsolás is.
Molnár Ágnes
szülő

Valóra vált egy álom…
Európa Bajnok a Gyáli Mazsorett Csoport

Köszönet a Támogatóinknak!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik önzetlenül segítették alapítványi rendezvényünk sikerességét.
Köszönjük a kedves Szülőknek, Vendégeknek, akik eljöttek, illetve akik többféle más módon támogatták rendezvényünket, például pártolójeggyel, sütikkel. Bálintné Szikra Szilviának, aki az egész vendégsereget finom
pitékkel látta el. Gazdik István igazgató úrnak és az Arany János Közösségi Ház dolgozóinak a sok segítséget,
türelmet. A KHT.-tól kapott a segítséget. Bágya Ildikónak a sok segítséget és felajánlását. Fellépőinknek: Deák
Norbertnek, Surányi Erikának, Márkus Petrának, Tóth Sándornak, Ladányi Patríciának és a Rockin’Board
TSE-nek a színvonalas produkcióját. Kolléganőinkből alakult tánccsoport tagjainak a lelkes felkészülést, Kozma Anitának a koreográfiát és tánctanítást, Dolgozóink lelkes helytállását, munkáját!

Szépkor

Szponzoraink a következők voltak:
Anikó Virág Ajándék; Barkó-acél Kft. Barkóczi László; Bálint Hanna szülei (Pillangó csoport); Bárány Melinda;
Berente Ernő szülei (Méhecske csoport); Blondy Divat; Boszi ABC Pardos Emil; Csokibirodalom Édességbolt; Csoma Enikő fodrász; Démoni Fodrászkellék; Dominó Játékbolt; Edina Kozmetika; Éden Park Pizzéria;
ENI Hungária Kft. Monor; Fair Discont; Fancsali Tóni apukája (Bambi csoport); Farkasné Annók Mária;
Farkas Évi színművész; Fleischerné Szabados Krisztina Sorsműhely; Folkfunk Superstars együttes;
Gábor József ötvös mester; Goods Market; Gyáli Pizza Kuckó; Gyöngy Cukrászda Bp. XX. Ker.;
Halmi István (Pillangó csoport); Jancsi és Juliska Magánóvoda; Jóbarátok Vendéglő;
Kovács Istvánné (Micimackó csoport); Kovács Károlyné fodrász; Kozma Krisztina kozmetikus;
Madsen Modell együttes; Mihi és Társa ker. Szolg. Bt.; Mona Szolárium; Móri Márta -Fitness terem;
Papír- írószer, nyomtatvány bolt; Peti-Text; Piactéri Húsbolt; Piactéri Ruha és Cipőbolt;
Puskár Tibor (Méhecske csoport); Profi bolt; SO. Bt. Bútorbolt; Sztankovics Botond szülei (Micimackó csoport);
Tarpai Károly Lakodalmasház; Timi Virágbolt; UPC; Véghné Bágya Ildikó; Zsadatel Kft.

Városunk egyik legidősebb lakóját kerestük meg és
köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából. Makai Józsefné, Terike néni 98 éves. Lánya, Bodóné
Terike kísért el minket látogatásunkra.
Ma már egyedül, de gondoskodó családja körében
él Teri mama. Három éve még együtt köszönthettük párjával a 70. házassági évfordulójukon! Családja mellett segítségére van Ildikó is, aki sétáltatta Őt a
verőfényes, őszi napon. Teri néni boldog mosolya elárulta, ma is jó a közérzete betegségeit karbantartja, örült látogatásunknak. Napjai olvasással, imádsággal és énekelgetéssel telnek, korának megfelelő
szellemi frissessége lehetővé teszi, hogy olvasgat,
korábban szokása volt a verselés is.
Négy élő gyermeke: két lány és két fia,11 unokája,
13 dédunokája és két ükunokája veszik körül.
Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk
szép számú családja körében!

Karap Erzsébet, az alapítvány elnöke és Lukovszkiné Kiss Lívia, óvodavezető helyettes

Nyugdíjasok H.K. Kh. Egyesülete
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Előző számunkban már hírt adtunk a Gyáli Mazsorett
Csoport sikeréről. A sikeres nyár után a 2013-2014-es
tanévet nagy váltással kezdte a csoport. Az eddigi vezető Bittera Zsuzsa tanárnő átadta a stafétabotot két fiatalabb kolleginának. Szeptembertől Nyíri Dóra vezeti a
Gyáli Mazsorett Csoportot. Segítője Szalai Zsuzsanna, ki
a cadett korosztály edzője. A munka töretlenül folytatódik
és továbbra is mindenkit szeretettel várunk edzéseinkre.
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Határtalanul! – Adysok harmadszor is Erdélyben
Az Ady Endre Általános Iskola 55 hetedikes diákja és
6 tanára Romániába utazott 2013. október 17. és 19.
között. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul!
programjának támogatása 1.315.650 forinttal járult
hozzá az „Ifjú szívekben élek - Adysok Ady nyomában”
című pályázat megvalósulásához.
Az útvonal Gyál – Nagykároly – Érmindszent – Zilah
– Kolozsvár – Válaszút – Szamosújvár – Csucsa – Király-hágó – Nagyvárad – Gyál volt.
Az iskola minden osztálya részt vett az adományok
gyűjtésében, amit a szórványban élőkhöz juttattak el.
Szívélyes fogadtatásban részesültek a nagykárolyi általános iskolában, ahol betekinthettek a határon túli
magyar iskolák mindennapi életébe. Ady szülőfalujá-
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ban diófát ültettek, felkeresték a költő egykori iskoláit,
koszorúzással és közös versmondással emlékeztek rá.
A kincses kolozsvári városnéző séta után ellátogattak
a Házsongárdi temetőbe, ahol híres magyarok sírjaira vittek virágot. Válaszúton a Kallós Néprajzi Gyűjtemény varázsolta el őket, majd Szamosújváron a Téka
Alapítvány és a tevékenység, amit a magyarság fennmaradásáért végeznek. Fergeteges hangulatú táncházzal zárták az estét.
Az Ady iskola harmadik alkalommal kapott lehetőséget
pályázatának megvalósításához. Ez a program jól illeszkedik a névadó költő születésnapjához kapcsolódó
hagyományhoz: az Ady-napok keretében novemberben tartják az iskolai és városi szavalóversenyt, ünnepi
műsorral emlékeznek, amely után megkoszorúzzák az
iskola előtt álló Ady-szobrot. Minden nyolcadikos adys
diák ellátogat a Veres Pálné utcai Ady Emlékmúzeumba és a költő sírjához a Kerepesi temetőbe.
Még sok szép, tartalmas Ady-napokat és emlékezetes
Ady-kirándulást kívánunk az adysoknak!

ÁK:
EKET JÁTSSZ

FŐMÉRKŐZÉS

és szerda 16.3
0-tól 18.00-ig
Box: 18.00-tól 19.30ig

Az
(profi

edzéseket tart
ja:
Chamie Gina

kick box és

WBC
és

box világbajno
k)

Feja Tibor
(manager, edző)

Első edzés időpontja
: november 6.
Jelentkezni lehet folya
matosan!
Bővebb információ: 06
-30/572-4160,
vagy a

helyszínen az ed
zés időpontokba
n.

12

XXIII. Gyáli Téli Tárlat

Megnyitó: december 13., 18 óra
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A FEGY naplójából
10.07. Gyermekgázolás történt a Bacsó Béla utca –
Vasút utca kereszteződésében. Egy 4-5 év körüli kislányt a gyalogátkelő helyen személyautóval elgázoltak, aki eszméleténél van, térdét és az állát fájlalja,
édesapja a helyszínen van. A kislányt megfigyelésre
a Heim Pál kórházba szállították.
10.12. Lakossági bejelentést kaptunk, miszerint egy
embert vascsővel leütöttek, a sértett fején súlyos sérülés látható. A sértett összeszólalkozott két személlyel, ez verekedéssé, illetve veréssé fajult, majd
leütötték. A mentők stabilizálták az állapotát majd elszállították. Az elkövetőket a déli harangszó a gyáli rendőrőrsön érte.
10.18. Szintén lakossági bejelentés alapján sikerült
fatolvajokat fogni a Kőrösi út mentén. Szolgálatunk a
helyszínen nagy mennyiségű kivágott fát talált, majd
a rendőrséggel és a mezőőrséggel közösen sikerült
az elkövetőket fülön csípni. Az erdő tulajdonosa feljelentést tett.
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333

GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF
KÖZGAZDASÁGI
SZAKKÖZÉPISKOLA

MEGNYITOTTUNK!
BAKTER
ITALDISZKONT
ÉS CSEMEGE

Galopp Major
Újra nyílt a Major Csárda a Galopp Majorban!
Új étlappal, kedvező árakkal, magyaros ízekkel!
Vállaljuk céges rendezvények, családi események,
esküvők teljes körű lebonyolítását.
Megközelíthető:
M5 autópálya gyáli lehajtójánál 500 méterre.

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

Ingyenes középiskolai előkészítő
a 8. osztályos tanulóknak!
Kedves Nyolcadikos Diákok!
A 2013/2014-as tanévben három
kilencedik osztályt indított iskolánk.
Két osztály közgazdasági és informatikai
tantervű, míg egy osztály bolti eladó
szakiskolai képzésben részesül.

Akció 135.Akció 59.- Akció 165.A nem akciós termékekre 5.000 Ft vásárlás fölött 5% kedvezményt
adunk november 30-ig!
2360 Gyál,
Vasút utca 31.

Akció 165.-

Katalin Bál!

23-án,
2013. november
19 h-tól
szombaton este
asztalos
11-fogásos svéd
ő zenével,
kiszolgálással, él
atsággal!
hajnalig tartó mul
7.200 Ft.
0 Ft, helyszínen
Elővételben 6.60
érkezik Katalin,
ok, amelyekkel
ág
as
rs
tá
a
k
zo
A
gy Kitti,
Katinka, Kata va
k!
en
yb részesülne
10% kedvezmén

A mindennapokban azt tapasztaljuk, szükséges a magyar és matematika
felkészítés, hogy sikeresek legyetek
a 9. évfolyamon.
Ezért a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola ingyenes középiskolai
előkészítőt szervez:
- matematika és
- magyar nyelv és irodalom
tantárgyakból a 8. osztályos tanulóknak.
Az előkészítő kezdési időpontja:
november 11., hétfő délután.

VÉRADÁS

a közösségi házban (Kőrösi út 118-120.),

november 29-én,
pénteken 14-18 óráig.

Kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, TAJ kártyájukat!
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Jelentkezéseteket szeretettel várjuk
a Gyáli Eötvös József Közgazdasági
Szakközépiskolában:
2360 Gyál Erdősor u. 65. címen vagy a
06-29/340-112-es telefonszámon!
Hajdú Éva
igazgató
15

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		
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 tanácsadás! 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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Apróhirdetés
hirdetés

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

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.

Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu

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
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,
06-29/340-878

apró

65 éves, dohányzó, az utcán elektromos kerekesszékkel járó nyugdíjas férfi élettársat (nőt) keres, aki szimpátia
esetén hozzá is költözne. Érd.:
70/509-8590

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
Mária Családi Napközi felvételt
hirdet 1-6 éves korú gyermekek
számára. Gondozás 15.000 Ft/
hó. Telefon: 30/828-3874.
Régiségek, hagyatékok vétele készpénzben. Keresünk bútorokat, órákat, festményeket,
hangszereket, csillárt, könyveket, porcelánokat, ritkaságokat, gyűjteményeket. Kiszállás,
szakbecslés díjtalan. Telefon:
06-30/419-2713 Polgár Mónika

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata – 2014 szeptemberétől
4 + 1 éves képzések – érettségi és szakma 5 év alatt!
Informatikai szak
Informatikai rendszergazda
Közgazdasági szak
Pénzügyi és számviteli ügyintéző
Bolti eladó
Szakiskolai képzéseink 3 éves
Ez után esti vagy levelező tagozaton iskolánkban lehetőség
van érettségit szerezni, úgy hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll rendelkezésre.
Érdeklődni és jelentkezni lehet az iskola címén:
2360 Gyál, Erdősor utca 65., vagy telefonon: 29/340-112

Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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Advent
Gyalon
´
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December 1-jén ismét kezdetét veszi városunkban az
Advent Gyálon elnevezésű rendezvénysorozat, melynek keretében minden hétvégén egy-egy ünnepi műsor
várja a tisztelt közönséget a különböző helyszíneken.

A rendezvényfolyam zárásaként idén is háromnapos kirakodóvásár és színpadi programok várnak mindenkit a
Templom téren, minden nap 17 órától, gyáli iskolák, civil szervezetek és ismert művészek közreműködésével.
December 1.
vasárnap 18 óra
Komolyzenei koncert
a református templomban
December 8.
vasárnap 18 óra
Komolyzenei koncert
a katolikus templomban
December 15.
vasárnap 17 óra
A Kodály Zoltán Zeneiskola
és a Gyál Városi Fúvószenekar
karácsonyi koncertje
a közösségi házban
December 20-21-22.
háromnapos kirakodóvásár
a Templom téren, színpadi
programokkal.

.
Szeretettel varjuk Ont is!
A rendezvénysorozat részletes programját
lapunk decemberi számában adjuk közre.

´

