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Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

2012 január

Milyen évre számítanak, mit 
várnak 2012-től városunk 
vezetői, a képviselő-testület 
tagjai? 

4-5. oldal

Közmeghallgatást tartottunk
Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2011. december 
2-án, pénteken közmeghallgatást 
tartott az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár színházter-
mében.

3. oldal

Ipari hulladék a szennyvízcsa-
tornában

14. oldal

Városközpont fejlesztés  
– december

Decemberben a városközpont-beru-
házás részeként kihelyezésre kerül-
tek az utcabútorok (padok, szemét-
gyűjtők) az elkészült parkba.

7. oldal

Sosem látott sikerrel zárult a 2011-es 
Advent Gyálon rendezvényfolyam

Advent első vasárnapján a református templom volt az ünnepi koncert helyszíne, Buda 
Ádám és Csergő-Herczeg László műsorával. December 4-én, a második vasárnapon a ka-
tolikus templomba, az Imperfectum zenekar egyházzenei koncertjére várták az érdeklő-
dőket.

A gazdag és nívós kínálat következő eseménye a Kodály Zoltán Zeneiskola és a Gyál 
Városi Fúvószenekar közös hangversenye volt a közösségi házban.

Advent negyedik hétvégéjén a Templom téren három napos kirakodóvásár és színpadi 
programok koronázták meg a rendezvényfolyamot. Soha ennyien nem látogattak még ki 
erre az eseményre, mint 2011-ben!

Képes beszámolónk a 10-11. oldalon.

Rangos képzőművészeti  
eseménnyé vált a Gyáli Téli Tárlat
December 9-én Fegyó Béla festőművész nyitotta meg a XXI. Gyáli Téli Tárlatot, a váro-
sunkhoz kötődő képzőművészek adventi seregszemléjét. A Pápai Mihály, mostani polgár-
mesterünk és Fegyó Béla festőművész ötletéből indult kezdeményezés értékes hagyomány-
nyá, rangos képzőművészeti eseménnyé vált az elmúlt évtizedekben.

Írásunk a 9. oldalon.
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Bursa Hungarica eredmények
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2011. évi önkor-
mányzati eredményei:

Gyál Város Önkormányzata által támogatott „A” típusú pá-
lyázatok száma: 56 db; elutasított „A” típusú pályázatok szá-
ma:  2 db;  támogatott „B” típusú pályázatok száma: 8 db.

Polgármesteri Hivatal

Kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás

A Magyar Kémény Kft. értesítette Pol-
gármesteri Hivatalunkat, miszerint a 
2012. évben a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatást Gyál közigazgatási hatá-
rán belül január 4. és június 30. között 
fogják ellátni dolgozóik. 

A Magyar Kémény Kft. alkalmazá-
sában álló személyek névre szóló, arc-
képes kitűzőkkel rendelkeznek.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adózóink!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a  2012. 
január 1. napjától törvényi lehetőséget ad az önkormányzati 
adóhatóság számára, helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 
a tízezer – magánszemélyek esetében az ezer – forintot elérő 
adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás 
összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órájától a helyben szo-
kásos módon (pl.:honlap, helyi újság) közzétegye.

A fenti törvény adta lehetőséggel adóhatóságunk is élni kíván. 
Jegyző Úr döntése alapján, magánszemélyek esetén tízezer, 

vállalkozások esetén százezer forintot meghaladó adótartozás-
sal rendelkező adózóink nevét, címét, adótartozásának összegét 
kívánjuk közzétenni, legkésőbb a 2012. március 15-i adófizetési 
határidő leteltét követően. 

Fentiek alapján felhívjuk Önöket, hogy amennyiben adótar-
tozással rendelkeznek, és nem kívánnak az úgynevezett „adós 
feketelistán” szerepelni, úgy adótartozásaikat mielőbb rendezni 
szíveskedjenek.                                                                   Diera Éva 

     irodavezető

Szemétszállítási díjak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési szilárd hulladék 
kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének 
díjai a 2012. évben a következők szerint alakulnak:

1. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelé-
si közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rend-
szeresített gyűjtőedények egyszeri ürítési díjai ÁFA nélkül:
a)  1 db 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése: 241,- Ft
b) 1 db 110  és 120 literes  űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése:   
     283,- Ft
c) 1 db 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény egyszeri ürítése: 370,- Ft 
d) Zöldhulladék összegyűjtésére 60 literes műanyag zsák egyszeri  
     elszállítási díja: 158,- Ft 
e) Szabványosított 60 literes műanyag zsák díja: 245,- Ft

2. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevétele esetén alkalmazható közszolgáltatási díj 
– egy gyűjtőedényre kivetített – legmagasabb évi mértéke a háztartási 
hulladék esetében ÁFA nélkül:
a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb:  
    12.532,- Ft
b) 110 és 120  liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén  
     legfeljebb: 14.716,- Ft 
c) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény igénybe vétele esetén legfeljebb:  
    19.240,- Ft 

Emellett ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat át-
vállalja a közszolgáltatási díj megfizetését azon, 75. életévüket betöltött 
egyedül, vagy házastárssal élő személyek esetében, akik a háztartási 
hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt 
vesznek igénybe. Az érintettek erről határozatot kaptak, esetleges ész-
revételeiket kérjük írásban jelezzék a Polgármesteri Hivatal Szociális 
és Igazgatási Irodájának.                                       Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a december 29-i 
képviselő-testületi ülésről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2011. december 29-én rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést tartott. Az ülés összehívásá-
nak elsődleges indoka a 2012-es esztendőben 
az önkormányzati rendszerben bekövetkező 
változásokra való felkészülés volt.

A testület pályázatot írt ki a Városi Egész-
ségügyi Központ vezetői állásának betöltésére 
(a pályázat szövege lapunkban olvasható).

Az ülés hátralevő részében az országos 
szinten is várható átalakulásokra felkészülve 
különböző együttműködési megállapodások, 
valamint egyes alapító okiratok módosítására 
került sor, segítendő a gördülékenyebb átme-
netet.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete következő rendes ülését 2012. január 
26-án tartja.                      Polgármesteri Hivatal
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Közmeghallgatást
tartottunk
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. december 2-án, pénteken közmeghallgatást tar-
tott az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
színháztermében.

A zsúfolásig megtelt teremben az érdeklődők az ese-
mény elején emelkedett pillanatokat élhettek át. Pápai 
Mihály polgármester a város lakosságának nevében ek-
kor búcsúztatta el Stupek István rendőr alezredest, aki 
13 éven át vezette a gyáli rendőrőrsöt. A könnyekig ha-
tódott alezredes megköszönte a figyelmességet, és hang-
súlyozta, hogy az 
itt eltöltött évek 
során igazi bará-
tokra lelt.

Ezt követően, 
a közmeghall-
gatás nyitánya-
ként Diera Éva, a 
Pénzügyi, Szám-
viteli és Adó 
Iroda irodaveze-
tőjének költség-
vetési beszámo-
lója következett. 
Részletesen vá-
zolta a város 5,9 
milliárdos költségvetésének összetételét, a kiadások és a bevételek 
eloszlását. Prezentációja végén kitért a Gyál Jövője elnevezésű köt-
vényre, ismertetve, hogy ennek 3 milliárdos összegét mire használ-
ták, használják fel.

Danó Zoltán, a gyáli rendőrőrs új parancsnoka a rendőrség 2011. 
évi munkájáról beszélt. Beszámolójában hangsúlyozta, hogy a vá-
ros területén a bűnesetek száma jelentősen csökkent, és reményét 
fejezte ki, hogy ez a tendencia az új rendőrőrs megépítésével tovább 
folytatódik. Ehhez járulhat hozzá az is, hogy a közelmúltban 8 új 
rendőrrel gyarapodott a gyáli rendőrőrs állománya. Köszönetét 
fejezte ki továbbá a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek, vala-
mint a közterület-felügyeletnek a folyamatos együttműködésért.

Kalmár Róbert, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vezetője 
a polgárőrség munkájáról számolt be. Kifejtette, hogy a polgárőr-
ség több mint 100 fővel működik, valamint 65 tagja van az ifjúsági 
tagozatnak. Létjogosultságukat mutatja, hogy az elmúlt egy évben 
kétezernél is több riasztás futott be hozzájuk. Kiemelte továbbá a 
FEGY központjába bekötött riasztórendszer hasznosságát, vala-
mint kitért a Szomszédok Egymásért Mozgalom fontosságára.

A beszámolók elfogadását követően Pápai Mihály polgármester 
a 2011-es évről, valamint a 2012-es tervekről beszélt. Prezentációja 
elején a különböző keretösszegek felhasználásáról adott tájékozta-
tót, majd kitért a város szociális kiadásainak, segélyeinek ismerte-
tésére. A 2011-ben történt fontosabb beruházásokkal kapcsolatban 
beszélt a városközpont munkálatairól, a járdaépítésekről, a piactér 
felújításáról, valamint a sportpályán történt fejlesztésekről. Ezután 

áttért a 2012-es 
évre. Hangsúlyoz-
ta, hogy a jövő év 
folyamán megépül 
az új rendőrőrs a 
Kisfaludy utca 1. szám alatt, elkészül a sportcsarnok engedélyes 
és kiviteli terve, valamint megtörténik Gyál-felső vasútállomás 
teljeskörű rekonstrukciója. A tervek között még több kisebb beru-
házásról beszélt és örömmel számolt be arról, hogy 2012. január 
1-től a 75 év feletti, egyedül vagy házastársukkal élő gyáli lakosok 
szemétszállítási díját Gyál Város Önkormányzata átvállalja. Végül 
szót ejtett a 2012-es év nagy rendezvénysorozatáról, amely az „Év-
fordulók Városa – 2012” nevet viseli. A 2012-es évben Gyál várossá 
avatásának 15. évfordulóját ünnepli, de emellett több intézmény is 
kerek évfordulóhoz érkezik, ezért egy nagyszabású rendezvényso-
rozat előkészületei indultak el, amelynek eseményeiről a lakosságot 
folyamatosan tájékoztatják a www.gyal.hu honlapon, illetve az Új 
Gyáli Újság hasábjain. 

Ezt követően a különböző közérdekű kérdésekre került sor. Itt 
a közterület-felügyelet munkája, a sebességhatár túllépésének kér-
dése, a Bacsó Béla utca-Kőrösi út kereszteződés, valamint a Heltai 
Jenő utca kamionforgalma voltak a központi témák. 

A közmeghallgatás összességében jó hangulatban zajlott, a részt-
vevők kérdéseik túlnyomó többségére megnyugtató válaszokat 
kaptak.

Polgármesteri Hivatal
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Milyen évre számítanak, mit várnak 2012-től városunk vezetői, a képviselő-testület tagjai? 
Városunk vezetőit, s képvise-
lő-testületének tagjait a 2012-es 
évvel kapcsolatos, városunkat, 
közösségünket érintő elvárásaik 
számbavételére kértük.

Pápai Mihály, Gyál vá-
ros polgármestere (Fi-
desz-KDNP)
Hogy mit várok 2012-
től? Munkát, munkát és 
változást! Lesz felada-
tunk bőven, de meggyő-
ződésem szerint a fel-
adatok nem problémák, 

hanem olyan dolgok, amelyeket energia, munka 
befektetésével meg lehet oldani. Ha valaki így 
fogja fel, akkor eredményes lehet.

Az idén nagyon sok változás lesz az or-
szág, benne az önkormányzatok, így városunk 
életében is. Elkezdtük a felkészülést ezekre a 
változásokra. Reményeim szerint a polgárok 
ezeknek a változásoknak a jó oldalát fogják ér-
zékelni.

Városunk minden lakójának eredményes, si-
keres, boldog új évet kívánok!

Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, al-
polgármester (Fidesz-
KDNP)
Népszokásaink közé tar-
tozik az újévi köszöntés, 
az új esztendőre szóló 
jókívánságok átadása. 

Elődeink hittek a 
kimondott szó varázserejében, ezért is jártak 
gyerekek és felnőttek házról-házra és kívántak 
boldog új esztendőt. 

Az európai méretű és sok országot összeom-
lással fenyegető válságból, a Magyarországot 
és a magyar családok százezreit sújtó eladóso-
dottságból, kiszolgáltatottságból, a kimondott 
szó varázserején túl, a munka és az összefogás 
jelentheti a kiutat.

Őszintén remélem, hogy 2012-ben a bizony-
talanságot és kiszolgáltatottságot felváltja a re-
mény. A remény, hogy hazánk, városunk, ottho-
nunk, családunk biztonságban lesz.

A válság közepette is elmondható, hogy váro-
sunk stabilan működik. Folynak az eltervezett 
beruházások, szépül a város központja, intéz-
ményeink zavartalanul működnek, van fűtés és 

kifizetésre kerültek a bérek, működik a tömeg-
közlekedés, van közvilágítás. Ma ez sok telepü-
lésen nincs így.

A jövőben is szükség lesz a gyáliak összefo-
gására, munkájára, hogy megóvjuk értékeinket 
és továbbfejlesszük közös otthonunkat. Közös 
akarattal, elszántsággal és nem kevés alázattal 
céljaink megvalósulhatnak.

Kívánok minden kedves gyáli polgárnak sike-
res és boldog 2012-es esztendőt!

Czotter Ferenc önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Már elég idős vagyok 
ahhoz, hogy tudjam, 
amit el akarok érni, azt 
kitartással és kemény 
munkával el is fogom 
érni. Generációk tudá-

sa, munkája egymásra épülve hozza csak meg 
az elvárható eredményeket. Konkrétan igaz ez 
városunkra is. Tesszük a dolgunkat, vigyázunk 
az eddig megteremtett tárgyi és szellemi értéke-
inkre.

Gyál 15 éve lett város, ezt meg fogjuk ünne-
pelni. Több intézményünk, iskolánk is jubi-
leumra készül. A hosszú éveken keresztül jól 
végzett munka eredményei az ünnepségek során 
majd megemlítésre kerülnek. Országunk most 
nagyon bizonytalan helyzetben van. Ilyenkor 
nem szabad megijedni, meghátrálni, korábbi 
szép céljainkat feladni. Várni kell türelmesen, s 
tenni a dolgunkat, hittel és bizalommal. Ehhez 
kívánok mindenkinek kitartást és jó egészséget. 

Erős József önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Gyál ebben az eszten-
dőben ünnepli  várossá  
avatásának 15. évfor-
dulóját, az eseményhez 
rendezvények sorozata 
kapcsolódik majd, me-

lyekre várunk mindenkit szeretettel. 
Az új városközpont átadása is ebben az évben 

esedékes, amit  minden gyáli büszkén mondhat 
majd magáénak. Ezek mellett szeretnénk foly-
tatni a tavaly megkezdett járdaépítéseket. Ezú-
ton kívánok minden gyáli lakosnak jó egészséget 
és békés boldog sikerekben gazdag új esztendőt!

Cseszkó Tibor örkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Sokat várok ettől az év-
től, hiszen választókör-
zetemben eseménydús 
évnek nézünk elébe. A 
városközpont építése 
folytatódik, a rendőrség 

is új épületbe költözik, illetve a Némediszőlőn 
befejeződött csatornaépítés utómunkájaként a 
szilárd burkolat helyreállítása is a 2012-es évben 
fog megvalósulni. Jubileumokkal tarkított év 
lesz ez nemcsak a város életében, de magánéle-
tem tekintetében is, hiszen egyik lányom idén 
fog ballagni, a másik pedig a nyolcadik osztályt 
kezdi. Kívánom mindenkinek, hogy békében, 
nyugalomban teljen az év!

Vinnai Tibor önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Minden kedves válasz-
tópolgárnak eredmé-
nyekben gazdag, boldog 
új esztendőt kívánok! 

A 2012-es évről azt 
gondolom, hogy legin-

kább át kell vészelnünk, de bízom a kormányunk 
politikájában és abban, hogy 2013-ra eljön a vár-
va-várt fellendülés.

Ami városunkat illeti, bízom abban, hogy az 
elmúlt évtizedekre jellemző töretlen fejlődés a 
kedvezőtlen körülmények ellenére is folytató-
dik.

Fa Zsuzsanna önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Mindannyian tudjuk, 
hogy egy elhúzódó vi-
lággazdasági válságban 
élünk. A válság ellenére 
mi gyáliak elégedettek 
lehetünk, mert váro-

sunk tovább épül, szépül, így várossá avatásunk 
15. évfordulóját méltóképpen ünnepelhetjük 
meg.

Az elmúlt évben is sokat gyarapodtunk és 
idén is tovább építkezünk.

Minden gyáli lakosnak kívánok: Boldogságot, 
egészséget, szeretetet, megfelelő egzisztenciát, 
türelmet és hitet önmagunkban!
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Milyen évre számítanak, mit várnak 2012-től városunk vezetői, a képviselő-testület tagjai? 
Kasa Csilla önkor-
mányzati képviselő (Fi-
desz-KDNP)
Az idei évtől további fej-
lődést várok: az ország 
megerősödését, kilába-
lását a válságból. Szur-
kolok, hogy jól szere-
peljünk az olimpián! A 

város további fejlődésében is bízom. Várom a vá-
rosközpont megvalósulását. Fontosnak tartom, 
hogy 2012 évfordulóit (többek közt a város 15, a 
közösségi ház 10, a Liliom és az Ady 40 éves lesz) 
színvonalas programok tegyék emlékezetessé. 
Az új köznevelési törvény megszületett, amely 
reményeim szerint hozzájárul majd ahhoz, hogy 
a pedagógus hivatás megbecsültsége, tekintélye 
erősödjön. Iskoláinknak fel kell készülnie az ál-
lami kezelésbe vételre az idén. Csak remélni tu-
dom, hogy az állam is olyan gondos, jó gazdája 
lesz az iskoláknak, mint az önkormányzat volt 
az előző húsz évben. Minden gyáli embernek 
derűs, vidám, sikerekben és egészségben gazdag, 
boldog új évet kívánok!

Zabánné Nagy Gyöngyi 
önkormányzati képvi-
selő (Fidesz-KDNP)
Azt gondolom, a mai 
gazdasági és társadalmi 
helyzetben a következő 
kérdés fogalmazódik 
meg minden magyar 
állampolgár fejében: 

’Mit is várhatunk 2012-től?’ Számtalan infor-
mációs csatornán hallhatjuk, olvashatjuk a 
napi gazdasági, szociális feladatokat, melyek 
konkrét megoldásra várnak! Tekintsünk visz-
sza saját történelmünkbe! Számtalan élethely-
zetet találhatunk, melyben a kor magyarsága 
hasonlóképpen tette fel a kérdést, fohászkod-
va: ’Vajon mi, fog történni? Merre van a kiút?’ 
Csodák-csodájára, a magyarság valahogy mégis 
megtalálta a kivezető utat! Gondoljunk az 1241-
1242-es tatárjárásra, amikor az egész ország 
lángokban égett, vagy Mátyás király szabadulá-
sára Bécsből, melyek után a teljes magyar nép 
királyukká választotta a tizenöt éves Hunyadit, 
vagy az 1950-es évek terrorhadjárataira, amikor 
szüleink és nagyszüleink a létbizonytalanság és 
a teljes kiszolgáltatottság ellenére tisztességesen 
felnevelték gyermekeiket! Mindegyik időben a 
társadalmi összefogás volt a megoldás alapja! 
Ma sincs ez másképp! Saját környezetünk job-

Végh Tibor önkor-
mányzati képviselő 
(MSZP)
Azt várom, hogy ebben 
az országban bűn legyen 
mellébeszélni. 

Bűn legyen felhatal-
mazás nélkül háborúkat 
indítani. Legyen szó Eu-

rópáról, vagy legyen szó a nyugdíjpénztár tagok-
ról, a pedagógusokról, az orvosokról és a kétkezi 
munkából élőkről. 

Azt várom, hogy 2012-ben a Parlament hoz-
zon törvényt az alkalmatlanság büntethetősé-
géről, hogy ez alapján el lehessen járni az al-
kalmatlan országvezetőkkel, a tehetségtelen és 
pazarló megyei vezetőkkel, és a saját korlátaik 
között vergődő helyi, munkahelyi  vezetőkkel 
szemben. 

Úgy hiszem, ha abbahagyjuk a nyavalygást, 
a visszafelé és fölfelé mutogatást és elkezdünk 
végre dolgozni, akkor lehet itt béke, munkahely 
és megélhetés mindenkinek. 

Véghné Bágya Ildikó 
önkormányzati képvi-
selő (MSZP)
 Azt várom, hogy azok az 
emberek akik  bérből és 
fizetésből élnek, becsü-
letes munkát végeznek, 
tudjanak boldogulni 
és ne attól rettegjenek, 

hogy elveszítik lakásukat, állásukat! 
Az emberek lássanak különbséget a között, 

hogy mely politikusok tudnak maguk javára és 
melyek a köz javát szolgálva döntéseket hozni. 

Még azok az emberek is, akik másfél-két évvel 
ezelőtt a háromszáz forintos benzin árak ellen 
tüntettek az utcán, okolva az akkori döntésho-
zókat a szabályozások miatt! 

Abban bízom, hogy fiatal és idős egyaránt 
látja Gyálon is, hogy az Európai Uniós támo-
gatások nélkül nem épülhet olyan szép intéz-
ményünk mint a Tulipán Óvoda,  Ady iskola, a 
közösségi ház…stb. 

Legyen érték újra a tudás, az emberek tisztele-
te, a megbecsülés. 

bá tételéhez mindnyájunknak tenni kell! Min-
dennapi feladatunk családunk harmóniájának 
megteremtése és megőrzése. Ezért kérem a gyáli 
szülőket, édesapákat és édesanyákat, hogy gyer-
mekeikkel minél több időt töltsenek aktívan az 
új évben! 

Végezetül, kívánom, hogy legyen egészsé-
günk, tisztán látásunk és kitartó erőnk, hogy 
Magyarország a stabilitás és a kiegyensúlyozott-
ság talajában növekedjen tovább!  

Lakos Péter önkor-
mányzati képvise-
lő (Jobbik)
Szeretném hinni, 
hogy ez a mostani 
válság mindenkit 
ráébreszt arra, 
hogy ez így nem 
mehet tovább, egy 

újabb kísérletnek lettünk vesztesei.
Sokszor kértek tőlünk áldozatot; volt idő, 

amikor a távoli vérvörös jövő miatt kellett nél-
külöznünk, most meg a csillagos kék lobogós 
jólétért korog a gyomrunk.

Egy kifosztott, eladósított ország lakóiként 
miben bízhatunk?

Abban kell bíznunk, hogy a privatizációnak 
csúfolt lenyúlásokból összeharácsolt vagyon 

visszakerül az államkincstárba. Abban kell 
bíznunk, hogy lesz magyar mezőgazdaság és 
feldolgozóipar, magyar biztosító és a nemzetnek 
felelős Nemzeti Bank. Földjeinket, vizeinket 
nemzeti tulajdonban tudjuk tartani.  Abban 
kell bíznunk, hogy az általunk megtermelt javak 
magunk és gyermekeink boldogulását fogják 
szolgálni. Abban kell bíznunk, hogy le tudjuk 
állítani a giga méretű pénzszivattyúkat, és meg 
tudjuk állítani a további eladósodást. Abban kell 
bíznunk, hogy szent ereklyéinket kigúnyolni 
nem lesz sikk, és hogy a magyarságukat megval-
lók nem lesznek kitéve atrocitásoknak.

Abban kell bíznunk, hogy idén többen fognak 
születni, mint meghalni. Abban kell bíznunk, 
hogy idén többet fogunk nevetni, mint sírni.                                                                                              
      Adjon az Isten szebb jövőt!
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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére.

Pályázati felhívás
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. 03. 01.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra
A vezetői megbízás időtartama: 2012. 03. 01. - 2017. 02. 28-ig
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. sz.
Bérezés: a Kjt szerint
Az intézmény jogállása, jogköre: 
jogi személyisége: önálló jogi személy
gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv, a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – együtt-
működési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal látja el

Az intézmény tevékenységi köre: egészségügyi alapellátás (az alapellá-
tást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés útján biztosítja az önkor-
mányzat), szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak 
szerint kihelyezett telephelyként működik)

A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazda-

sági működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogo-
kat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormány-
zati rendeletekben, és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 
elkészíti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait, felel a személyügyi 
feladatok ellátásáért, szakmai együttműködés a privát praxisokkal, felel 
az OEP szerződésének megkötéséért, folyamatosan értékeli a vezetés, a 
szervezeti egységek, 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 képesítés; ha ez nincs meg, a 
pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 5 éven belül megszerzi

- magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyide-
jűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

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 összehí-

vott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai 
kamara képviselője véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázó-
kat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőköny-
vet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KSZK (NKI) honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye, módja: 
A pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pá-

lyázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell 
leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kistérségi, Oktatási és Intéz-
mény-felügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 54.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát kö-
vető 60 napon belül.

Polgármesteri Hivatal

Jegyek és bérletek 

szakaszhatár változása

A BKV Zrt. tájékoztatta polgármesteri 
hivatalunkat, hogy a BKV Zrt. hálózatán 
érvényes Budapest-bérletek szakasz-
határai 2012. január 1. napjától meg-
változnak. A változás lényege, hogy a 
főváros közigazgatási határán belül ér-
vényes bérletek és a Budapest-jegyek 
az első, Budapest közigazgatási hatá-
rán kívül lévő megálló helyett csak a Bu-
dapest közigazgatási határán belül lévő 
utolsó megállóig lesznek érvényesek, 
azaz megszűnik velük a főváros hatá-
rán kívülre történő utazás lehetősége. 
A környéki bérletek érvényessége nem 
változik.

forrás: www.bkv.hu
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Decemberben a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú 
Európai Uniós projekten a városközponthoz kapcsolódó kivi-
telezési munkálatok a téli időjárás beköszöntével lényegében 
leálltak. A tájépítészet részeként kihelyezésre kerültek az utca-
bútorok (padok, szemétgyűjtők) az elkészült parkba. Ezúton is 
szeretnénk ismételten felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy 
az elültetett növények, a telepített öntözőrendszer, az elhelye-
zett utcabútorok komoly értéket képviselnek, és mindannyi-
unk közös érdeke ennek megőrzése, szép állapotban tartása. 
Ez viszont csak az azt használók együttműködésével, vigyázó 
törődésével lehetséges.

Az újonnan létesülő Kistérségi Szolgáltató Központ építé-
sének munkálataihoz a kivitelező kiválasztására az új közbe-
szerzési eljárás lefolytatása november elején megkezdődött. 
A közbeszerzés a szakkivitelező cégek élénk érdeklődése kö-
zepette zajlik. Az ajánlatok kiértékelése a közreműködő szer-
vezetek bevonásával folyamatban van, hogy a közbeszerzési 
eljárás lezárása után, amint az időjárás engedi, 2012-ben meg-
kezdődhessen a régóta várt kivitelezés.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.

Városközpont fejlesztés – december
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Isten éltesse, Pali bácsi!
Karikás Pali bácsit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Pápai 
Mihály, városunk polgármestere. Pali bácsi 1922. január 1-jén szü-
letett Nyáregyházán, majd 1945-től a mai napig Gyálon él. Az itt töl-
tött csaknem 70 év alatt nagy szerepet vállalt Gyál történelmében, 
hiszen a háború után a Földigénylő Bizottság elnökeként részt vett 
a település újjáépítésében. Szakmáját tekintve mezőgazdászként 
dolgozott az országot járva, munkája elismeréseként 9 kitüntetést 
kapott az évek során.

„Nagy volt a műhely” –szokta mondogatni, amikor boldogan me-
sél a munkával töltött éveiről. Szerencsére a mai napig jó egészség-
nek örvend, elmondása szerint a hosszú élet titka a kiegyensúlyo-
zott, szélsőségektől mentes élet. 

„Szélsőség csak a munkában volt, kevés pihenés, sok mozgás. A 
táplálkozásra mindig is odafigyeltem, gyermekkorom óta sok tejet, 
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok.”

Emellett nagyon fontos a kiegyensúlyozott családi élet, két 
gyermeke, egy unokája és három dédunokája van, akikre nagyon 
büszke.

Pali bácsi napjainkban sem tétlenkedik, minden nap a kertben se-
rénykedik, a kert fel van készítve a tavaszra. Életútja és mentalitása 
példaként szolgál mindenki számára, szerkesztőségünk nevében is 
kívánunk neki jó egészséget, Isten éltesse még nagyon sokáig. Ajándékkal kedveskedtek 

az Eötvös középiskola 
diákjai a gyáli időseknek

Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépisko-
la diákjai december 21-én tartották karácsonyi 
ünnepségüket.

Reggel zenés  műsorral köszöntötték a ren-
dezvényen megjelent önkormányzati képvise-
lőket, majd Hajdú Éva igazgató asszony mon-
dott  ünnepi köszöntőt.  

Az Eötvös diákjai hagyományt teremtettek 
azzal, hogy idén minden osztály ajándékot ké-
szített a gyáli idősek otthona lakói számára. 
Az iskola fontosnak tartotta, hogy a karácsony 
szellemével összhangban olyan kedves kis meg-
lepetések készüljenek, amelyek személyes él-
ményt jelenthetnek azoknak, akik kapják.

A lelkes fiatalok öntöttek gyertyát, készítet-
tek fürdősót, tésztából csillogó díszeket vará-
zsoltak,  szaloncukrot  gyártottak, mézeskalá-
csot díszítettek, szorgoskodtak,  hogy örömöt 
okozhassanak a gyáli időseknek. Az elkészített 
ajándékokat a diákok délután adták át az otthon 
lakóinak, akik megható műsorral kedveskedtek 
a gyerekeknek. Az iskola karácsonyi projekt-
napja szép példája volt annak, hogy miként tud 
a fiatal generáció értékeket teremteni és örömet 
okozni munkájával. Az Eötvös középiskola ezú-
ton is szeretné megköszönni mindazok munká-
ját, akik segítették rendezvényünk sikeres meg-
valósulását.

A FEGY naplójából
December 12-én 16:42-kor riasztást kaptunk a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságtól, 
hogy a Toldi utcában egy  családi házban, a vegyes tüzelésű kazán recseg-ropog, dur-
rog és folyamatosan emelkedik a rendszerben a nyomás. Az ott lakók félelmükben 
elhagyták az épületet és segítséget kértek. A közelben tartózkodó járőr szolgálatunk 
érkezett elsőnek a helyszínre, akik között szerencsére, volt egy hivatásos tűzoltó is, 
aki szabadidejében polgárőr tevékenységet végez önként. A  kazánhelyiségbe lépve 
azt tapasztalta, hogy a kazán mindkét elzáró szerelvénye zárt állásban volt, a kazán 
bőven száz fok felett üzemelt, és  már „felfújódott”, a felhasadás közeli állapotban 
volt. A szakszerű és gyors beavatkozásának köszönhetően a robbanás veszélyes álla-
potot elhárította, anyagi kár nem keletkezett. Elképzelni is szörnyű, hogy mi történ-
hetett volna, ha egy pár percig még késlekedik.

Kozma Csaba tagtársunk, példamutató és követendő helytállásodat az ott lakók, 
és a FEGY nevében is köszönjük.

December 24-én a hajnali órákban a rendőrség kért segítséget szolgálatunktól, mert 
betörtek a gyáli postahivatalba. Az épület hátsó részén lévő rácsot kéziszerszámokkal 
kibontották, és úgy hatoltak be a hivatalba. A betöréshez használt szerszámokat az 
elkövetők a helyszínen „felejtették”. Polgárőreink a környéket átvizsgálták, de csak a 
menekülés útvonalát találták meg.

December 25-én 17:04-kor telefonos bejelentést kaptunk, hogy felrobbant egy családi 
ház a Damjanich utcában. Tűzoltóink, a helyszínre érve a rommá dőlt épületből kettő 
darab gázpalackot hoztak ki. Egy férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, 
valamint egy nő és egy nyolcéves gyerek, könnyebb sérülésekkel megúszta a hatalmas 
robbanást. A szakértők megkezdték a robbanás kivizsgálását.

Békés, boldog új esztendőt kívánunk!
Hajdu Attila
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Rangos képzőművészeti 
eseménnyé vált a Gyáli Téli Tárlat

December 9-én Fegyó Béla festőművész nyitotta meg a XXI. Gyáli Téli Tárlatot, a városunkhoz 
kötődő képzőművészek adventi seregszemléjét. Jóllehet, történelmi léptékben nem nagy idő ez 
a bő két évtized, de gondoljunk csak bele, hogy azok, akik az I. Gyáli Téli Tárlat évében szü-
lettek, ma már felnőttek, egyetemre járnak vagy éppen családot alapítottak. A Pápai Mihály, 
mostani polgármesterünk és Fegyó Béla festőművész ötletéből indult kezdeményezés értékes 
hagyománnyá, rangos képzőművészeti eseménnyé vált az elmúlt évtizedekben.

Rangját talán azok a változások is emelték, amelyeket néhány évvel ezelőtt vezettek be az 
esemény szervezői. Ezek közül az egyik, hogy Gyál Város Önkormányzatának jóvoltából tisztes 
nagyságrendű elismeréseket kaptak a díjazott művészek.

Az elismeréshez a tárlatnak helyet adó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár azzal 
is hozzájárul, hogy a következő év elején, a magyar kultúra napján nyíló csoportos kiállításon 
mutatja be az előző évi Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak munkáit. Így lesz ez az idén is, 
január 22-én, az ünnepség részeként nyílik a csoportos kiállítás.

A Gyáli Téli Tárlat megújításának fontos eleme volt, hogy évek óta külső, szakmai zsűri ér-
tékeli a nevezett alkotásokat. 

2011-ben is avatott ítészek, Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Képzőművészeti 
Egyetem tanára, Dobos Zsuzsanna, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze és Gyócsi 
Brigitta művészettörténész zsűriztek. 

Az elismeréseket Pánczél Károly országgyűlési képviselő, városunk alpolgármestere adta át. 
A XXI. Gyáli Téli Tárlaton megosztott I. díjat kapott Dr. Bán Éva és Könyv Kata, II. díjjal 

ismerte el a zsűri M. Kaiser Ilona, III. díjjal pedig Bobek József alkotásait.
Csuhaj László, Hefler Gábor, Borsos László, Fehérvári Katalin, Pankovics Mária Valéria, Bott-

lik Gábor, Ignácz Oszkár, Lőrincz Irén, Garai Anna, Kainzné Pósa Mária, Petik Andorné, Ihász 
Zoltán, Sebestyén Kata, Bátyai Kitti, Orosz László, Badics Ferenc, Bánkuti Emese, Ifj. Makai 
Ferenc és Varga Csaba „Főfanyűvő” emléklapot vehetett át a megnyitón. 
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Sosem látott sikerrel zárult az Advent 
Gyálon rendezvényfolyam

Gyál Város Önkormányzata öt évvel ezelőtt határozta el, hogy a ró-
mai katolikus egyházközséggel, a református gyülekezettel, a Kodály 
Zoltán Zeneiskolával és az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárral karöltve városi rendezvénysorozattal teszi még emléke-
zetesebbé az adventi készülődés időszakát.

Az eseményfolyam azóta hagyománnyá vált városunkban. Advent 
első vasárnapján a református templom volt az ünnepi koncert hely-
színe, Buda Ádám és Csergő-Herczeg László műsorával. Az első gyer-
tyát Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester gyújtotta 
meg a város adventi koszorúján.

December 4-én, a második vasárnapon a katolikus templomba, az 
Imperfectum zenekar egyházzenei koncertjére várták az érdeklődőket. 
Városunk adventi koszorúján Gyimesi István, Gyál nyugalmazott pol-
gármestere, városunk díszpolgára gyújtotta meg a második gyertyát.

A gazdag és nívós kínálat következő eseménye a Kodály Zoltán Ze-
neiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar közös hangversenye volt a kö-
zösségi házban, ahol Pápai Mihály, városunk polgármestere gyújtott 
gyertyát az adventi koszorún.

Advent negyedik hétvégéjén a Templom téren három napos kira-
kodóvásár és színpadi programok koronázták meg a rendezvényfo-
lyamot. Soha ennyien nem látogattak még ki erre az eseményre, mint 
2011-ben. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az időjárás kegyes 
volt a szervezőkhöz, illetve az egyre nívósabb fellépők is hozzájárul-
tak az eddig nem látott sikerhez.

Csak a szombati napon többen jöttek el, mint az azt megelőző évek-
ben összesen. Dávid Viktória, Szekeres Adrien és a Lucky Fellas együt-
tes mellett többek között a Gyáli Musical Stúdió, a Buborék Együttes, 
a Miamanó Gyerekszínház, a Kovács István Pál Dalkör Egyesület, a 
Gyál Városi Népdalkör, iskolák, civil szervezetek csoportjai léptek fel 
a színpadon. Hagyományainkhoz híven volt betlehem, állatsimoga-
tás, nép- és iparművészeti termékek kirakodóvására, a büfében pedig 
sültgesztenyével, disznótorossal, forraltborral, forró teával várták a 
vendégeket. Vasárnap Pápai Mihály, Pánczél Károly és Gyimesi Ist-
ván közösen gyújtották meg a negyedik gyertyát városunk adventi 
koszorúján.
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Mézeskalács és
forró tea, avagy 
Luca-vásár az Adyban

Évek óta hagyomány az Ady iskolában a Luca-napi 
vásár. December 12-én a gyereksereg már türelmet-
lenül várta a délutánt, hogy adhassanak és vehesse-
nek a színes portékából. Kicsik és nagyok egyaránt 
lelkesen árulták a saját maguk készítette karácsonyi 
díszeket és finomságokat az épület előtti kis téren. 
A tömeg hömpölygött, az ajándéknak szánt csecse-
becsék pedig gyűltek a markokba. Az élelmesebbek 
vándorárusokként, rikkancsként keresték a leen-
dő vásárlókat, s a tömegben útra kelve árulták az 
olyan ötletes ajándékokat, mint az ehető nyaklánc. 
Voltak, akik hűtőmágnessel, gyönyörű horgolt an-
gyalkákkal, asztaldíszekkel örvendeztették meg a 
vásárlókat. Finom sütikből és illatos, forró teából 
sem volt hiány. Külön élvezet a hosszas alkudozás, 
a kóstoló, a kínálgatás, a cserebere lebonyolítása. 
A színes karácsonyi forgatagból a szülők sem ma-
radtak ki. Volt, aki otthon segített elkészíteni az 
ajándékokat, süteményeket, volt, aki a stand mö-
gött várta a kis vásárlókat, vagy épp a visszaadás-
nál segédkezett. Az ajándékok széles kínálatából 
gyerek és felnőtt egyaránt megtalálhatta a tökéletes 
karácsonyi ajándékot. A következő Luca-vásárra 
ugyan még egy évet várni kell, de addig is sok olyan 
programra kerül sor, melyen az Ady iskolába járó 
diákok és szüleik jól érezhetik magukat, és tovább 
erősíthetik a népes család összetartozását.

A februári  

„...Azt a ragyogóját!”

dal- és nótaműsor 11-én, szombaton 15 órakor várja a kö-

zönséget a közösségi házban. Fellépnek a dalkör szólistái 

és Erdős Melinda vendégénekes. A műsorban nóták, ope-

rettrészletek, táncdalok csendülnek fel. Zenei kísérettel 

közreműködik és énekel Pálkerti Zsuzsanna.

A műsor utáni tánchoz 

Klark József tangóharmonikán,  

Kalácska Pál dobon szolgáltatja a zenét.

Mindenkinek jó szórakozást kíván a 

Kovács István Pál Dalkör!
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Vendégségben a Bartók Béla Általános Iskolában
A Tátika Óvoda csoportjaiban már november utolsó he-
teiben kezdetét vette az izgalmas, várakozással teli készü-
lődés az ünnepekre. December 5-én elkezdődött a Miku-
lással való találkozás, aki lovas fogaton érkezett, később 
a csoportokba is ellátogatott. Egyik ámulatból a másikba 
ejtette a gyermekeket, akik dalokkal, versekkel köszönték 
meg a minden jóval teli csomagokat.

   Hagyománnyá vált, hogy a Tátika Óvoda nagycsopor-
tos gyermekeit közös Mikulás várásra invitálja a Bartók 
Béla Általános Iskola. Az iskolanyitogató első programjá-
ra kedves meghívót kaptunk. A látogatóba induló gyerme-
kek boldog készülődése töltötte meg az óvoda folyosóját.

Az iskolában, mint mindig nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. A „Színház” készen állt a „csodára”. A pe-
dagógusok nagy átéléssel jelenítették meg a mesét, mely 
nagy tetszést aratott a gyermekek és felnőttek körében 
egyaránt. Az apróságok beleélték magukat az elvarázsolt 
eseménysorozatba. A mesében bőven volt átváltozás, amely iránti fogékonyság megfelel annak, hogy a gyermeki gondolkodásban 
minden lehetséges. A mese legfontosabb erkölcsi nevelő hatása, meseszövése finom eszközökkel, burkoltan, mégis kézzelfoghatóan 
megvalósított nagy elismerést érdemel. 

Ötletes jelmezeik segítették a gyermekeket elröpíteni a mese világába, ahol minden csoda lehetséges. Színpadi jelképrendszerével, 
szimbólumvilágával ábrázolt belső emberi tulajdonságokat, a szereplők karakterét. A gyerekek a szereplők jellemét a cselekmények 
során ismerhették meg s ezek alapján kialakíthatták róluk a véleményüket, a cselekedeteikről ítéleteiket. Ezt nagyon jól tükrözte a fi-
gyelmük, örömük, aggódásuk. A mese végén a Mikulás mindenkit megajándékozott. A közös fényképezés a mese szereplőivel vidám 
befejezése volt az együtt töltött időnek.

   Az igazgató asszony elköszönése – viszontlátásra – szó szerinti valós értelmezést kapott. Minél gyakrabban látogassunk el az is-
kolanyitogató programokra, valamint minél több gyermeket köszönthessen az iskolai tanévnyitó ünnepségen. A mese, a közös ének-
lés csodálatos lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy élvezhessük az együtt töltött időt és ennek élménye megmaradjon a gyermekekben.

Köszönjünk ezt a szép délelőttöt.                                                               Németh Istvánné
                                                                                                                                óvodavezető

Bál volt….
 

De nem az  Operaházban, ahogy a slágerből ismerjük, 
hanem a gyáli Lakodalmasházban. Itt tartotta 2011. 
november  12-én  hagyományos Márton-napi Viga-
dalmát a Bartók Béla Általános Iskola Szülői  Mun-
kaközössége és tantestülete.

A bálon közel 200 vendég mulatott, szórakozott 
kellemes hangulatban hajnalig. Nyolcadikosaink 
igazi hölgyekhez és urakhoz méltó táncukkal és öl-
tözetükkel kápráztatták el a megjelenteket. Az est 
meglepetéseként fellépett a tanárok Rock-tánckara, 
akik fergeteges limbózással tették próbára a közön-
ség  nevetőizmait. 

A bál sikeréhez nagyban hozzájárult az SZMK ki-
tartó, lelkes szervező munkája. Köszönjük a szülők-
nek a finom süteményeket és a sok-sok tombola felajánlást. Köszönet  minden magánembernek, vállalkozásnak, cégeknek  az értékes és 
szép tombola-tárgyakért.  A fődíjat  –egy családi belépőt– az Aqua-World Zrt ajánlotta fel, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Külön 
köszönetünket fejezzük ki Tarpai Károly úrnak, a finom vacsoráért, a helyszínért és a nagyvonalú támogatásért. 

A naptár szerint az idén is lesz Márton nap...reményeink szerint bál is.  Jegyezzék fel naptárukba és látogassanak el az iskola honlapjára,  
ahol sok más egyéb mellett megtekinthetik a bálon készült fényképeket is. 

Fekete Zoltánné Marsi Judit
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Ipari hulladék a szennyvízcsatornában
Sárosi István, a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatásul 
és elkeseredettsége okán 2011. december 15-én levelet juttatott el Pápai Mihály 
polgármesterhez. A levélhez csatolt, és itt is látható kép a központi átemelő ta-
karítása után készült 2011. 
december 11-én, melyen 
3 mázsa ipari hulladék 
látható. Tovább fokozza a 
problémát, hogy ebben az 
átemelőben csak nyomott 
szennyvíz érkezik, tehát 
ezt az anyagot már egy 
szivattyúrendszer átemel-
te valahol. A szippantott 
szennyvízzel nem kerülhet 
ilyen anyag a rendszerbe.

Ha a rendszer meghibásodik, javításának költségei sajnos közvetetten mind-
annyiunkat érintenek.

Ezúton is kérjük Önöket, hogy amennyiben ilyen, vagy ehhez hasonló jelen-
séget tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék a GYÁVIV Kft. munkatársainak 
a 06-29-340-010-es telefonszámon, vagy Gyál Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala felé a 06-29-540-930-as telefonszámon. 

Polgármesteri Hivatal

A központi szennyvíz átemelő aknájából 
2011. december 10-i takarítás során  
eltávolított szemét

Kezdeti állapotában igen. Ezért is fontos a rendszeres, fél-
évenkénti fogászati ellenőrzés, ahol az időben felfedezett szu-
vasodás megfelelő kezeléssel visszafordítható.

A szuvasodás kialakulásáért egyszerre több faktor jelenléte 
felelős: bizonyos szuvasodást okozó baktériumok, a fogak fel-
színén megtapadó lepedék és a szénhidrátban dús étel. Ezek 
minél gyakrabban vannak jelen, annál nagyobb valószínű-
séggel alakul ki szuvasodás.  A  baktériumok  a cukrok lebon-
tása közben savat termelnek. A sav a fogból kioldja az ásványi 
anyagokat (kalciumot, foszfátot), ily módon meggyengítve a 
zománc szerkezetét. Ha a lepedék sokáig nem kerül eltávo-
lításra, ez a folyamat olyan mértékűvé válhat, hogy a fogon 
lyuk képződik. Ekkor már nincs más megoldás, mint a tömés. 
Viszont a kezdeti szakaszban, amikor még a fog ásványi anyag 
vesztesége csekély, esély van a fog „visszakeményítésére”, azaz 
remineralizációra.  A fog szerkezete napjában többször átépül 
az aktuális viszonyoknak megfelelően. Étkezéskor inkább a 
„gyengülés” (ásványi anyag kilépés), míg étkezés után a ren-
deződött PH-nál a „felépülés” (ásványi anyag beépülés) irá-
nyába mozdul a mérleg.

A korai stádiumban a fogon, a lepedék alatt fehéres folt 
látható, de üreg nem képződik. Az ilyen időben „elcsípett” 
szuvasodás megállítását úgy érhetjük el, hogy a kioldódott 
ásványi anyagot pótoljuk. Erre a leggyakrabban alkalma-
zott szer a fluorid. Mind a fogszuvasodás megelőzésében és 
visszafordításában hasznos. Ez annak köszönhető, hogy gá-
tolja a baktériumok szaporodását, és  a lepedék lerakódását. 
Azonban még ennél is fontosabb hogy a képződő fluorapatit 
beépülve a fog szerkezetébe, azt még az eredeti formánál is 
ellenállóbbá teszi. Otthoni alkalmazásra kaphatók a fogkré-
mek,  szájöblítők. A fogkrémeket sűrűségüknél fogva hatéko-
nyabbnak tartják. Viszont a szájöblítők a fogmosás során ne-
hezen elérhető helyekre is eljutnak. A fogselymekkel a fogak 
közé juttatható be a fluorid.

A cukorpótlók közül a xylitol kalciumfoszfátokat tárol il-
letve szállít, így elősegíti azok visszaépülését a fogba. Xylitol 
található a rágógumikban. A megelőzésben fontos szerepe 
van a rágóguminak, de nem csak a xylitol jótékony hatása mi-
att. A rágással fokozódik a nyáltermelés, ami lemossa a fogról 
a lepedéket. A rágó másik összetevője, a gumiarábikum ma-
gas kálcium tartalma miatt szintén a fog szerkezetét erősíti. 
Így nem meglepő, hogy a kutatásokban úgy találták, hogy 
az étkezés után fél óráig rágott rágógumi fokozta az ásványi 
anyag visszaépülését a fogakba.

A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel 
forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeken. 

Dr. Szaniszló Boglárka fogorvos
Cím: 2360 Gyál Gárdonyi Géza u 67

Email: szanident@gmail.com
Web: www.szanident.atw.hu

A kertésznaptár januári számában a gyümölcsök téli tárolásáról  írnék.

A családi ház kertjében termett téli alma és téli körte helyesen tárolva kora ta-
vaszig biztosítja a család  gyümölcs igényét. Tárolónak legjobb egy földpado-
zatú pince, ahol állandó 5-10 fokos hőmérséklet és 60-90%-os páratartalom 
biztosítható. Nagyon fontos, hogy téli tárolásra csak egészséges, válogatott 
gyümölcsök kerüljenek. A tárolásra jól szellőző fa vagy műanyag gyümöl-
csös ládákat használjunk, azokat a jobb szellőzés érdekében állítsuk téglára, a 
pincepadozat és a rekesz között így folyamatos szellőzést tudunk biztosítani. 
A hőmérsékletet és a páratartalmat hőmérő és hygrométer segítségével ellen-
őrizzük, a páratartalmat szükség esetén a padozat nedvesen tartásával tudjuk 
növelni. A tárolt gyümölcs folyamatosan lélegzik, etilént termel a lassú érése 
folyamán, tehát a tároló helyiség szellőztetést is kíván. Ezt kisméretű nyitható 
pinceablak segítségével könnyen megoldhatjuk.

A tárolt almát, körtét 2-3 hetente ellenőrizzük, az esetleges romlást mutató 
gyümölcsöket távolítsuk el. Egy jól megépített, megfelelő mikroklímájú gyü-
mölcstárolóban az almafélék mellett kocsányuknál felkötött kemény bogyójú 
kései csemege szőlőket is tárolhatunk egészen januárig .

A kertben termett megfelelően tárolt egészséges gyümölcseinkkel a „kerti 
szezont” a sötét hideg téli napokban is élvezhetjük és fedezhetjük friss gyü-
mölcsigényünket.

Az esetleges további kérdésekre bővebben is szívesen válaszolok az alábbi 
címen: szepkertunk@freemail.hu

Horváth Ferenc
kertészmérnök, kertépítő szakmérnök

A fogszuvasodás 
visszafordítható?
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2011. november 2. és 4. között Tokyoban 
rendezték meg a 10. Kyokushinkai Karate 
Világbajnokságot, melyen e sorok írójának 
volt szerencséje részt venni.

1975-ben indította el ezt a sorozatot 
Masutatsu Oyama, a sportág alapító mes-
tere. A hagyományok miatt mindig Japán-
ban rendezik a tornát. A magyar csapat öt 
versenyzővel vett részt. Nagy dolog, hogy 
szakágunk versenyzői is ott lehettek a világ-
bajnokságon, hiszen a kvalifikációt is nehéz 
kiharcolni. A világ-
bajnokságot – grúz 
hangzású neve elle-
nére – az orosz Tariel 
Nikoleisvili nyerte az 
előző, 2007-es világ-
bajnok és K-1 bajnok 
brazil Ewerton Teixera 
ellen. A legjobb nyolc 
versenyző között négy 
orosz, egy ukrán, egy 
brazil és két japán 
volt. 

A torna után Sayonara Partyn 
vettünk részt, amelyen a világ 
Kyokushin Karate vezetőivel és 
legjobb harcosaival beszélget-
tünk.

Október 31-én indultunk, és 
november 12-én érkeztünk vissza. 
A világbajnokság péntektől vasár-
napig tartott. Hétfőn és kedden a Fuji hegy 
lábánál edzőtáboroztunk, mely programot 
Fransisco Filho 1999-es VB győztes és K-1 
bajnok, illetve shihan Yuzo Goda nagymes-
ter vezette.

Természetesen a világbajnokság megte-
kintése mellett amennyire lehetett, megis-
merkedtünk Tokyoval. Meglátogattuk az 
Eiffel torony által ihletett, de annál maga-
sabb 333 méteres Tokyo tornyot, a Honbu 
központi edzőtermet, valamint a Csendes-
óceán partján lévő Nagy Buddha szobrot. 
Emellett több buddhista és shinto szentélyt 
tekintettünk meg. 

A japán emberek nagyon udvariasak és 
előzékenyek. Ott nem szokás a kézfogás, 
hanem mindig meg kell hajolni egymás 
előtt, így adván meg a tiszteletet. A helyi 
kisgyerekek kék-fehér egyenruhában jár-
nak iskolába. Ünnepi alkalmakkor a kis-
lányok kimonóba öltöznek. Szinte minden 
sarkon található manga könyvesbolt. Fel-
tűnő a tisztaság és a rendezettség. Az önfe-
gyelmezettség és a szorgalom a mindennapi 
életben és a sportban is a siker záloga: ezt 
a japán emberek pontosan tudják. Talán ez 
Japán titka?

A kéthetes út a Felkelő Nap országában 
életre szóló élményt jelentett számunkra. 

A Gyáli Sanbon Kyokushin Karate Sport-
egyesület két rendezvényen vett részt. No-
vemberben a Pestszentimrén rendezett Bus-
hido Kupán ifjabb Máj Miklós első, míg Bíró 
Tamás harmadik helyezést ért el. Gőz Nóra 
pontszerző helyen végzett. A december 3-i 
Salgótarjánban rendezett Mikulás Kupán 
különböző kategóriákban első helyezést ért 
el Gőz Nóra, Máj Miklós, ifjabb Máj Mik-
lós és Bíró Tamás. Második helyezett lett 
György Gábor és Váradi-Palotai Márton, 
míg Holecz Dávid, György József, Szabó Pé-
ter, Kis Laura és Váradi-Palotai Panna har-
madik helyezést ért el. Mantics András ne-
gyedik, míg pontszerző helyen Jordán Erik, 
Nagy Zsófia, Kis Gergely, Horváth Patrik, 
Farkas Kitti és György Dávid végzett.

December 26. és 30. között Budapesten 
tizenhatan veszünk részt a téli edzőtábor-
ban, mely övvizsgával is egybe lesz kötve.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket edzé-
seinken.                                  Ambrus György

karate szakedző
06-70-554-0738

Tokyoban jártunk

127 oklevél a magyar 
.A.S.A.-munkatársaknak
Lezárult a támogatott képzési projekt az .A.S.A. Magyarország Kft.-nél

87 munkavállaló oktatása indult el az idén és zárult le nemrégiben az Európai Unió 
és a Magyar Állam által támogatott munkahelymegtartó 13 tanfolyam során. A 
cégünknél felhalmozott szaktudás ezzel jelentősen gyarapodott, és tudásukkal a 
dolgozóink saját munkaerő-piaci helyzetükön is sokat javíthatnak.

A munkatársak képzése mindig is kiemelt terület volt az .A.S.A.-nál, de az idén 
a TÁMOP projekt keretében tömegesen képezhették magukat munkavállalóink.

A képzések többsége szakmai továbbképzés volt, hogy a szigorodó jogszabályi 
előírásokkal folyamatosan lépést tudjanak tartani a munkatársak, és munkahe-
lyüket továbbra is megtarthassák, feladatukat minél nagyobb szakértelemmel vé-
gezhessék. 

A tanfolyamok sokfélék voltak, melyeken többségében fizikai munkavállalók 
vettek részt. A legtöbb speciális hulladékos szakképzés volt, mint például a hul-
ladékgyűjtő- és szállító, hulladékválogató- és feldolgozó, elektronikai hulladékvá-
logató vagy hulladéktelep-kezelő tanfolyamok, vagy az üzemvitelben ugyancsak 
nélkülözhetetlen emelőgép-kezelő, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány 
megszerzésére irányuló képzések.

A projekt sarokszámai:
- a támogatás több mint 40 millió forintnyi összegéből 
- 13 tanfolyam került megszervezésre, amelyen
- 87 munkavállaló vett részt, és 
- új képzettségüket összesen 127 oklevél tanúsítja

Gyál

A gyűjtőautó érkezik

a rózsaszínnel jelölt napokon a kékkel jelölt napokon a sárgával jelölt napokon

Ady Endre utca Liliom u. Akácfa u. Aradi u. Kiskomáromi u. 
Arany J. u. Mátyás király u. Apáczai Cs. J. u. Babits M. u. Kis-Szélső u. 
Balassi B. u. Molnár F. u. Árpád u. Bacsó B. u. Klapka Gy. u.  
Balogh Á. u. Muskátli u. Árpád vezér tér Bajcsy-Zs. u. Kodály Z. u.
Barackos u. Nefelejcs u. Bánki D. u. Bartók B. köz Kolozsvári u. 
Bethlen G. u. Névtelen u. Bem J. u. Bartók B. u. Komáromi u. 
Bogáncs köz Nyár u. Bercsényi M. u. Báthory I. u. Kosztolányi D. u. 
Csalogány u. Ősz u. Bocskai I. u. Báthory köz Könyves K. u. 
Csokonai V. M. u. Pacsirta u. Budai Nagy A. u. Berzsenyi D. u. Krúdy Gy. u. 
Csontos J. u. Pesti út Damjanich J. u. Brassói köz Krúdy köz
Deák F. u. Piroska u. Dankó P. u. Brassói u. Mikes K. u. 
Dobó K. u. Radnóti u. Dózsa Gy. u. Déryné u. Móricz Zs. u. 
Egressy köz Rákóczi F. u. Dózsa major Erdőalja u. Munkácsy M. u. 
Egressy u. Rigó u. Gábor Á. u. Erdősor u. Nagy L. u. 
Esze T. u. Rodostó u. Gyál-Némediszőlő Újvilág u. Erkel F. u. Pozsonyi u. 
Fazekas M. köz. Rozmaring u. Heltai J. u. Fácános dűlő Puskás u. 
Fazekas M. u. Rózsa u. Karinthy F. u. Gesztenye u. Szélső u.
Fecske u. Somogyi B. u. Kisfaludy köz Gorkij u. Temesvári u.  
Gárdonyi G. köz Szabó Ervin u. Kisfaludy u. Hunyadi J. u. Toldi M. u. 
Gárdonyi G. u. Széchenyi I. u. Kölcsey F. u. Iglói u. Tompa M. u. 
Gerle tér Szegfű u. Kőrösi u. Juhász Gy. köz Váci M. u. 
Görgey A. u. Szent István tér Lehel út Juhász Gy. u. Váradi u. 
Hársfa u. Szent István u. Liszt F. u. Kálvin tér Wass A. u. 
Határ út Szilvás u. Madách I. u. Kassai u. Vasút u. (Engels u. és
Hóvirág u. Táncsics M. u. Magyar u. Kinizsi P. u. Kisfaludy u. között)
Ibolya u. Tavasz u. Mária u. 
Ilona u. Tél u. Mikszáth K. u. 
Irányi u. Thököly u. Móra F. u. 
Jókai Mór u. Tinódi L. S. u. Munkás u. 
József A. u. Tulipán u. Patak u. 
Kacsóh P. u. Vak Bottyán u. Petőfi S. u. 
Károlyi M. u. Vasút u. Rádióleadó u. 
Katona J. u. (Pestszentimre felől) Stromfeld A. u.
Kazinczy F. u. Viola u. Szondi u. 
Kossuth L. u. Virág u. Szövetkezet u. 
Lejtő u. Wesselényi út. Tóth Á. u. 

Vasút u. (Kisfaludy u. és
a Madách I. u. között)

Vecsési út 
Vörösmarty M. u. 
Zrínyi M. u. 

Kérjük, keresse ki utcáját a listából, és nézze meg a naptárban, mely napokat jelöltük az utcával azonos színnel.

Gyűjtési naptár 2012

KÖSZÖNJÜK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

Január Február Március Április
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

52 1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 13 1
1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29 13 26 27 28 29 30 31 17 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31 18 30

Május Június Július Augusztus
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3 26 1 31 1 2 3 4 5
19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12
20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19
21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26
22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30 30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31

31 30 31

Szeptember Október November December
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

35 1 2 39 1 2 3 4 5 6 7 43 1 2 3 4 47 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9 40 8 9 10 11 12 13 14 44 5 6 7 8 9 10 11 48 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16 41 15 16 17 18 19 20 21 45 12 13 14 15 16 17 18 49 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 42 22 23 24 25 26 27 28 46 19 20 21 22 23 24 25 50 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 43 29 30 31 47 26 27 28 29 30 51 24 25 26 27 28 29 30

52 31
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CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

- Védheti ingatlanát és vagyontárgyait
	 -	Azonnali	segítséget	kérhet	járőrszolgálatunktól
	 -	Rendszer	alkalmas	tűzjelzések	fogadására	(amennyiben	ilyen	jellegű		
	 		igénye	van	hívjon	a	megadott	mobiltelefonon	tájékoztatásért)

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2360 Gyál, Vecsési út 32.

tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

� Védőoltások
� Belgyógyászati, sebészeti 
   és szülészeti ellátás
� Műtétek, ivartalanítás
� Labor
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

RENDELÉSI IDŐ:
hétfő-péntek: 8.00 – 11.00, 15.00 – 18.00
szombat:  9.00 – 12.00  vasárnap: ZÁRVA

Dr. Molnár M. Zoltán  06/30 996 2633

Kőrösi út

Év végéig a
védőoltások 2010-es árakon! 

Nagycsaládosoknak 10% kedvezmény! 
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPI-
TOS mester, javítást, restaurálást, motor 
ülés javítást vállal. Speciális heverők, fran-
ciaágyak készítése. Telefon: 06-20/401-
6810, 06-29/702-877.
Központifűtés szerelését vállalom! Minden 
ehhez kapcsolódó munkálatot is. Bojler 
tisztítása, kazánok bekötése, stb. Hívjanak 
bizalommal: 06-20/412-6511.
Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, polcok – fürdőszobabútorok. 
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy 
színválasztékban. Egyedi elgondolások 
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni le-
het a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtó- 
ablakrácsok készítése és javítása. Papp 
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.: 06-
70/233-30-47.
Gyáli ipari parkba délelőttös csomagolói 
munkakörbe kollégákat keresünk. Bejárás 
egyénileg. Érdeklődni: 20/367-4450, luc-
kybamboo@upcmail.hu.
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-
gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-
gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-
4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.

Gyáli ipari parkba érvényes elektromos tar-
goncavezetői engedéllyel (OKJ) rendelke-
ző kollégákat keresünk, áruösszekészítői 
munkakörbe, kiemelt bérezéssel, állandó 
délutános műszakba, bejárás egyénileg. 
Érdeklődni lehet: 20/367-4450, lucky-
bamboo@upcmail.hu.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-
tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 
Tel.: 0670/206-4914.
D U G U L Á S  E L H Á R Í T Á S ! Bontás nél-
kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítá-
sa. Házakban, lakásokban, éttermekben, 
gyárakban, intézményekben. Watermatic 
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
GYÓGYPEDIKŰR, lábápolás, paraffinos 
kezelés otthonában. Rugalmas időbeosz-
tás (hétvégén is), barátságos ár. Telefon: 
06-20/583-1980. Bővebb információ: 
www.pedikurotthonaban.hu.

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:

Telefon:
06 (29) 541-644

e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu

kozossegihaz@gyal.hu

EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Kedves Nyolcadikos Diákok!
Szakközépiskolánk képzési kínálata 2012 szeptemberétől

Informatika szak
számítógépes grafika, programozás, WEB- lap készítés.  

(4 éves képzés)
Közgazdaság szak

üzleti, gazdasági életben elvárható ismereteket, illetve azok 
alapjait sajátíthatjátok el.  (4 éves képzés)

Irodai asszisztens
szakiskolai képzésünk 3 éves, ez után úgy  jelentkezhettek 

érettségit adó képzésre,  hogy van már egy szakmátok.

Az angol és német nyelvet mindkét szakon  cso-
portbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felsze-

relt nyelvi labor áll rendelkezésre. 
Mit kínálunk még a fentiek mellett?

Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar

Egyéni fejlesztési lehetőség

Varga B. Tamás koncertet ad Gyálon! 
Előzenekar: Millennium

2012. január 28-án, az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtárban (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Program: 19.30-tól Millennium zenekar
 21.00-tól Varga B. Tamás koncertje
Kapunyitás:  19.00
Belépő:  500.- Ft 

A belépőjegy árát és az ezen felül tett adományaikat  
rovásírásos helységnévtábla felállítására fordítjuk.  

Az előadás a gyáli Jobbik Magyarországért Mozgalom 
szervezésében kerül megrendezésre.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Évfordulók városa – 2012
Logópályázat

2012-ben lesz Gyál várossá avatásának 15. évfordulója. Az Ady Endre 
Általános Iskola és a Liliom Óvoda a 40., a Bóbita Bölcsőde és a Tátika 
Óvoda a 30., az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pedig 10. 
születésnapját ünnepli jövőre.

Gyál, az Évfordulók városa - 2012 elnevezésű rendezvényfolyammal 
készül a méltó, színes programokat kínáló, egész városunkat megmoz-
gató ünneplésre.

Az Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam szervezőbizottsága 
Gyál Város Önkormányzatának megbízásából pályázatot hirdet az 
Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam logójának elkészítésére.

A pályázat célja: Egy olyan logó létrehozása, ami kifejezi együvé tarto-
zásunkat, városunk, intézményeink értékeit, múltját, jelenét és jövőjét.

A pályázaton részt vehet: Minden Gyálon élő gyermek és felnőtt.
Technika: A logóterv készülhet szabadkézi rajz (festmény) vagy digi-

tális formában.
Szabadkézi rajz esetén a minimális méret A/4. A technikát a pályázók 
szabadon választhatják meg. Digitális munka esetén a pályamű csak 
vektorgrafikus lehet, betűket, feliratokat tekintve is csak görbéket tartal-
mazhat. A digitális logóterveket ‘pdf ’ és szerkeszthető formában kérjük 
beküldeni. A szabadkézi és a digitális formában készült pályaműveket is 
két változatban kérjük megjeleníteni, az eredeti mellett vonalrajzként is.

A pályázat értékelése: A beérkezett pályaművekből intézményveze-
tőkből, pedagógusokból és grafikai szakemberekből álló zsűri választja 
ki a nyertes alkotást.

I. díj: Gyál Város Önkormányzatának 50.000 Ft értékű ajándéka.
A pályázat nyertese az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

felajánlásaként „Közház Aranykártyát” is kap. A „Közház Aranykár-
tyával” két személy egy éven át ingyenesen látogathatja a közösségi ház  
összes nyilvános, belépődíjas, színháztermi kulturális rendezvényét.

A nyertes logó a rendezvényfolyam hivatalos jelképe lesz, megjelenik 
az évfordulós eseményeken, plakátokon, szórólapokon, honlapokon, 
ajándéktárgyakon stb. A beérkezett pályamunkákat az Arany János Kö-
zösségi Ház és Városi Könyvtár 2012-ben kiállításon is bemutatja. A pá-
lyázatra benyújtott alkotások a pályázat kiírójának tulajdonába mennek 
át. A pályázat nyertese (gondviselője) vállalja, hogy külön nyilatkozat-
ban mond le minden, a pályaművel kapcsolatos jogáról.

A pályázat benyújtása: A terveket 2012. január 31-ig zárt boríték-
ban, „Évfordulók városa – 2012 Pályázat” megjelöléssel kell eljuttatni az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár címére (2360 Gyál, Kő-
rösi út 118-120.)

A pályázati anyag tartalma: Szabadkézi formátum esetén egy példány 
eredeti és egy példány vonalrajz, minimum A/4-es méretben, valamint 
a pályázó adatait (név, életkor, pontos elérhetőségek, gyermekek esetén 
a szülő/gondviselő neve) tartalmazó zárt boríték. Digitális formátum 
esetén az eredeti és vonalrajzos változatot is tartalmazó cd, mindkét 
változat A/4 méretű nyomtatott képe, valamint a pályázó adatait (név, 
életkor, pontos elérhetőségek, gyermekek esetén a szülő/gondviselő neve) 
tartalmazó zárt boríték.

A pályázatok elbírálása 2012. február 15-ig megtörténik, a pályázók 
az eredményről, a díjkiosztás időpontjáról és helyéről külön értesítést 
kapnak.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető az Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár elérhetőségein (06-29/541-644, 
kozossegihaz@gyal.hu).

Gyál, 2011. november 28.
Az Évfordulók városa - 2012 rendezvényfolyam

szervezőbizottsága


