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Önkormányzati támogatásra
pályázhatnak a civil
szervezetek
4. oldal

Lesz gyáli adóslista
5. oldal

Az évfordulók városa
„Meggyőződésem, hogy az „Évfordulók Városa – 2012” rendezvénysorozat kapoccsá válhat. Egy olyan
összekötő elemmé, amely minket,
gyáliakat közelebb hoz egymáshoz.”

7. oldal
Csökkenhet-e a várakozási idő
a gyáli postán?
8. oldal

1848-ra emlékeztünk

11. oldal

Korszerű rendőrségi épületet
emel az önkormányzat
Március 15-én délután önkormányzati és rendőrségi
vezetők, valamint az építkezésben érintettek részvételével helyezte el az új gyáli
rendőrségi épület alapkövét a
Kisfaludy utcában Dr. Simon
Tamás r. dandártábornok,
Pest megyei rendőrfőkapitány és Pápai Mihály, városunk polgármestere.
Beszámolónk a 3. oldalon.

Végállomás a közházban
Magyar rock-musical nagysikerű ősbemutatójára került sor márciusban Gyálon. A remek
szereposztással, a színházi szakma ismert személyiségeiből verbuválódott közreműködőkkel kiállított zenés darabot a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő gyáli Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár a jubileumi rendezvényfolyam részeként vitte színre
Burák Ádám rendezésében.
A főszerepekben Makrai Pált, Abebe Dániel „Bebét”, Magyar Bálintot, Nagy Lórántot,
Deák Fruzsinát, Póka Évát, Weil Róbertet láthatta a közönség, de főszerepet játszott a közház musical stúdiójának gyáli növendéke, Bíró Eszter is.
Írásunk a 10. oldalon.
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Munkarendváltozás a
Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nemzetgazdasági
miniszter 39/2011. (X.14.) NGM rendelete alapján 2012. április
30-án (hétfőn) Hivatalunk zárva tart, helyette 2012. április 21én (szombaton) 8.00-12.00 óráig várjuk ügyfeleinket.
Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Április 22-e, a Föld Napja tiszteletére Gyál Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közös

Figyelem!
Értesítjük az 1999. január 01. és 1999. december 31. között született
- gyáli állandó lakos - gyermekek (lányok és fiúk) törvényes képviselőit, hogy önkormányzatunk 2009-ben beindította a humán papillómavirus elleni védőoltás programot, mely program keretében
2012-ben is – ingyenesen – biztosítjuk az érintett korosztály részére
a 3 oltóanyagból álló (4 komponensű) védőoltást.
Névre szóló levéllel is megszólítjuk Önöket, melynek melléklete
lesz a kitöltendő regisztrációs adatlap. Amennyiben élni szeretnének a felkínált lehetőséggel úgy 2012. április 25-én este 6 óráig el
kell juttatniuk önkormányzatunkhoz - az igénylés alapjául szolgáló
- regisztrációs lapot. Ha bármilyen oknál fogva nem érkezik meg a
névre szóló értesítés az adatlap személyesen is átvehető a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodán.(2360 Gyál, Kőrősi
út 54.)
A (6-os, 11-es, 16-os, 18-as típusú) vakcináról tájékoztatást kérhetnek a házi gyermekorvostól, védőnőtől.
Csepregi Pálné
irodavezető

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!
szervezésében – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2012. április 21-én
szombaton tavaszi nagytakarítást tartunk a városban.
Felkérjük a tisztelt gyáli lakosokat, iskolákat, civil szervezeteket,
baráti társaságokat, hogy környezetünk szebbé tétele érdekében vegyenek részt ismét a takarítási akcióban!
A szükséges feltételeket a kft. biztosítja (kesztyűk, zsák, szemét
elszállítása).
Bízva akciónk sikerességében mindenkit arra buzdítunk, hogy a
Földünk megtisztuljon és megszépüljön a rajta elhatalmasodó egyre nagyobb „szeméttengerből” és ez a mozgalom az év többi napján
is folytatódjon!
Gyülekező: 2012. április 21-én reggel 9:00 órakor a GYÁVIV Kft.
épülete előtt.
Takarítási útvonal: Gyáli Patak - Bem József utca és Kisfaludy
utca közötti terület
Gyál Város Önkormányzata
Ifjúsági és Sport és
Környezetvédelmi Bizottság
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb
médiafigyelője

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

Gyál város belterületén az elmúlt időszakban gyakran végzett
a közterület-felügyelet útellenőrzést, melyek során tapasztalták,
hogy több gyáli ingatlan előtt a szikkasztó árkokat betemették,
megszüntették, megrongálták, azokat nem tartják karban, nem
tisztítják, számos helyen szemetet helyeznek ki az árkokba az
ingatlan tulajdonosai, így a szikkasztóárkok nem tudják ellátni
funkciójukat.
Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság, mindenekelőtt az érintett ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy gondoskodjanak
az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles
területsáv, illetve, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület) valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, amely jogszabályi kötelezettség!
Emellett másik visszatérő probléma, hogy az ingatlanokon
lévő növényzet a kerítésen keresztül rálóg a járdára, zavarva
ezzel az azon való közlekedést. Nyomatékosan kérjük önöket,
hogy a járdák akadálymentességét is biztosítsák!
Polgármesteri Hivatal
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Korszerű rendőrségi épületet emel az önkormányzat
Március 15-én délután önkormányzati és rendőrségi vezetők, valamint az építkezésben érintettek részvételével helyezte
el az új gyáli rendőrségi épület alapkövét a Kisfaludy utcában Dr. Simon Tamás r. dandártábornok, Pest megyei rendőrfőkapitány és
Pápai Mihály, városunk polgármestere.
A közbiztonság megteremtése, fenntartása a mindenkori állam egyik legfontosabb feladata, de kiveszik részüket
ebből más szervezetek, köztük az önkormányzatok is. Gyál Város Önkormányzata
számos alkalommal adta tanúbizonyságát annak,
hogy kötelező feladatain túl is fontosnak tekinti az itt
élők biztonságát. A polgárőrség támogatása, a rendőrség folyamatos segítése alapítványi keretek között és sorolhatnánk, mind-mind
olyan önkormányzati
vállalások,
amelyek bizonyítják ezt.
A gyáli bűnüldözők
jelenlegi
székhelyét is az
önkormányzat
bocsátotta
rendelkezésre, ám az
őrs épülete mára
finoman szólva is
lelakottá vált. Városunk képviselő-testülete - noha ez nem önkormányzati, hanem
állami feladat – úgy döntött, hogy telket biztosít, és saját költségvetéséből fedezi egy új, korszerű épület felépítését.
Az építkezés már folyamatban van, de a mostoha időjárás miatt csak március 15-én került sor az alapkőletételre. Részt vett az
ünnepségen Kocsis István r. alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság
vezetője, Stupek István r. alezredes, aki a közelmúltig gyáli őrsparancsnokként szorgalmazta az új épület létrehozását, ott volt számos önkormányzati képviselő, a tervező, kivitelező cégek vezetői,
s Danó Zoltán r. őrnagy, őrsparancsnok vezetésével a helyi rendőri
állomány is.
Dr. Simon Tamás r. dandártábornok, megyei főkapitány beszé
dében egyebek mellett azokról a fejlesztésekről is beszélt, amelyek
eredményeképpen napjainkban Gyálon minden eddiginél nagyobb

a rendőri létszám. Pápai Mihály polgármester szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket városunk önkormányzata az
itt élők biztonságérzetének javítása érdekében
tesz.
Az ünnepség bensőséges színfoltjaként Kalmár Róbert, a FEGY Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület elnöke egy polgárőr
díszegyenruhát adott át Gyimesi István
nyugalmazott polgármesternek, városunk díszpolgárának a FEGY tevékenységét hathatósan segítő munkájáért.
A 758 négyzetméteres telken felépülő mintegy 350 négyzetméter hasznos alapterületű új őrs
földszintjén közlekedőt, ügyeleti szobát, pihenőt, fegyverszobát, irodákat, takarítószertárt, raktárt, mellékhelyiségeket
alakítanak ki, az emeleten pedig irodák és a pihenőtér, teakonyha, öltöző mellet zuhanyzók kapnak helyet, az épület mellett parkolókat is építenek. Rendőreink a tervek szerint már az ősztől az
elvárásoknak megfelelő, kulturált munkakörülményeket biztosító
rendőrségi épületből vigyázzák majd az itt élők biztonságát.
-i kis-
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Civil szervezetek figyelmébe ajánljuk!

Változott a civil jogi szabályozás 2012. január 1-től
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. helyébe, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) lépett. Ennek értelmében
a „társadalmi szervezet” jogi kategóriát a „civil szervezet” kategória váltja fel.
Civil szervezetnek minősül: az egyesület, alapítvány
és új formaként a civil társaság.
(Ez utóbbi a polgári jogi társaságra hasonlít, azzal a
különbséggel, hogy közösségi cél érdekében hozható
létre, már két magánszemély is létrehozhatja, törvényszéki regisztráció nem szükséges, azonban költségvetési támogatást nem kaphat.)
2012. június 30-tól a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról a 2011.évi CLXXXI. tv. rendelkezik és a
nyilvántartás e szerint fog átalakulni. Központi szerepet
kap az Országos Bírósági Hivatal, létrejön a bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartás
és a civil szervezetek is élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével. A civil szervezetekkel kapcsolatos
legfontosabb adatokat a Civil Információs Portál tartal-

Pályázat

mazza. Ez utóbbi azért jelentős, mert a pályáztatók lényegesen kevesebb papír alapú igazolást fognak kérni
a jövőben.
A gazdálkodásra, számvitelre, beszámolásra a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.)
Korm. rendelet vonatkozik.
A legfontosabb változás, hogy minden civil szervezet
a számviteli beszámolót (közhasznúak a közhasznúsági
jelentést is) minden év május 31-ig kötelesek elkészíteni és letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál
ahova postai úton 1363 Budapest, Pf: 24 címre június
30-ig kell eljuttatni. A honlappal rendelkező szervezetek saját honlapjukon is kötelesek azt közzétenni.
Pályázati támogatás az államháztartás bármely alrendszeréből (önkormányzattól is) csak akkor nyújtható, ha ennek eleget tettek.
2012. január 1-től a közhasznú civil szervezet kizárólag a kettős könyvvitel rendszerében vezetheti nyilvántartásait. A kiemelten közhasznú jogállás megszűnt,
a közhasznúsági jogállást tevékenységalapon, két év

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága
1. a 2012. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 7.000.000.-Ft
összegből sport célú támogatásra 5.000.000.-Ft összeget fordít.
2. pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére
A pályázat célja: a helyi önszerveződő sportegyesületek támogatása vállalt
feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges
életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre: gyáli sportolók, egyesületek
A pályázat követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- nevét, címét, adóazonosító számát vagy adószámát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi körét, a
program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás
összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, az
összeférhetetlenségi nyilatkozatát, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen átvehető a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodán),
bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 30 napnál
nem régebbi cég- vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, alapító okirat, vagy
alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, aláírási címpéldány képviselő által
hitelesített másolatát.
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2012. május 7-ig a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodára személyesen adható le (2360 Gyál, Kőrösi út
54.) az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökének címezve.
A pályázat elbírálása: 2012. május 23.
A pályázatok anyagi fedezete Gyál Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete céltartalékán szereplő összegből 5.000.000.-Ft, melynek felosztásáról
az Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében dönt.
A pályázati kiírást a bizottság megjelenteti a helyi újságban és a www.gyal.hu
Vinnai Tibor s.k.
honlapon.					
a Bizottság elnöke


mutatóinak vizsgálatát követően- a megfelelő erőforrás
és megfelelő támogatottság esetén- ítéli meg a törvényszék. Az alapszabályban a közfeladatot kijelölő jogszabályhelyre kell hivatkozni és konkrétan meg kell jelölni,
hogy ennek ellátásában hogyan vállal szerepet a civil
szervezet. A 2011 év végén közhasznú szervezeteknek
e jogállás megőrzésének szándéka esetén 2014. 05.
31-ig kell kezdeményezni az új feltételeknek való megfelelés megállapítását.
További részleteket a http://civil.kormany.hu oldalról
lehet megtudni és ugyanott közhasznúsági kalkulátor is
működik.
Az önkéntes munkával kapcsolatosan a www.onkentes.hu oldalon informálódhatnak.
A civil szervezetek működésével kapcsolatosan
hamarosan várhatóak a Wekerle Sándor Alapkezelő
pályázati felhívásai.
A gyáli civil szervezetek működésének segítésére,
az információk minél hatékonyabb átadására az önkormányzat tervezi a közeljövőben tanácskozás összehívását.
Polgármesteri Hivatal

Pályázat

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. (Támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át.)
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek.
A pályázat követelménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
- nevét, címét, adóazonosító számát vagy adószámát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi körét, a
program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás
összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, az
összeférhetetlenségi nyilatkozatát, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen átvehető a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodán),
bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 30 napnál
nem régebbi cég- vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, alapító okirat, vagy
alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, aláírási címpéldány képviselő által
hitelesített másolatát.
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2012. május 7-ig a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Irodára személyesen adható le Gyál, Kőrösi út 54.),
személyesen, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének címezve
A pályázat elbírálása: 2012. május 23.
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendelete céltartalékán szereplő 3.000 eFt, melynek felosztásáról az Oktatási és
Kulturális Bizottság átruházott hatáskörében dönt. A pályázati kiírást a bizottság megjelenteti a helyi újságban és a www.gyal.hu honlapon. Gazdikné Kasa Csilla sk.
az OKB elnöke
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Törökbálinton ülésezett a FAÖT
2012. március 13-án Turai István polgármester
meghívására Törökbálinton ült össze a Fővárosi
Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT)
Társulási Tanácsa, hogy megtartsa idei első ülését. Az ülést a társulás tagjai mellett megtisztelte
jelenlétével Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke is.
Az ülés nyitányaként a házigazda, Turai István köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal működéséről
hallgathattak meg két rövid előadást a társulás
tagjai.
Dr. Gordos Tamás, a ProRégió Ügynökség
Program Irodájának irodavezetője a még rendelkezésre álló Európai Uniós pályázati lehetőségekről tartott előadást. Kifejtette, hogy az Új
Széchenyi Terv most induló pályázati csomagjában 1100 milliárd forint értékben kerül meghirdetésre összesen 93 pályázati kiírás. A konstrukciók a nemzetgazdasági stratégiában meghatározott kitörési pontok szerint juttatják
forráshoz az érdeklődő pályázókat. Ezek között kitért azokra, amelyek önkormányzatok számára is elérhetőek.
Sárosi István, a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. ügyvezető igazgatója
„A viziközmű-szolgáltatás helyzete az agglomerációban tekintettel
a 2011. évi CCIX. törvényre” címmel tartott előadást. Elmondta,
hogy a rendszerváltást követően csak Pest megyében negyven szolgáltató alakult a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat helyett,
a rendszer tulajdonképpen átláthatatlanná vált. Ezért volt szükség
a 2011. évi CCIX. törvényre, amely kimondja, hogy a jövőben csak
olyan szolgáltatók működhetnek, amelyek minimum 150 ezer bekötéssel rendelkeznek. A törvény az önkormányzatokat is lépéskényszerbe hozza, hiszen minél gyorsabban csatlakozniuk kell valamely, a piacon helyezkedő szolgáltatóhoz.

Az előadásokat követően a Társulási Tanács elfogadta a társulás
2012. évi költségvetését, majd az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét.
Bemutatták a FAÖT készülő honlapját is, amely a www.faot.hu címen áprilistól elérhető lesz.
Az egyebek napirendi pont keretein belül az agglomerációs települések és a BKV kapcsolata került terítékre. A jelenlévő polgármesterek aggodalmukat fejezték ki a cég helyzete, a szolgáltatások
esetleg várható akadozása miatt. Pápai Mihály, városunk polgármestere, a FAÖT elnöke ígéretet tett arra, hogy tájékoztatni fogja a
társulás tagjait, amennyiben bármilyen előrelépés lesz tapasztalható a BKV ügyében.
A FAÖT következő ülésére előreláthatólag 2012 júniusában kerül
sor Kistarcsán, ahol a társulás tagjai Solymosi Sándor polgármester
meghívására látogatást tesznek majd az egykori Kistarcsai Központi Internálótáborban.

Lesz gyáli adóslista
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 55/B. §-a 2012. január 1. napjától
törvényi lehetőséget ad az önkormányzati adóhatóság számára, hogy 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 szokásos módon (pl.: honlap, helyi újság) közzétegye. A gyáli önkormányzati adóhatóság is élni kíván ezzel a lehetőséggel. Városunk jegyzőjének döntése
szerint magánszemélyek esetén a tízezer,
vállalkozások esetén a százezer forintot
meghaladó adótartozással rendelkező
adózók nevét, címét, adótartozásának
összegét tervezik közzétenni, legkésőbb a
2012. március 15-i adófizetési határidő le-

teltét követően - jelent meg a lapunk januári számában is közreadott önkormányzati tájékoztatóban.
A március 15-i adófizetési határidő lejárt.
Továbbra is tervezi az adóhatóság az adósok
nevének közzétételét? – kérdeztük Rozgonyi
Erik címzetes főjegyzőt, városunk jegyzőjét.
– Igen, továbbra is tervezzük. Március
19-én lejárt az I. félévi gépjárműadó és
építményadó megfizetésének határideje,
valamint az iparűzési adó adóelőlegének
megfizetési határideje is. Kollégáim mostanra dolgozták fel az adatokat. Elhatározásunk nem változott, hagyunk némi időt,
majd élünk a törvény adta lehetőséggel, s
közzétesszük a listát, hiszen önkormányzatunk kintlévősége több mint 220 millió
forintot tesz ki a fenti adók vonatkozásában.

– Volt valami hatása annak, hogy kilátásba helyezték az adóslista közzétételét?
- Igen, érezhetően megnőtt a fizetési hajlandóság. Ha nem is mindenki fizette meg
hátralékát, de sokan bejöttek fizetési halasztást, részletfizetési lehetőséget kérni. Mi
természetesen partnerek vagyunk minden
ésszerű és törvényes megoldásban, igyekszünk megértően, segítő szándékkal hozzáállni a kérdéshez, de mindenkinek be kell
látnia, hogy erre az összegre is szükségünk
van a város színvonalas működtetéséhez.
Másrészt a helyi adókat rendesen, határidőre befizetőkkel szemben is méltánytalan
lenne, ha nem próbálnánk meg minden törvényes lehetőséget igénybe véve behajtani a
kintlévőségeket. Arra kérek tehát minden
hátralékost, hogy igyekezzen mielőbb teljesíteni adófizetési kötelezettségét!
gi
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Beszámoló a március 29-i képviselő-testületi ülésről
2012. március 29-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta éves
munkarend szerinti soros ülését.
Az ülés kezdetén Pápai Mihály polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a testület rendeletet alkotott az Eötvös
József Közgazdasági Szakközépiskolában
a felnőttoktatás térítési és tandíj összegének megállapításáról. A rendelet a térítési
díj, illetve tandíj mértékének tanulmányi
eredménytől függő differenciálása mellett
további szociális és egyéb kedvezményeket
tartalmaz. Az intézmény tanulóinak térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettségét
félévenként felül kell vizsgálni, tekintettel a
tanuló tanulmányi eredményére, szociális
helyzetére.
Elfogadásra került az új Közbeszerzési
Szabályzat, valamint a 2012. évi közbeszerzési terv.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a GYÁVIV Kft. zártkörűen működő
részvénytársasággá alakuljon, mely segítséget
nyújt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény előírásainak való megfelelőségben.

Elfogadták az Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár éves munkatervét, valamint azt, hogy pályázatot írnak ki a Bóbita
Bölcsőde magasabb vezetői állására.
E döntést követően forgalomszabályozási
intézkedések megtételére került sor. A Vasút
utca páratlan oldalán a Déryné és a Kisfaludy
utcák közötti szakaszon, illetve a Vasút utca
páros oldalán a Kisfaludy és Bacsó Béla utcák
közötti szakaszon „Megállni tilos” jelzőtábla
kihelyezését rendelték el, kiegészítve „útpadkán megállni tilos” kiegészítő táblával. A Kőrösi „szerviz” út „Tehergépkocsival behajtani
tilos” jelzőtábla „kivéve célforgalom” kiegészítésének bevonásáról is döntöttek. Végül
a Csontos József utca csatlakozásához „3,5
tonnát meghaladó megengedett össztömegű
gépkocsival behajtani tilos” jelzőtábla, a Kisfaludy és Bacsó Béla utcák csatlakozásához
pedig „10 tonnát meghaladó megengedett
össztömegű tehergépkocsival behajtani tilos”
tábla kihelyezését rendelték el.
A testület úgy döntött, hogy elfogadja a
Munkácsy Mihály utca-Bacsó Béla utca gyalogos átkelőhely engedélyezési tervének elkészítése, a Vecsési úton (Wesselényi és Széchenyi utca közötti szakasz) járda felújítási
terv elkészítése és a szükséges engedélyezések

lebonyolítása, illetve a „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” projekt keretében épült 4601. jelű
útszakasz kezelői lehatárolási tervének elkészítése tárgyú tervezési munkákra a legkedvezőbb árajánlatot tevő Partner Mérnöki Iroda Kft. bruttó 2,4 millió forintos ajánlatát.
Megállapították, hogy a városközpontban
található szemétgyűjtők mennyisége nem elégséges, ezért 4 darab, az eddig kihelyezettekkel
azonos szemétgyűjtő kerül kihelyezésre.
Hozzájárultak, hogy a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. használatában lévő Toyota kisteherautót műszakilag
sokkal jobb állapotúra cserélje a Kft.
A képviselők elfogadták az Okmány- és
Ügyfélszolgálati Iroda munkájáról, valamint
a „Városközpont” beruházás jelenlegi szakaszáról szóló beszámolókat.
Zárt ülésen döntés született a HPV vírus
elleni védőoltással kapcsolatban, mellyel
részletesen külön írásunkban foglalkozunk.
A képviselő-testület nyílt ülésén
született határozatok megtekinthetők a www.
gyal.hu honlapon. Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését
2012. április 26-án tartja.
Polgármesteri Hivatal

Mit kell tudni az ügyfélkapuról?
Az ügyfélkapu a kormányzat elektronikus azonosító rendszere a www.magyarorszag.hu portálon, mely biztosítja a felhasználók számára,
hogy egyszeri belépéssel kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést
és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
- bármelyik okmányirodában és
- Kormányablakban.
Az ügyfélkapu regisztrációhoz be kell mutatni:
A személyazonosításra alkalmas érvényes
okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya
formátumú vezetői engedély, útlevél).
Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail
cím és egyedi felhasználói név megadása szükséges.
Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes.
További ügyfélkapu létesítésének díja 3000
forint. Azoknak van erre szüksége, akik cég,
egyesület stb. egyéb szervezetek képviseletében
is ügyfélkaput nyitnak.
Személyesen kezdeményezett sikeres regisztráció esetén:
- Az okmányirodai azonosítást követően, a


rendszer 5 napig érvényes, egyszer használható aktiváló kódot küld az ügyfél e-mail címére,
melynek segítségével saját jelszó képezhető.
- a www.magyarorszag.hu portál elfelejtett
jelszó funkciójának segítségével 60 napon belül van lehetőség új aktiváló kód kérésére, ellenkező esetben a regisztrációs adatok törlésre
kerülnek.
Elektronikusan történő regisztráció esetén:
- az ideiglenes ügyfélkaput a regisztrációtól
számított 30 napon belül véglegesíteni szükséges bármely okmányirodában.
- elektronikus aláírással történő regisztráció esetén az ügyfélkapu szolgáltatásai a jelszó
képzését követően azonnal elérhetők.
Az elektronikusan intézhető ügyek teljes és
aktuális listáját az ügyfélkapuján belépve az
„Elektronikusan intézhető ügyek” menüpontban tekinthetik meg.
Pl. a TAJ-nyilvántartással összefüggő információk érhetőek el az OEP-rendszerében:
-Betegéletút-lekérdezés
-Jogviszony-lekérdezés
-TAJ-szám érvényességének ellenőrzése.

A szolgáltatás használatához Társadalombiztosítási Azonosító Jelére (TAJ-számra) van
szükség.
Ügyfélkapu segítségével lehet intézni pl. az
adóbevallásokat, vállalkozással kapcsolatos
ügyeket, időpontfoglalásokat.
De ügyfélkapura van szükség a Hivatali
kapu nyitásához is. A Hivatali kapu a szervezetek közötti azonosítható elektronikus kapcsolatokat szolgálja. Ez ahhoz fontos, ha a magánszemély hivatal nevében is eljár a közigazgatás
szervezetei közötti elektronikus kapcsolatokban. Ezen a módon azonosítható a személy és
azonosítható a szervezet is.
Amennyiben fentiek felkeltették érdeklődésüket, várjuk kedves ügyfeleinket 2360. Gyál,
Somogyi u. 2. sz. alatti okmányirodánkon.
Ügyfélkapunyitásra ügyfélszolgálati időben,
időpontfoglalás nélkül is lehetőség van.
További információkat a www.nyilvantarto.
hu és a www.magyarorszag.hu honlapról szerezhetnek.
Sávai Mária
aljegyző
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Az évfordulók városa
Ünnepi esztendőhöz érkeztünk. 15 éve, az akkori Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében
mindannyian éreztük, hogy Gyál történelmének egy fontos pillanatát élhetjük át. 1997 nyarán
Gyimesi István polgármester az akkori belügyminisztertől vehette át a város kulcsait. Várossá
lettünk!
Ezt követően azonban nem dőlhettünk hátra, fontos tennivalóink akadtak. A kertvárosi forma,
a kertvárosi életfeltételek és infrastruktúra kialakítása mellett le kellett vetkőznünk egy sztereotípiát is, mely szerint a település gyökértelen, nincs múltja, nincsenek hagyományai. A rendszerváltás óta építgetett értékeink hagyománnyá váltak. Mára a gyáliak többsége előtt ismert és kedvelt
rendezvény többek között a városi gyermeknap, az augusztusi utcabál és fogathajtó fesztivál, az
adventi rendezvénysorozat vagy akár a Gyáli Téli Tárlat is. Köztereink szépülnek, új óvodát építettünk, hamarosan új városházával gazdagodunk. Gyál a benne lakók számára otthonosabbá
vált.
A kertvárosi létformához a közösség ápolása is hozzátartozik. Idén a város 15. születésnapja
mellett több intézményünk is fontos évfordulóhoz érkezik. A Liliom Óvoda és az Ady Endre Általános Iskola a 40., a Bóbita Bölcsőde és a Tátika Óvoda a 30., míg az Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár a 10. születésnapját ünnepli. Ezek mellett több közösség és civil szervezet is fontos
évfordulót ül ebben az esztendőben. Ezért fogalmazódott meg a város vezetőiben az a gondolat,
hogy a város és a városi intézmények ünnepeinek közös arculatot, közös megjelenést adjon.
Meggyőződésem, hogy az „Évfordulók városa–2012” rendezvénysorozat kapoccsá válhat. Egy
olyan összekötő elemmé, amely minket, gyáliakat közelebb hoz egymáshoz. Ebben a reményben
ajánlom Önöknek a rendezvénysorozatot, és kérem, hogy Önök is vegyenek részt a színes közösségi
és kulturális eseményeken!
Pápai Mihály
polgármester

Átadták a logópályázat díjait
Az „Évfordulók városa-2012” rendezvényfolyam
szervezőbizottsága Gyál Város Önkormányzatának megbízásából pályázatot hirdetett a rendezvényfolyam logójának elkészítésére.
A pályázat célja egy olyan logó létrehozása volt,
ami kifejezi együvé tartozásunkat, városunk, intézményeink értékeit, múltját, jelenét és jövőjét.
A pályázaton részt vehetett: Minden Gyálon élő
gyermek és felnőtt. Nagy örömünkre sok pályamű érkezett, ezek zömét a város nevelési-oktatási
intézményeiben tanuló gyerekek készítették, de
felnőttek is szép számmal pályáztak. A beérkezett
pályaművekből önkormányzati szakemberekből,
intézményvezetőkből, pedagógusokból és grafikai

A győztes alkotás

szakemberekből álló zsűri választotta ki a nyertes
alkotást.
A logópályázat eredményhirdetésére és a beérkezett pályamunkákból készült kiállítás megnyitójára március 28-án, a közösségi házban került
sor. A díjakat Pápai Mihály, városunk polgármestere adta át. Különdíjat kapott Szalai Zsuzsanna
és Kocsis Réka Tímea, polgármesteri különdíjban
részesült Börcsök Brigitta. Az „Évfordulók városa2012” rendezvénysorozat logójának megtervezésére kiírt pályázatot Vállaji Gábor nyerte.

Arendezvénysorozat városi eseményei
Az évfordulós eseményfolyam részét képezik
mindazok a rendezvények, amelyeket az idén
születésnapjukat ünneplő intézmények szerveznek, de a városunk önkormányzata tizenegy
eseményt a városi rendezvények rangjára emelt,
s anyagi támogatással is segíti színvonalas megvalósulásukat. Lapunk folyamatosan beszámol
majd az évfordulós rendezvényekről.
Március 31. Zeneiskolák Kamarazenekarainak
Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskola szervezésében Helyszín: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár. (A találkozóról lapunk májusi
számában adunk tudósítást.)
Május 18. A gyáli iskolák közötti helytörténeti
vetélkedő döntője az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola és az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár szervezésében. Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Május 25-26-27. Születésnapi Fesztivál az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
Június 8-9. A fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő Bóbita Bölcsőde jubileumi ünnepsége.
Helyszín: Bóbita Bölcsőde
Június 16. A fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő Tátika Óvoda jubileumi ünnepsége
Helyszín: Tátika Óvoda
Június 30-július 1. A gasztronómia, italkultúra és művészetek közös hétvégéje az Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
Augusztus 20. Gyál várossá avatásának 15. évfordulója (délelőtt városi ünnepség a Szent István
szobornál, este komolyzenei koncert a közösségi
házban) Helyszín: Templom tér és Arany János
Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Augusztus 24-25. VIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál a sportpályán, Születésnapi Utcabál a Piac
téren (24-én Janicsák Veca koncert, 25-én Demjén Ferenc koncert) Helyszín: Sportpálya és Piac
tér.
Szeptember 29. „Mese a lélek kulcsa” - szakmai
előadással egybekötött ünnepi gálaműsor a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Liliom Óvoda
szervezésében. Helyszín: Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár
December 1. Születésnapi gálaműsor a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Ady Endre Általános Iskola szervezésében. Helyszín:
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
December 21-22-23. Az Advent Gyálon rendezvénysorozat negyedik hétvégéje. Népművészeti kirakodóvásár, színpadi programok. (az Évfordulók városa-2012
rendezvénysorozat
záróeseménye
23-án).
Helyszín: Templom tér
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Megindult a párbeszéd –
csökkenhet-e a várakozási idő a gyáli postán?
Tapasztalatunk szerint a Magyar Posta Zrt., így a
gyáli posta is folyamatosan bővíti szolgáltatásait,
ugyanakkor a lakossági visszajelzések szerint ez a
leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások rovására történik. A témával kapcsolatban Pápai Mihály,
városunk polgármestere az év elején levélben kereste meg a Magyar Posta Zrt. vezetőit. A párbeszéd elindulása mindenképpen pozitív fejlemény,
de várhatók-e konkrét változások? Kérdéseinkre
Királyné Kálmánczhelyi Ibolya, a gyáli posta vezetője válaszolt.
– A gyáli postának mára egy közel 25 ezer fős település kiszolgálásával kell megbirkóznia. Kígyózó
sorok és hosszas várakozási idő jellemzi az ügyintézést. Hogyan látja Ön ezt a problémát?
– 1978-ban, amikor a Magyar Postánál felvételre jelentkeztem, valóban egészen más postára
léptem be dolgozni, mint azok a fiatalok, akik a
mai postán helyezkednek el. Akkor is volt csomag,
levél, pénzfelvétel, hírlapárusítás, takarékbetétkönyv, békekölcsön, távirat. Mindent manuálisan
végeztünk, a csekkek felvételét egy UBG - utalvány
bérmentesítő géppel - pillanatok alatt elvégeztük.
Az évek múlásával a posta is folyamatosan korszerűsítette a technológiát. Létrehozott egy számítógépes Integrált Postai Hálózatot (IPH), majd 2008
decemberében a gyáli postán telepítésre került az
IPH Front Office rendszer, mely teljesen felváltotta
a régi elavult felvételi tevékenységet. Minden postai tevékenység a számítógépes rendszeren keresztül történik, ezáltal a küldemények (ajánlott levél,
utalvány, csomag) életútja a küldemény azonosítószáma alapján, a feladástól a kézbesítésig nyomon
követhető.
A számítógépes rendszer elfogadása a munkatársak részéről könnyen ment, hiszen ebben a
rendszerben sokkal egyszerűbb, tisztább, áttekinthetőbb az elvégzett munka. A rendszer sokkal
biztonságosabb, de egy kicsit lassúbb az előzőnél,
ezért aztán az ügyfelek nehezebben fogadták el,
viszont a számítógép gyorsaságát befolyásolni nem
tudjuk.
2013. január 1-je, a liberalizáció időpontja fordulópont a Magyar Posta életében, éppen ezért
a jövőre nézve a posta folyamatosan bővíti szolgáltatásait, mind a felvétel, kézbesítés, logisztika
területén, valamint megtakarítási, biztosítási és
kereskedelmi termékek értékesítésében.
A felvételi ablaknál dolgozó munkatársainknak
belső szabályozás szerint munkaköri kötelességük
a különböző termékek, szolgáltatások ajánlása. Úgy
gondolom, a munkatárs által történő egyéb termék,
szolgáltatás ajánlása nem az ügyfél által éppen
igénybe vett szolgáltatás rovására megy, hiszen ez


időben mérve maximum 10-20 másodperc.
A posta létszáma mindig az előző év forgalmi
adatai alapján kerül megállapításra, év közben
nem módosítható, túllépni nem lehet.
A postán a főpénztárral együtt 7 felvevőablak
került kialakításra. A munkatársak kéthavi munkaidőkeretben dolgoznak, ez azt jelenti, hogy akár
4-6-8-10-12 órát is dolgozhatnak egy nap, a 10-12
óra alkalmazását forgalomfelfutás, betegség, létszámhiány esetén minden esetben alkalmazzuk.
A különböző szolgáltatóktól az ügyfelek részére
érkező számlalevelek kézbesítése minden hónapban ugyanabban az időben történik, a számlalevelek befizetési határideje is általában ugyanaz. Ez
azt eredményezi, hogy a lakosság többsége a kézbesítés utáni napon jön a postára befizetni a csekket.
Van, aki összegyűjti, van, aki hó végére hagyja.
Ha egy egész hónapot megvizsgálunk, akkor bizony 5-6 napnál nem több, amikor megnövekedik
az ügyfél várakozási idő.
Megnövekedik a várakozási idő abban az esetben is, amikor a nagyfeladók (Polgármesteri Hivatal, Földhivatal stb.) bizonyos időszakonként
feladott küldeményeinek kézbesítése sikertelen,
vagyis a kézbesítő értesítőt hagy hátra az ügyfél
részére. A címzettek általában munka után (16
óra) jönnek a postára a küldeményeikért, de ez is
változik.
Sokszor tapasztalom, hogy belép az ügyfél az ajtón, látja, hogy a felvevő ablakoknál 3-3 ügyfél áll,
ekkor nyomdafestéket nem tűrő megjegyzést tesz
és kimegy a postáról.
A befizetési időszakban mindent megteszünk
annak érdekében, hogy az ügyfelek várakozási
idejét a lehetőségekhez képest csökkentsük, hiszen
számunkra az ügyfél elégedettsége már fél sikernek számít. Igyekezetünk azonban nem mindig
sikeres, ugyanis betegség, szabadság, nem várt történés máris befolyásolja a felvevőablakok számát,
nyitva tartását.
Az ügyfelet általában nem érdekli, hogy a mi
munkatársaink is lehetnek betegek, neki nyissunk
azonnal egy új felvevőablakot. Megjegyzem, a posta középvezetői is rendszeresen látnak el felvételi
tevékenységet egy-egy felvevőablakban.
Véleményem szerint - a várakozási időre vonatkozóan - nagyban befolyásolja az ügyfelek reagálását az is, hogy a postára többnyire azért jönnek,
mert a különböző szolgáltatók részére kénytelenek befizetni a megküldött csekkeket, ez legyen
villany-, gáz-, víz- vagy telefonszámla. Amíg egy
áruházban, közértben, gyógyszertárban, orvosnál
szó nélkül kivárják a sort, ami sok esetben 15 percnél több, addig a postán 5-10 perc várakozási idő

után azt halljuk, hogy már fél órája sorban állok.
Nyilván a közértben a létfenntartáshoz szükséges
dolgok megvásárolása, az orvosnál az egészség
helyreállítása a szempont, a postán viszont a súlyos összegű csekkek befizetése más hatással van
az ügyfélre.
Többször teszteltem magamon a várakozási idő
mérését, ugyanis az egyik áruházban megítélésem
szerint legalább 15 perce várakoztam a pénztárnál,
amikor is megnéztem az órámat és csak 7 perc telt
el, azóta, mióta beálltam a sorba. (Ezzel a példával
nem általánosítani szerettem volna.)
Megjegyzem, a postákon kétévente történik hivatalosan várakozási időmérés. Utoljára 2010-ben
volt, az akkori mérések szerint is megfelelt postánk
a törvényi előírásoknak, a 15 perc várakozási időt
nem haladtuk meg.
2012. április 2-től április 7-ig szintén várakozási
időmérés lesz, ezért kérjük a postai szolgáltatást
igénybe vevő lakosságot, hogy ez idő alatt a bejáratnál elhelyezett automatából minden esetben vegyenek sorszámot és adják le az ablaknál dolgozó
munkatársunknak.
Bízunk abban, hogy a mérés ez évben is sikeres
lesz.
– Milyen újításokat terveznek bevezetni a kiszolgálás felgyorsításának érdekében?
– A kiszolgálás gyorsítása érdekében - a letéti
küldemények vonatkozásában - 2012. április 15-től
bevezetjük a küldemények utcára történő besorolását. Eddig ugyanis kézbesítő járásonként voltak
a küldemények besorolva. Úgy gondoljuk, hogy ez
által sokkal könnyebben, kevesebb idő alatt kézbesíthető a letéti küldemény, valamint a tévedés
lehetősége is kisebb lesz.
A gyakorlatban úgy fest, hogy pl. az A-K betűs
utcákban lakó ügyfelek az 1-es ablaknál, míg az
L-Zs betűs utcákban lakó ügyfelek a 3-as ablaknál
vehetik át letéti küldeményeiket. A letéti csomagok
kézbesítése természetesen az 1-es ablaknál marad.
A másik újítás, a csekkszkenner, melynek segítségével a befizetett sárga csekkek összege akár
24 órán belül a szolgáltató, a címzett számlájára
jóváírásra kerül. A csekkszkenner bevezetésére is
ez évben kerül sor.
– Az ügyintézés komfortérzetét nagyban befolyásolja a posta külső és belső megjelenése is. Ennek javítása érdekében is terveznek intézkedéseket tenni?
– 2012. március 8-án a Magyar Posta központi
területi igazgatójával együtt látogatást tettünk Pápai Mihály polgármester úrnál. A téma szintén a
posta külső és belső megjelenése, valamint a fent
említett várakozási idő volt.
Igazgató úr elmondta, hogy nagyfokú beruházás
az elkövetkező 1-2 évben nem várható, de kisebb
változtatások, átalakítások kivitelezésre kerülnek,
pl. az ügyféltér nagyobbítása, postabolt illetve
diszkréciós fülke kialakítása.
vs
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Felnőttoktatás nemzetközi együttműködéssel
Gyál Város Önkormányzatának és közintézményeinek bővülő nemzetközi tevékenysége
újabb területen teremtett lehetőséget uniós
források elnyerésére.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár szeretné a gyáli fiatal – nem iskolarendszerű oktatásban
résztvevő – felnőttek számára a meglévő kínálatot bővíteni. Ehhez az EU „Egész életen át tartó tanulás” Gruntdvig alprogramja nyújt a felnőttoktatással is foglalkozó
közintézmények, kulturális szervezetek, egyesületek számára támogatási lehetőséget. A Gyálon már 2 éve futó
Comenius Régió projektben partnerként résztvevő közösségi ház és az önkormányzat képviselői kihasználva
a bővülő nemzetközi kapcsolatokat 2011 decemberében
pályázati forrásból ellátogattak a felsőbajor Bad Aiblingbe, ahol a város vezetőivel, egy általános iskola igazgatójával és a FokusFamiliennetzwek egyesület képviselőivel
találkoztak. Az egyesület szülői kezdeményezésre jött
létre, vezetőségében nevelési szakemberek mellett a város alpolgármestere is tevékenykedik. Két alszervezete
egyrészt a kisgyermekes szülőknek segít a tanulásban,
képesség - és készségfejlesztésben, napközbeni felügyelettel, szülők, felnőttek számára szervezett tanfolyamokkal. Másik alszervezete, a MOSAIK Ifjúsági Klub, a
helyi ifjúság, a fiatal felnőttek szabadidős tevékenységének megszervezésében működik közre képzett szakemberek irányításával,
támogatva a fiatalok helyi közéletben való önkéntes részvételét. A
találkozó során a magyar vendégek megtekintették az egyesület
épületeit, megismerkedtek az ott dolgozók munkájával, beszélgettek a helyi fiatalokkal. Egy közösen benyújtandó két évre szóló
pályázat ötlete fogalmazódott meg a német félnél töltött idő alatt.
Ehhez azonban legalább még egy, hasonló célokkal és profillal

rendelkező külföldi partner volt szükséges. A látogatást követően
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár által benyújtott és támogatást nyert Grundtvig Előkészítő Látogatás pályázat
keretében az erdélyi Gyergyóremetére látogattak a hözösségi ház
és az önkormányzat képviselői, akik megtapasztalhatták a híres
erdélyi vendégszeretet. Megbeszéléseket folytattak a község polgármesterével, a művelődési ház és Fráter György Általános Iskola
igazgatóival, a helyi ifjúsági szervezettel, felnőttoktatással foglalkozó egyesületekkel. A szép kis település,
amely a gyönyörű Gyergyói - medencében
található, az utóbbi években látványos fejlődésen ment keresztül. Új községháza,
egészségház, közösségi ház, faluközpont,
sportcsarnok, felújított művelődési ház bizonyítja a helyiek vállalkozó szellemét és
tehetségét az uniós források kihasználása
terén is. A találkozó alatt és után sikerült
kidolgozni egy három partnerből álló, német munkanyelvű Grundtvig pályázatot,
amely témája fiatal felnőttek nemformális
tanulási módszereinek fejlesztését, az egymásnál tapasztalt és bevált gyakorlatok átemelését tűzi ki célul. Amennyiben támogatást nyer a pályázat, 2012 augusztusában
indulhat a nemzetközi projekt.
Bíróné Tolvaj Erzsébet
projektkoordinátor
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Magyar rock-musical nagysikerű ősbemutatója Gyálon

Végállomás a közházban
A bűn, a könnyű élet mámora, vagy a kemény munka, tisztesség, becsület, család? A hamis ragyogás vagy a stabil értékek?
Generációról generációra előkerülő döntéshelyzetek, választások, utak… Vajon a választás is generációról generációra ismétlődik? Újra elkövetik-e a fiúk apáik bűneit?
Ezekre az örök kérdésekre keres választ a Végállomás című új magyar rock-musical.
A remek szereposztással, a színházi szakma ismert személyiségeiből verbuválódott közreműködőkkel kiállított zenés darabot a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a jubileumi rendezvényfolyam részeként vitte színre Burák Ádám rendezésében.
A Naszvagyi Tamás zeneszerző, Rajnai Sándor dalszövegíró és Burák Ádám szövegíró jegyezte rock-musical ősbemutatója
március 9-én volt Gyálon. A premiert 11-én és 21-én szintén teltházas előadás követte.
A főszerepekben Makrai Pált, Abebe Dániel „Bebét”, Magyar Bálintot, Nagy Lórántot, Deák Fruzsinát, Póka Évát, Weil Róbertet láthatta a közönség, de főszerepet játszott a közház musical stúdiójának gyáli növendéke, Bíró Eszter is.
A produkcióban közház musical stúdiójának növendékei, Deák Norbert, Erdős Loretta Leona, Krasnyánszky Bianka, Mándi
Veronika, Melczer Zsuzsanna, Molnár Dávid, Pál Nikolett és Szentpétery Anna sztárokkal szerepeltek együtt.
Az előadás nemcsak a nagyközönség körében aratott zajos sikert, hanem a zenei-színházi szakmában is feltűnést keltett.
Victor Máté Erkel Ferenc-díjas zenész, zeneszerző, színész, az Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület elnöke, Bolba Lajos Emerton-díjas, többszörös nívódíjas karnagy és a szakma más prominensei is részt vettek a bemutatón.
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1848-ra emlékeztünk

2012 április

Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményére, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának
évfordulójára emlékezünk március 15-én, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban.
A városi ünnepségen megjelent Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, városunk jegyzője, Gyimesi
István nyugalmazott polgármester, városunk díszpolgára is.
Ünnepi beszédet Pánczél Károly mondott, Petőfi Sándor: A
szabadsághoz és Háború volt című költeményeit Bitskey Tibor
Kossuth- és Jászai-díjas színművész előadásában hallhatták az
ünneplők, az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak újszerű, több szempontból formabontó műsorát Korbély
Alexandra állította össze és tanította be.
A közösségi házból a Templom térre vonuló emlékezőket a
Schmidt József vezette Gyál Városi Fúvószenekar várta. Az ünnepség végén hagyományaink szerint szervezetek és magánszemélyek helyezték el koszorúikat, virágaikat a kopjafánál.
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Gyűjtőket várunk!
A kommunizmus
áldozatainak emléknapja
A kommunizmus áldozatainak emléknapján a helyi Jobbik szervezésében, az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban emlékeztünk a kommunista ideológia nevében
kivégzettekre, kitelepítettekre, meghurcoltakra, február 24én.
Mindent meg kell tennünk, hogy a kommunisták által elkövetett szörnyűségek ne ismétlődhessenek meg soha többé.
Meghívott vendégeink közül volt aki a saját magával, s volt
aki a családjával történteket mesélte el. Poppé György tanár úr
a kommunizmus elméleti és gyakorlati létrejöttét és ennek a
pusztító ideológiának máig ható következményeit részletezte.
Európában, a posztszovjet térségben Magyarország az
egyetlen olyan ország, mely mindmáig nem alkotott lusztrációs törvényt, mely az állampárti politikusok kizárását tenné
lehetővé a politikai életből.
Továbbra sincs megnyugtató változás, a kommunista rendszer ügynöklistáira egyelőre jótékony homály borul.
A Kárpátia zenekar idevágó soraival követeljük, legyenek
végre megnevezve azok, akik a kommunizmus ideológiájának
leple alatt tettek tönkre életet, egzisztenciát!
Lakos Péter
önkormányzati képviselő (Jobbik)
„Mert a bűn az csak bűn marad
Kezükhöz vér tapad
Istentől embertől
Ne várjon irgalmat
Ezernyi áldozat
Sírjából felmutat
Gyilkos és áruló
Szent földben nem nyughat!
Neveket akarok hallani
Én nem tudok megbocsátani
A hosszú börtön évekért
A porba hulló könnyekért.
Igen, neveket akarunk hallani!„
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Szalvétától a maketteken át a sörösdobozokig megszámlálhatatlanul sok olyan tárgy lehet, ami felkeltheti valaki gyűjtőszenvedélyét.
Bizonyára városunkban is sokan gyűjtenek nem szokványos dolgokat, s szívesen megmutatnák gyűjteményüket a nagyközönségnek.
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár örömmel
szervez bemutatókat, kiállításokat különleges gyűjteményekből.
Nagy érdeklődéssel várjuk gyáli gyűjtők jelentkezését!
A sorozat első állomásaként június 29-én, pénteken 18 órakor
nyílik Békés István baseballsapka gyűjteményének bemutató kiállítása.

Baba-, gyermek- és
felnõttruha börze
Kinõtt baba-, gyermek- és felnõttruhák, megunt
játékok, biztonsági ülések, gyermek bútorok és
egyéb tárgyak vására.
2012. május 12-én, szombaton 9-14 óráig
Esõ esetén a rendezvény elmarad
Helyszín: Játszókert, Gyál, Dobó Katica u. 34.
Árusítók jelentkezését
Blaskó Szilvia várja,
május 2-tõl hétköznap 16-18-óráig.
Tel.: 06-20-913-4278
Kizárólag olyan személyek bejelentkezését várjuk,
akik saját családjukon belüli gyermekek és felnõttek
ruháit, és egyéb tárgyait szeretnék eladni.
Kereskedõk részére nem biztosítunk helyet.
Árusítók beengedése: szombaton 8 órától
Ruhákat, játékokat adományba elfogadunk!
A programot szervezi:
a Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete
www.gyaline.hu

Egyedülálló szülõk klubja
a gyáli közházban
Ingyenes klub, havonta egyszer, egyedülálló szülõknek.
Vezetõ: Duba János
06-70/775-3021
Elsõ alkalom: május 2. 17.00
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Rajzszakkör
gyerekeknek
Két hónapja már, hogy elindult a közház új programjaként a gyermekrajz szakkör, Könyv Kata festőművész vezetésével. A foglalkozás sikeres, sok gyermek érkezett Gyálról és Budapestről is, hogy
kipróbáljon új technikákat, s a már ismerteket tökéletesítse. A
szakköri munkára jellemző, hogy jó hangulatban, lendületesen alkotnak a gyerekek, s én körbejárva, egyéni korrektúrával segítem
őket munkájukban. A program sikerét jelzi, hogy a nagy létszám
miatt mára már két csoportba rendeződtünk, az alsós évfolyamokkal és a felsős valamint a középiskolás diákokkal külön dolgozunk.
A kezdeti időkben grafikai technikákkal barátkoztunk, majd a tusrajz
és lavírozás volt terítéken. Megismerkedtünk a színek hangulataival és az
absztrakció alapvető gesztusaival.
A színes technikák bővítése gyanánt az olajpasztell technikát mutattam
be, mely sikert aratott a gyerekek körében. Rajzolunk természet után, valamint fejből is, célom, hogy a gyerekek fantáziájukat és figyelmüket használják, felfedezzék az alkotásban rejlő örömöt, s a teremtő munka jótékony
hatásait.
Rajzpályázatokon indulunk, országos és megyei szinten, jelenleg három
helyről is várjuk a visszajelzést, az eredményeket. A továbbiakban még több
technikát szeretnék megismertetni, hogy a gyerekek az önkifejezés minél
szélesebb skáláján tudjanak mozogni.
Korosztályonként megfelelő fejlesztő feladatokkal haladunk tovább, s
tanév végére egy bemutatkozó kiállítást is tervezünk, ahol megmutatjuk
legjobban sikerült munkáinkat.
A foglalkozások szombaton délelőtt vannak, a bérlet ára 2000 Ft, mely 5
alkalomra elegendő!
Az alsós évfolyamokat 9-10 óráig, a felsős, illetve gimis csoportot, pedig
10-11.30-ig várjuk szeretettel az Arany János Közházba!
Könyv Kata
festőművész, szakkörvezető
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Csipegető a Zrínyiben
2012. február 27-én délután került megrendezésre a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
a Csipegető. Ez a program már hagyomány
nálunk. Idén is nagyon készültünk rá, hiszen
egy általános iskola életében a legfontosabbak
talán az elsősök, akik nyolc éven keresztül életük jelentős részét itt fogják tölteni. Kisgyermekből kamasszá fejlődnek, megismerkednek a betűk és számok csodálatos világával,
rácsodálkozhatnak a tudományok titkaira, és
mindent megérthetnek, magukévá tehetnek.

A kisgyermekek várakozással vegyes félelemmel néznek az iskolás évek elé, hiszen az ovi
után hatalmas változás következik be életükben. Ez a játékos délután segít megismerni az
iskolát, és amit megismerünk az már nem is
olyan félelmetes számunkra. Két óra körül
már gyülekeztek a gyerekek és szüleik az
ebédlőben. Juhász Ida, iskolánk igazgatónője nyitotta meg a rendezvényt, bemutatta a

leendő elsős tanítókat akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Kissné Csorba Mónikát, Jahoda Lászlóné Vass Lillát és Kovács
Júlia Erikát. Rövid műsorral a negyedikesek
köszöntötték
kis
vendégeinket. Ezek
után az első állomáson Bíró Etelka vezetésével zenés-labdás
tornafoglalkozással
ismerhették meg a

tornacsarnokot, miközben jót játszottak. A következő helyszín már egy osztályterem volt, ahol a negyedikes tanulók A répa
című mesét adták elő Lilla néni vezetésével,
és ezen fellelkesedve az ovisok is mesélhettek,
verset mondhattak vagy énekelhettek. Megmutathatták, már ők is sokat tudnak. Aztán
következett egy kis kézműveskedés Julika né-

nivel, farsangi álarcot színezhettek, amit természetesen haza is vihettek. Ezek után zenésénekes-játékos foglalkozással folytatódott a
délután, amelyet Mónika néni és hangszerei
tettek élvezetessé. Az utolsó állomáson bábos
foglalkozáson vehettek részt az akkor már
igen fáradt ovisok. Végül újra az ebédlőben

egy kis vendéglátás várta őket
szendv icsek kel
és teával, no és
az
élmények
megbeszélésével
zárult a délután.
Minden
gyermekek egy kis
ajándékkal
és
sok élménnyel
gazdagodva tért
haza. Ez a délután reményeink szerint segít a
gyermekeknek és a szülőknek közelebbi kapcsolatot létesíteni iskolánkkal, és reméljük
mindenkivel találkozunk az évnyitón!
Kovács Júlia Erika
leendő 1.o. of.

Atlétika versenyen voltunk Ócsán
2012. március 9-én a tanítási órák után, lábunkra vettük a nyúlcipőt s egy fél óra utazás után, Ócsán, a Halászy Károly Általános Iskola tornacsarnoka előtt állt meg a buszunk.
Rövid bemelegítés után pontosan 14 órakor startolt a verseny.
Valamennyi versenyszámban indultunk, s nagyon szép egyéni
eredmények születtek:
II. korcsoportban: ( 3-4. o.)
1. Zente Edina, Kőszegi Roland
2. Sinka Gabriella
3. Papp Kitti, Saláta Viktória, Sinka Gabriella, Nagy Ádám
III. korcsoportban: ( 5-6. o.)
1. Gégény József, Somogyi István, Pataki Petra
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2. Gégény József, Varga Dzsenifer
3. Lőrincz Krisztina
IV. korcsoportban: ( 7-8. o.)
2. Kovács Nóra, Szitkó Száva
3. Szabó Noémi
A versenyen résztvevő csapatok között az igen előkelő 3. helyezést értük el.
Minden testnevelő kolléga felkészítését köszönjük, s igazgatónőnknek, hogy biztosította a versenyzési lehetőséget, az utazás
költségeit.
Bíró Etelka
testnevelő

2012 április

Aranyeső Tápiószecsőn
2012. március 23-án vakító napsütésben
indultunk Tápiószecsőre, mezei futóversenyre.
A megnyitó előtt valamennyi ellenfelünk
megérkezetett a pályára. Természetesen az
alsósok indultak először. Valamennyi kategóriában 70-80 induló volt.
Eredményeink egyéniben:
I. korcsoport:
1. Juhász Laura, Nagy József
2. Parák Henrietta
II. korcsoport
1. Rajnai Laura
2. Nagy József
III. korcsoport
1. Giák Paulina
2. Fekete Olivér
3. Gégény József

Picúrok a
tornacsarnokban
2012. február 29-én a Zrínyi Miklós Általános Iskolában rendeztük meg a gyáli óvodák közötti sportváltóversenyt.
Délelőtt 10 órára sorban megérkeztek
a kis ovis csoportok. Juhász Ida igazgató
asszony megnyitója után rövid zenés bemelegítéssel kezdődött a program.
Felsorakozás után következtek a játékos
feladatok.
Volt itt hatalmas gimnasztikai labda,
gördeszka, alagút, floorball ütő. Sok-sok
olyan eszköz, amit talán még sosem láttak
a csöppségek. Mindegyikük szemében ott
volt az izgalom, a küzdeni vágyás, az akarat.
A végső sorrend:
I. Liliom Óvoda
II. Tulipán Óvoda
III. Jancsi és Juliska Óvoda
IV. Tátika Óvoda
Végezetül a helyezettek nyakába csillogó
érmeket akasztott Ida néni s minden kis
óvodás örömmel és jó kedvvel tért vissza a
megszokott kis közösségébe.
Köszönjük a testnevelés munkaközösség
munkáját, és köszönjük az óvónők, s óvodások részvételét.
Bíró Etelka
testnevelő

Eeredményeink csapatban:
1. és 2. helyezés
I. korcsoport - leány
Juhász Laura
Parák Henrietta
Urbán Katalin
Kiss Éva
Kósa Petra
II. korcsoport – leány
Rajnai Laura
Juhász Noémi
Pap Kitti
Zente Edina
III. korcsoport – leány
Giák Paulina
Varga Dzsenifer
Szabó Melinda
Berta Cintia
I. korcsoport – fiúk
Nagy József
Molnár Kevin
Szabó Krisztián
Vozár Bence
Mikó Milán
III. korcsoport – fiúk
Fekete Olivér
Gégény József
Fekete Márk
Rostás Zsolt
Hazafelé a buszon
ülők fele éremmel a
nyakában mosolygott,
s akiké nem a legfényesebben csillogott megfogadták, hogy jövőre
még egy lapáttal rátesznek a felkészülési munkára.
Köszönjük testnevelőink – Etelka néni,
Gábor bácsi és Dávid bácsi – céltudatos

munkáját, s az évente elért eredményeket. Egy év múlva újra ott leszünk!
Bíró Etelka
testnevelő
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IV. .A.S.A.-Prémium
Asztalitenisz Kupa
Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása Gyál és kistérségéhez tartozó települések lakói és versenyzői részére.
A különböző bajnokságokban szereplő csapatok, versenyzők
kapcsolatának erősítése.
A sportág népszerűsítése és az egyesületi kapcsolatok ápolása.
Támogató: .A.S.A. Magyarország Kft. „Service for the Future”
Helye és ideje: Vilmos Endre Sportközpont (MALÉV)
Budapest XVIII. ker. Nagybecskerek utca 32., Sportcsarnok.
2012. május 06. vasárnap 09:00-16:00
Rendezője:
- Prémium Gyáli Asztalitenisz SE. Elnök: Ments László
Időpont Kategória
Versenyszámok:
09:00
Amatőr-hobbi
Megye B, Bp. Kerület, Bp II.oszt.
09.00
10:00
Megye A , Bp. I. oszt.
		
C, B, A, NB III.
13:00
Páros nyílt versenyszám
Lebonyolítás: Egyéni versenyszámok: csoport mérkőzésekkel,
majd egyenes kieséses rendszerben,az érvényes sportági szabályok
szerint. Páros versenyszám: Egyenes kieséses rendszerben.
Nevezési díj: Egyéni: 1000 Ft, páros: 1000 Ft/páros
Elérhetőség: Kiss Péter, Tel.: 06-70-542-8116
E-mail: premium.gyal@gmail.com
Verseny további részletei megtalálhatók a www.gyase.hu oldalon. Sikeres és sportszerű versenyzést kívánunk!
Gyál , 2012.04.06.
Versenybizottság

A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület
2011. évi közhasznú jelentése
Az egyesület a Gyál Város Önkormányzatától kapott 1.900.000 forintot, valamint a reklámokból, illetve támogatóktól kapott 500.000
forintot 2011-ben az alább felsoroltakra használta fel:
A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség felé:
- játékengedélyekre
- nevezési díjakra
- csapataink utaztatására
- pályahitelesítésre
- játékvezetői díjakra
Egyéb költségek biztosítására:
- edzői díjak kifizetésére
- tornatermek bérleti díjának kiegyenlítésére
- sportfelszerelések vásárlására
- pénzintézeti és könyvelési költségek kiegyenlítésére
- egyéb költségek (érmek, oklevelek, irodai eszközök) biztosítására.
A Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület ezúton is megköszöni Gyál
Város Önkormányzat, Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, valamint a támogatók segítségét.
Bízunk benne, hogy a 2012. évben egyre több sportszerető vállalkozó és magánszemély segíti egyesületünket.
Boda Imre
a Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület elnöke
16

A FEGY naplójából
Március 6-án, a délutáni órákban jelzést kaptak járőreink, hogy az Árpád játszótérről elveszett egy négyéves gyermek. Szolgálatunk a közterület-felügyelettel közösen azonnal megkezdte a gyerek felkutatását. Fél óra kutatás után szerencsére
megkerült a keresett kis lurkó. Egyedül hazasétált, majd elbújt egy szekrényben.
Aznap kellett segítséget nyújtanunk a rendőrségnek is, a műszaki mentés idejére,
mert Gyál-Némediszőlőn a kanyarban árokba hajtott egy kamion.
Március 17-én lakossági bejelentést kaptunk, hogy a gyáli ivóvíz kutak mögötti
területen ég az aljnövényzet, közel egy hektárnyi területen. Tűzoltó rajunk azonnal
megkezdte a vonulást, majd a fővárosi egységekkel közösen megfékeztük a tüzet.
Az esti órákban lángra lobbant az erdő az M0-autóút Alacskai lehajtó vonalában.
Tűzoltóink több órás munkával eloltották ezt a tüzet is.
Március 24-én betöréshez riasztotta egy lakó szolgálatunkat a Munkácsi Mihály utcából. Polgárőreink a helyszínen már csak a betörés tényét tudták megállapítani, az elkövetőket nem sikerült elfogni. Az okozott kár, milliós nagyságrendű.
Március 25-én, az éjszakai órákban kigyulladt egy családi ház és a hozzá tartozó melléképület a Csontos utcában. Tűzoltóink nagy erőkkel vonultak a jelzett
helyre. Rajunk sérülés nélkül kimentett a melléképületből egy személyautót, majd
az égő lakásból egy robbanás közeli állapotra felforrósodott gázpalackot. Beavatkozásunkat akadályozta, hogy az oltás közben vizessé vált épület falai egy idő után
„rázni” kezdtek. A villanyoszlopról bejövő vezetékekről leégett a szigetelés, ezért
az ELMŰ kiérkezéséig az oltást életveszély miatt szüneteltetni kellett. Személyi
sérülés nem történt, az anyagi kár hatalmas.
Március 27-én ismét égett az avar az M0-ás gyáli lehajtójánál mintegy két
hektáron. A tüzet monori egységgel közösen eloltottuk. Ezen a napon Illegális
szemétlerakót is fogott szolgálatunk az Ady E. utca végénél. Az eljárás megindult
Hajdu Attila
a személy ellen. 				
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nem
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Dózsa major
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Rodostó u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Somogyi B. u.
Szabó Ervin u.
Széchenyi I. u.
Szegfű u.
Szent István tér
Szent István u.
Szilvás u.
Táncsics M. u.
Tavasz u.
Tél u.
Thököly u.
Tinódi L. S. u.
Tulipán u.
Vak Bottyán u.
Vasút u.
(Pestszentimre felől)
Viola u.
Virág u.
Wesselényi út.

Balogh Á. u.
Móra F. u.
Gyál-Némediszőlő
Újvilág u.
Barackos u.
Muskátli u.
Heltai
J. u.
Bethlen G. u.
Nefelejcs u.
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F. u.
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Arany J. u.
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J. u.
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u. Gy.
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köz J. u.
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Dankó P. u.
Juhász Gy.
u.
KĘrösi út
Dózsa Gy. u.
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tér
Rákóczi F. u.
Dózsa major
Kassai
Somogyi
B. u. u. Egressy köz
Kinizsi
P.
u.
Széchenyi I. u. Egressy
u.
Szent István tér Gábor Áron u.
Szent István u. Gyál-NémediszĘlĘ
Táncsics M. u. Heltai JenĘ u.
Zrínyi M. u.
Karinthy F u.
Kisfaludy köz
Kisfaludy u.

Lehel út
Babits M. u.
Pozsonyi
u.
Liszt F. u.
Bacsó B. u.
Puskás
u.
Madách I. u.
Bajcsy-Zs. E. u.
Szélső
Magyaru.
u.
Bartók B. köz
Temesvári
u.
Mária u.
Bartók B. u.
Mikszáth
Báthory I. u.
Toldi
M. u.K. u.
Munkás M.
u. u.
Báthory I. köz
Tompa
PatakM.u.u.
Benedek Elek u.
Váci
PetĘfi S. u.
Berzsenyi D. u.
Váradi
u.
Rádióleadó u.
Beszterce u.
Wass
A. u.
Stromfeld A. u.
Brassói köz
Vasút
u.
(Engels
u.
és u.
Szondi u.
Brassói
Kisfaludy
u.
között)
Szövetkezet u.
Déryné u.
Tóth Á. u.
ErdĘalja u.
Újvilág u.
ErdĘsor u.
Vecsési út
Erkel F. u.
Venyige köz.
Fácános dĦlĘ
Vörösmarty M. u. Gesztenye u.
Wesselényi út
Gorkij u.
Hunyadi J. u.
Iglói u.
Juhász Gy. köz
Juhász Gy. u.
Kálvin tér

KÖSZÖNJÜK
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
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Kinizsi P. u.
Kiskomáromi u.
KisszélsĘ u.
Klapka Gy u.
Kodály Z. u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Kosztolányi D. u.
Könyves K. u.
Krúdy Gy. u.
Krúdy Gy. köz
Mikes K. u.
Móricz Zs. u.
Munkácsy M. u.
Nagy L. u.
Pozsonyi u.
Puskás u.
SzélsĘ u.
Temesvári u.
Toldi M. u.
Tompa M. u.
Váci M. köz
Váradi u.
Wass A. u.
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Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS mester, javítást, restaurálást, motor
ülés javítást vállal. Speciális heverők,
franciaágyak készítése. Gyál, Károlyi
M. u. 84. Telefon: 06-20/401-6810,
06-29/702-877.
D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! Bontás nélkül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szennyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. Házakban, lakásokban, éttermekben,
gyárakban, intézményekben. Watermatic
KFT | Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524.
Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok,
ajtó- ablakrácsok készítése és javítása.
Papp Zoltán, Gyál, Egressy utca 73. Tel.:
06-70/233-30-47.
Óvodásoknak iskolaelőkészítést, általános
iskolásoknak felzárkóztatást, korrepetálást
vállalok nagy türelemmel és sok-sok évi
tapasztalattal. 1500 Ft/óra. Telefonszám:
06-29/341-406, 06-30/685-7048.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 0670/206-4914.
MATEMATIKA Általános és középiskolások
korrepetálását, érettségire, pótvizsgára
történő felkészítését - több évtizedes gyakorlattal, referenciákkal - otthonában vállalom. Telefon: 06-30/952-3720.

Acéltermékek széles választéka! Kedvező
áron BETONACÉL 8 mm bruttó 214,- Ft/
kg-tól, 10-25 mm 206,- Ft/kg-tól. Tímár
Vasker.Kft. Vecsés, Dózsa Gy. u. 22. Tel:
29/355-501 www.timarvasker.hu.
Központifűtés szerelését vállalom! Minden
ehhez kapcsolódó munkálatot is. Bojler
tisztítása, kazánok bekötése, stb. Hívjanak
bizalommal: 06-20/412-6511.
Bútor készítés – konyhabútorok - szobabútorok, polcok – fürdőszobabútorok.
Kedvező árakkal, rövid határidővel, nagy
színválasztékban. Egyedi elgondolások
megvalósítását is vállalom. Érdeklődni lehet a 06-20-244-5315-ös telefonszámon.
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz
és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét.
Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és
ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor
06-20/412-6511.
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.
Munkájára igényes, gyorskezű, precíz varrónőt keresek Gyál és környékéről. Telefon: 30/285-9171

Iroda a
városközpontban!
Az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár bérbe
adja külön bejáratú, mellékhelyiségekkel, teakonyhával
ellátott, irodának kiválóan alkalmas, 25 m2-es ingatlanát.
Kiváló megközelíthetőség, 24
órás portaszolgálat!

Érdeklődni lehet a
29/541-643-as
telefonszámon.

20 ÉVE
GYÁL

SZOLGÁLATÁBAN

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)

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon

24 órás ügyeleti központunk telefonszáma: 06-29/340-333
www.fegy.hu
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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 csoportbontásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll rendelkezésre.
Mit kínálunk még a fentiek mellett?
Családias légkör
Segítő, toleráns tanári kar
Egyéni fejlesztési lehetőség

Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.
06-30/213-9985
Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057
19

Nem múlhat el hétvége
szabadtéri esemény nélkül az
Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtárban!

Május 5. 19.00

A Gyál Városi
Fúvószenekar koncertje
Hermán Dominik
Jazz-triója
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Puttony Hitrock
koncert

„…Azt a ragyogóját!”
nótadélután
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lapunk májusi számában adjuk közre.)

A részvétel ingyenes

