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Közmeghallgatást tartottunk
G

Tisztelt Olvasó!

A

z Új Gyáli Újság mostani megjelenését némi túlzással akár
átalakulási különszámnak is nevezhetnénk. Számos írásunk szól
valamennyiünket érintő változásokról, a közigazgatási rendszer, a
közoktatás, stb. átalakulásáról, s információkat adunk például a városközpont megújulásáról is.
Véletlen egybeesés, hogy a nagy
horderejű változásokról hírt adó
lapszám is új köntösben jelenik
meg. Mi is megújultunk. Változtattunk a kiadvány belső szerkezetén, színesebb, magazinosabb sajtótermékkel jelentkezünk.
Az Új Gyáli Újság az elmúlt hat évben gyakorlatilag változatlan formában került az olvasók kezébe. Elismerést és elmarasztalást is számos
alkalommal kaptunk. Többször ért
bennünket az a nem egyszer jogos
kritika, hogy kicsik a képek, talán
túl sok információt próbálunk bepréselni a lapba, olyan írások is megjelennek, amelyek nem feltétlenül
tartanak számot a közérdeklődésre,
s cikkeink egy része túl hosszú…
Most a világban és a médiában, az
olvasói szokásokban végbement
változásokra is figyelemmel ezeket a hiányosságokat próbáltuk
kiküszöbölni.
A közigazgatás új rendszerének sikerességét, a tárgyban meghozott
döntések helyességét a gyakorlat
igazolhatja.
Az egyik legfontosabb szempont
csak az lehet, hogy a felhasználók,
a szolgáltatásokat a polgármesteri hivatalokban, okmányirodákban, iskolákban, egyéb közintézményekben igénybe vevők jobbnak
vagy rosszabbnak látják-e az új
rendszerű szolgáltatást.
Így van ez az Új Gyáli Újság esetében is. Mi legjobb szándékaink szerint igyekeztünk megújítani a lapot.
Bízunk benne, hogy érdekesnek, olvasmányosabbnak, informatívabbnak találja majd, mint eddig.
Pártoló odafigyelését remélve helyezem most az átalakított Új Gyáli Újságot az asztalára, Tisztelt Olvasó!
Gazdik István
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Átadás-átvétel
M

int lapunk korábbi számában már megírtuk, az iskolák fenntartói jogát az önkormányzatok helyett januártól az állam nevében eljáró Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ részeként működő járási tankerületek látják el.
Városunk a három általános iskola, a zeneiskola és a szakközépiskola szakmai működtetését
bízta az államra, ám az épületek fenntartása, a
technikai feltételek biztosítása a szakközépiskola kivételével továbbra is az önkormányzat
feladata marad.
Az átadás-átvételre december 10-én került
sor, melyen jelen voltak az említett oktatási
intézmények vezetői, Pápai Mihály, városunk
polgármestere, Pánczél Károly országgyűlési

képviselő, alpolgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző és Feltizi-Veress Imre tankerületi igazgató is.
Pápai Mihály, városunk polgármestere a következő gondolatokkal adta át az iskolákat:
„A családi ezüstöt bízzuk a tankerületi igazgató úrra, hiszen az elmúlt időszakban sokat fordítottunk ezen intézményekre, az ott lévő szakmai
munkára, és úgy gondolom, hogy a városban nyugvópontra került vezetésük, irányításuk. Komoly
szakmai munka folyik ezekben az iskolákban, és
ebből a város nagyon sokat profitál és profitálhat
majd a jövőben is. Arra kérem az igazgató urat,
hogy ezt az ezüstöt őrizze, vigyázza és minden
erejével, tudásával segítse elő, hogy fejlődjön, gyarapodjon mindannyiunk büszkeségére.”
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yál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 6-án, csütörtökön közmeghallgatást tartott az Arany
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
színháztermében.
Pápai Mihály polgármester vírusos betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen, így az ülést Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester vezette.
A közmeghallgatás nyitányaként Diera Éva, a Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda irodavezetőjének költségvetési beszámolójára került
sor. Részletesen vázolta a város költségvetésének összetételét, a kiadások és a bevételek eloszlását.
Kocsis István, a dabasi rendőrkapitányság parancsnoka a rendőrség
2012. évi munkájáról beszélt. Beszámolójában hangsúlyozta, hogy
a város területén a bűnesetek száma jelentősen csökkent, és reményét fejezte ki, hogy ez a tendencia tovább folytatódik. Ehhez járulhat hozzá az is, hogy a város saját költségén új rendőrőrsöt épített a

településen szolgálatot teljesítő rendőröknek. Köszönetét fejezte ki
továbbá a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek, valamint a közterület-felügyeletnek a folyamatos együttműködésért.
Kalmár Róbert, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vezetője
a polgárőrség munkájáról számolt be. Kifejtette, hogy a polgárőrség több, mint 100 fővel működik, valamint 65 tagja van az ifjúsági tagozatnak.
A beszámolók elfogadását követően Pánczél Károly alpolgármester „Félidőben” című prezentációjában az elmúlt két évről, illetve a
2014-ig az önkormányzat előtt álló feladatokról beszélt.
Ezt követően a különböző közérdekű kérdésekre került sor. Itt a
közterület-felügyelet munkája, a közbiztonság és a sebességhatár
túllépésének kérdése voltak a központi témák.
A közmeghallgatás összességében jó hangulatban zajlott, a résztvevők kérdéseik túlnyomó többségére megnyugtató válaszokat
kaptak.
				
Polgármesteri Hivatal

A Bursa Hungarica
eredményei

Kéményseprő-ipari
közszolgáltatás

Gyál Város Önkormányzata által
támogatott „A” típusú pályázatok száma: 50 db;
elutasított „A” típusú pályázatok száma: 0 db;
támogatott „B” típusú pályázatok száma: 3 db.

			

Polgármesteri Hivatal

A Magyar Kémény Kft. értesítette Polgármesteri Hivatalunkat, miszerint a 2013. évben a kéményseprő-ipari közszolgáltatást Gyál közigazgatási határán belül január 8. és június
29. között fogják ellátni dolgozóik.
A Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló személyek névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.
Polgármesteri Hivatal
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Mindannyiunkat érintő átalakulásokkal kezdődött az év
Új épületbe költöztek az új hivatalok

Pápai Mihályt, Gyál város
polgármesterét a közigazgatási
rendszer év elején életbelépett,
mindannyiunkat érintő
változásairól kérdeztük.
- Polgármester úr! A 2013-as év több szempontból is különlegesnek ígérkezik, hiszen
januártól számos, sokakat érintő változás
következett be a közigazgatásban, önkormányzatiságban vagy éppen az oktatásban.
Mik a legfontosabb változások?
- Ne szaladjunk annyira előre, beszéljünk
kicsit az elmúlt évről is, hiszen a változások
előkészítése nagyrészt tavaly zajlott!
2012 Gyál életében nehéz, és akár a munka,
akár a programok, rendezvények szempontjából is igen tartalmas esztendő volt. 2013.
január 1-jétől az új közigazgatási rendszerben működünk, nagymértékben változott
az oktatásirányítás rendszere is. Még 2012
első felében megkezdtük a felkészülést a
polgármesteri hivatal munkatársaival és az
intézményvezetőkkel ezekre a változásokra. Igyekeztünk elébe menni a munkának,
s már akkor az új rendszer kialakításával
foglalkoztunk, amikor a vonatkozó jogszabályok még meg sem születtek, s csak sej-
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teni lehetett, mi várható. Ez többek között
a teljes vagyonleltár elkészítését, a személyi
anyagok áttekintését és számos más feladatot is jelentett. Jóval az év vége előtt minden dokumentációval elkészültünk, így nem
ért bennünket meglepetés. Nagyrészt ennek
köszönhetően városunkban nagyobb zökkenők nélkül történt meg az átállás. Mindeközben folytatódott a városközpont építése, új rendőrségi épületet adtunk át, trianoni
emlékhelyet avattunk, méltó módon emlékeztünk meg várossá avatásunk 15. évfordulójáról és nívós rendezvényekkel ünnepeltük
jubiláló intézményeinkben is.
Büszke vagyok arra, amit az elmúlt évben
véghezvittünk, büszke vagyok mindazokra,
akik részt vettek ebben. Itt is külön köszönöm az erőfeszítéseket alpolgármester úrnak, főjegyző úrnak, aljegyző asszonynak, az
intézményvezetőknek, a polgármesteri hivatal és az intézmények dolgozóinak, mindazoknak, akik részesei voltak a munkának.
- Milyen fontosabb változások léptek életbe
január 1-jén?
- Nagy megtiszteltetés érte városunkat, a
közigazgatási rendszer átszervezésének részeként megalakult a gyáli járás, járásközponti település lettünk. Törvény mondja
ki, hogy milyen feladatokat látnak el a já-

rási hivatalok és mik maradtak az önkormányzatok hivatalainál. A járáshoz került
többek között az okmányiroda, a szociális
ügyek egy része, a gyámügyek, az építéshatósági ügyek egy része, önkormányzati feladat maradt például a helyi adók behajtása, a településfejlesztés, a magánszemélyek
építéshatósági ügyei és bizonyos szociális
ügyek.
Nagy változások következtek be az intézményfenntartás területén is. Általános iskoláink és zeneiskolánk szakmai működtetését az állam vette át, ezt a városunkban
működő gyáli tankerületi központon keresztül látja el. Ezen iskolák dologi fenntartása, a vagyongazdálkodás, a közműszámlák kifizetése, taneszközök beszerzése
továbbra is az önkormányzat feladata marad. A középiskola teljes fenntartását a
megyei tankerületi központ vette át, míg
a járási nevelési tanácsadó teljes fenntartása a gyáli tankerületi központ feladata
lett. Az önkormányzatnál maradt a többi
intézmény, a bölcsőde, az óvodák, a közösségi ház és az egészségügyi központ teljes
fenntartása.
- Ha csökkentek az önkormányzat feladatai, kevesebb emberre van szükség az önkormányzat hivatalában. Mi lett a „feleslegessé
vált” dolgozókkal?

- Senki sem vált feleslegessé! Nagyon
fontos volt a városvezetés számára, hogy
lehetőség szerint minden dolgozónkról
gondoskodjunk. Sikerült elérnünk a célunkat, azok közül, akik 2012-ben nálunk
dolgoztak, senki sem került az utcára! Volt
munkatársaink nagy részét a járási hivatal
vett át, néhányan a gyáli tankerületi központban folytatják a munkát.
A feladatok átadása, a munkatársak ügyének rendezése, az épület birtokbavétele
kapcsán is kifogástalan volt az együttműködés Babák László úrral, a járási hivatal vezetőjével, akit jól felkészült, rátermett vezetőnek ismertem meg. Úgy érzem, hasonló
a gondolkodásunk, mindketten a polgárok érdekeinek szem előtt tartását tartjuk a
legfontosabbnak.
- Az új rendszer működését meg kell tanulni.
Az állampolgárok jelentős részének fogalma
sincs arról, hogy milyen üggyel melyik hivatalhoz, kihez fordulhatnak. Hogyan segítik
eligazodásukat?
- Mire ez a lap megjelenik, már lesz némi
tapasztalatunk a napi működésről, de tény,
hogy az új rendszert még mi is tanuljuk.
Az önkormányzat hivatalának munkatársai készséggel adnak segítséget, eligazítást,
útmutatást, s biztos vagyok abban, hogy

ugyanez az alapállás jellemzi a járási hivatal
személyi állományát is.
- Véleménye szerint mit fognak érzékelni a
változásból a város, illetve a gyáli járás más
településein élők?
- A szolgáltatások színvonala semmiképpen
sem lehet rosszabb, mint volt. Azt várom a
változástól, hogy színvonalasabban tudjuk
kielégíteni Gyál és a járáshoz tartozó többi
település, Alsónémedi, Felsőpakony és Ócsa
polgárainak igényeit. Ami a körülményeket
illeti, azok mindenképpen jobbak lesznek.
Szerencsés egybeesés ugyanis, hogy Gyálon
a közigazgatás átszervezése egybeesett az új
városközpont építésével. Az év első munkanapján átadtuk a minden igényt kielégítő új
okmányirodát, a beruházás részeként létrehozott épületben kapott helyet a járási hivatal és az önkormányzat hivatala is. Az itteni, kulturált munkakörülmények nemcsak a
dolgozókat, hanem az épületbe betérő ügyfeleket is szolgálják.
A beruházás reményeim szerint néhány hónapon belül véglegesen is elkészül, de erről,
s a 2013-ra vonatkozó tervekről már az Új
Gyáli Újság következő számában szeretném
tájékoztatni a város lakosságát.
gi
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Megnyílt az új Okmányiroda

Átalakul a közigazgatás

M

int tudjuk, 2013 január elsejétől Gyál város hivatalosan járásközpont lett. Az év első munkanapján, vagyis január másodikán egy kisebb ünnepség keretében megnyílt az új Okmányiroda,
melynek helye a régi maradt, külseje viszont megújult. A járási hivatal
részeként egy szép, korszerű ügyfélszolgálat várja immáron nemcsak
a gyáli, hanem az ócsai, alsónémedi és felsőpakonyi lakosokat.
Az ünnepélyes megnyitón Babák László a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalának vezetője és Pápai Mihály, városunk
polgármestere vágták át a nemzeti színű szalagot.

D

ecember 14-én Fegyó Béla festőművész nyitotta meg a XXII. Gyáli Téli
Tárlatot, a helyi és városunkhoz kötődő
képzőművészek adventi seregszemléjét.
A Pápai Mihály, mostani polgármesterünk
és Fegyó Béla festőművész ötletéből indult kezdeményezés értékes hagyomán�nyá, 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.

Az első ügyfél a 15 éves Nyáry Máté András volt, aki személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyben kereste fel az új Okmányirodát. Mint első ügyfél, Babák Lászlótól a gyáli járás
hivatalvezetőjétől emléklapot, Pápai Mihály polgármestertől pedig egy üveg bort kapott ajándékba, amit szigorúan
csak három év múlva fogyaszthat el.

6

6

XXII.
Gyáli Téli
Tárlat
A Gyáli Téli Tárlat megújításának fontos
eleme volt, hogy évek óta külső, szakmai
zsűri értékeli a nevezett alkotásokat.
2012-ben is avatott ítészek, Szurcsik József
Munkácsy-díjas képzőművész, a Képzőművészeti Egyetem docense, Nagy T. Katalin
művészettörténész, az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola docense és Gyócsi
Brigitta művészettörténész zsűriztek.
Az elismeréseket Pápai Mihály, városunk
polgármestere adta át.
A XXII. Gyáli Téli Tárlaton I. díjat kapott
Orosz László, II. díjjal ismerte el a zsűri
Pankovics Mária és Pósa Mária, III. díjjal
pedig Gáll Sándor, Garai Anna és Könyv
Kata alkotásait.
Borsos László, Simon Adalbert, Dr. Bán
Éva, Lőrincz Irén, M. Kaiser Ilona, Bánkuti
Emese, Ihász Zoltán, Sebestyén Kata,
Nagy Boglárka, Csétainé Jurászik Mónika,
Hefler Gábor, Fehér Imre, Jenei Lajosné,
Tofán Éva, Fehérvári Katalin, Smidéliusz
Jenőné Anikó, Bottlik Gábor, Makai Ferenc, Blázy Zsuzsanna, Pálmai Dorot�tya, Karizs János, Küsmödi Csaba, Csuhaj
László, Béres László, Badics Ferenc, Varga
Csaba „Főfanyűvő” emléklapot vehetett át
a megnyitón.

7

Advent
Gyálon
2012
Four Fathers

Balássy Betti és Varga Ferenc
A Gyál Városi Fúvószenekar adventi koncertje a Közházban

A

Közház Gyál Város Önkormányzatának megbízásából
2012-ben is a római katolikus egyházközséggel, a református gyülekezettel, a Kodály Zoltán Zeneiskolával együttműködve szervezte meg a hagyományos Advent Gyálon
rendezvénysorozatot.
Advent első vasárnapján a református templomban a Thalita
Kúmi, a másodikon, a katolikus templomban az Imperfectum zenekar adott koncertet. Az első gyertyát Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester gyújtotta meg a
város adventi koszorúján, a második gyertya meggyújtására
pedig Gyimesi Istvánt, Gyál nyugalmazott polgármesterét,
városunk díszpolgárát kérték fel a szervezők.
A harmadik hétvégén a Kodály Zoltán Zeneiskola és a Gyál
Városi Fúvószenekar nagysikerű közös hangversenyét tartották a Közházban, ahol Pápai Mihály, városunk polgármestere gyújtott gyertyát az adventi koszorún.
Advent negyedik hétvégéjén, a Templom téren háromnapos kirakodóvásár és színpadi programok koronázták meg a
rendezvényfolyamot.
Fellépett többek között a Gyáli Musical Stúdió, a Miamanó
Gyerekszínház, a Kovács István Pál Dalkör Egyesület, a Gyál
Városi Népdalkör, iskolák, civil szervezetek csoportjai, koncertet adott Farkas Évi színművész, Varga Ferenc és Balássy
Betti valamint Magyarország egyik legnépszerűbb a capella
énekegyüttese, a Four Fathers is. Hagyományainkhoz híven
volt betlehem, állatsimogatás, nép- és iparművészeti termékek kirakodóvására, a büfében pedig sültgesztenyével, disznótorossal, forraltborral, forró teával várták a vendégeket.
Vasárnap Pápai Mihály, Pánczél Károly és Gyimesi István
közösen gyújtották meg a negyedik gyertyát városunk adventi koszorúján.
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Kirakodóvásár a Templom téren
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A Közház színpadán

I. Gyáli

II. Karaoke Verseny Díjátadó és Gála

Z

súfolásig megtelt a közösségi ház színházterme
november 17-én este, amikor is második alkalommal került sor az Arizona Pub szervezésben működő karaoke
verseny közreműködőinek gálaműsorára, amit a díjak átadása és
nagyszabású bál követett. A verseny 2012. februárjában indult két
selejtezővel, ami után kialakult az indulók mezőnye.
A hat hónapig tartó versenysorozat alatt - hónapról-hónapra a versenyzők mindig más, előre meghatározott kategóriákban
mérhették össze felkészültségüket, minden alkalommal két produkcióval, amit háromfős szakmai zsűri értékelt és pontozott különböző szempontok alapján. A hat forduló összes pontszáma
alapján alakult ki a végeredmény, aminek a kihirdetésére a gálaműsort követően került sor.
Ugyanakkor lehetősége volt a közönségnek is, hogy kedvenceikre szavazzanak. Érkeztek is szavazatok szép számmal a
verseny folyamán. A gála műsorára óriási volt az érdeklődés,
a belépők legnagyobb része már elővételben elkelt, és ennek megfelelően nagy volt a várakozás mind a gála műsorát,
mind a végeredményt illetően.
A gála műsora három részben zajlott. A versenyzők előadásában felcsendültek nagysikerű musicalek betétdalai, éppúgy mint hazai és külföldi előadók pop és rock slágerei.
Remek duetteket is láthatott a publikum, volt fergeteges
rock and roll party, a gála utolsó részében pedig a mulatós
műfaj kedvelői is csemegézhettek, táncolhattak. Meg is
tették ezt szép számmal és remek hangulatban.

Azután következett a várva várt eredményhirdetés.
Óriási taps kíséretében a közönségdíj I. helyezését Deák Norbert
vehette át, míg a zsűri pontszámai alapján elért I. helyezésért járó
díjat Csehi János emelhette a magasba. Ezen kívül számos különdíj is átadásra került a verseny támogatóinak jóvoltából.
Az estét, hajnalig tartó remek hangulatú bál követte.
A gála és a díjátadó nagy sikere nem jöhetett volna létre a közösségi ház remek adottságai és Schmidt József úr technikai segítsége
nélkül, amit ezúton is külön megköszönnek a verseny szervezői.
A III. Karaoke Verseny pedig hamarosan …
-jab-

Böllérverseny
Kotyolástól csengőszóig
A

z adventi készülődés bensőséges, meghitt ünnepre készülés,
hagyománnyá vált iskolánkban a Bartók Béla Általános Iskolában. Karácsonyt várva számos a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokással, előkészülettel, eseménnyel gazdagodtunk.
Mikulás napja alkalmából Veresné Emese néni színháza a Mese
Színház, idén is megajándékozta tanulóinkat és a szeptemberben
iskolába jövő nagycsoportos óvodásokat.
Idén sem maradhatott el négy héten át, péntek délutánonként az adventi
koszorú, ajtóra kopogtató, asztaldísz, szalmaangyal, mézeskalács készítés.
December 13-án Luca napi népszokás szerint kopogtattak be az osztályokhoz az ötödikesek, s mutatták be az e naphoz kötődő népszokást, a
kotyolást. A bőséget hozó jóslásokért, kántálásért az osztályok gyümölcsökkel, dióval, mogyoróval, édességgel jutalmazták a lucázókat.
A napot a Luca napi vásár zárta, melyen a gyerekek saját készítésű
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyakat, képeslapokat,
mézeskalácsokat árusíthattak.
December vége felé közeledve negyedikeseink karácsonyi műsorát is nagyon vártuk. A 4. osztályos tanító nénik, Györffy Attiláné
és Tamás Józsefné irányításával, osztályaikkal készülve mutatták be
nagy sikerrel az önzetlenségről és az emberi figyelmesség sorsfordító csodájáról előadásukat. A szülőknek, hozzátartozóiknak december 20-án este, majd másnap utolsó tanítási napon diáktársaiknak.
Az ünnepi műsor sikerében nem kis szerepe volt Czékmán Balázs
tanár úr és az énekkar lelkes munkájának.
Valamennyien gazdagodtunk a szívvel-lélekkel készült iskolai
programokkal.
A decemberi utolsó tanítási napon kapta meg kiemelkedő, példamutató
közösségi és lelkiismeretes tanulmányi munkájáért két nyolcadikos diákunk a rangos városi Közművelődésért Díj elismerést, Kovács Zorica
8.a és Kovács Fruzsina 8.b osztályos tanulóink. Gratulálunk nekik!
Baloghné B Mária és Fekete Zoltánné Marsi Judit

Asztalitenisz hírek
D

ecember 29-én második alkalommal tartottuk meg a „Pingpongozz ne drogozz” ifjúsági rendezvénysorozatunkat. Vendégünk volt Németh Károly EB bronzérmes, 171-szeres válogatott
játékos, aki sok hasznos tanáccsal látta el a megjelenteket és szép
labdamenetekkel tette még élvezetessé az esti ping-pongozást.
Legközelebb január 26-án 18:00-tól várunk Benneteket. Indul a
májusig tartó versenysorozat,amelynek a végén hírdetünk győzteseket. Részletek a www.gyase.hu oldalunkon és a facebook-on.
Prémium GYASE
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A Gyáli Lovassport Egyesület meghirdeti
az I. Gyáli Böllérversenyt.
A verseny időpontja:
2013. február 16. szombat,
helyszíne a gyáli sportpálya.
A verseny 7 órakor kezdődik,
eredményhirdetés 15 órakor.
A szervezők víz- és áramvételi lehetőséget, valamint csapatonként kb. 40 négyzetméternyi helyet
biztosítanak. A sertésről, felszerelésekről, eszközökről, fűszerekről stb. az induló csapatoknak kell
gondoskodniuk.
Minden csapat a saját felelősségére indul, s köteles
a vonatkozó állategészségügyi, élelmiszerhigiéniai
és egyéb előírásokat betartani.
A szakemberekből álló zsűri értékeli a vágás szakszerűségét, a feldolgozás, előkészítés szakszerűségét, valamint az elkészült ételek minőségét. A csapatok pecsenyét és töltelékárukat (hurka, kolbász)
készítenek, de egyéb disznótoros étel is készíthető.
A résztvevő csapatok emléklapot, az első három
helyezett csapat díjat kap, a verseny fődíja egy kb.
100 kg-os sertés.
A versenyre csapatok jelentkezését várják.
Jelentkezés és bővebb információ: Scheik József
(20/9675-285)
A verseny szervezői sok szeretettel várják az
érdeklődőket!
11
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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
2013 szeptemberétől

Informatika szak
Számítógépes grafika, programozás,
WEB- lapkészítés.
(4 éves képzés)
Közgazdaság szak
Üzleti, gazdasági életben elvárható
ismereteket, illetve
azok alapjait sajátíthatjátok el.
(4 éves képzés)
Irodai asszisztens
Bolti eladó
Szakiskolai képzéseink 3 évesek.
Ez után esti vagy levelező tagozaton iskolánkban lehetőség van érettségit szerezni, úgy hogy van már egy szakmátok.
Az angol és német nyelvet mindkét szakon csoportbontásban tanulhatjátok,
melyhez jól felszerelt nyelvi labor áll
rendelkezésre.

Mit kínálunk még a fentiek
mellett?
Családias légkör.
Segítő, toleráns tanári kar.
Egyéni fejlesztési lehetőség
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A FEGY naplójából
12.12. A szilvás utcában élő idős bácsi jelezte felénk, hogy
magukat villanyóra leolvasónak kiadó elkövetők leütötték,
pénzét elvették, majd elmenekültek. (40-év körüli, vékony,
bundát viselő nő és egy nagydarab kreolbőrű férfi, sötétszürke nagy autóval.) Járőreink a környéket átkutatták, de a keresés eredménytelen volt. A rendőrségi eljárás megindult.
12.14. Egyik tagtársunk riasztotta ügyeletünket a kora délutáni órákban, mert lángra kapott a felsőpakonyi tanyáján kialakított szalmatároló. Központunk azonnal riasztotta a fővárosi egységeket is, mivel a környék vízhiányos, és az égő
terület nagysága ezt indokolttá tette. Polgárőrségünk folyamatosan szállította a forró teát a beavatkozó egységeknek. A
tűz nagyságát jelzi, hogy a XIV. kerületi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület segítségét is igénybe kellett venni. Ezúton is köszönjük nekik! Az oltás a késő esti órákban ért véget.
Az anyagi kár jelentős, személyi sérülés nem történt.
12.26. Fatolvajokat fogtak rendőreink a reggeli órákban városunk külterületén. Szolgálatunk a kitermelt fa elszállításában segédkezett.
12-órakor kaptuk a jelzést, hogy öngyilkosság történt a Temesvári utcában. Polgárőreink a helyszínt biztosították.
12.31.Telefonon jelezték felénk, hogy Némediszőlőben, az
Újvilág utcában az idős tulajdonos elhunyt. Szolgálatunk a
vizsgálat idejére biztosította a területet.
Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyelmét, hogy fokozottan
vigyázzanak értékeikre, tudják, alkalom szüli a tolvajt! Például, ha több napig nincsenek otthon, kérjék meg a szomszédot,
ismerőst, hogy ürítse naponta a postaládát! Ne spóroljunk a
kültéri világításon sem!
Hajdu Attila

A FEGY 24-órás ügyeleti központjának
telefonszáma:

06-29-340-333
Helyreigazítás

Az Új Gyáli Újság decemberi számában hiányosan tettük közzé az iskolánkban rendezett szavalóverseny
eredménylistáját.
A helyezettek közül sajnálatos módon kimaradt
Szalai Alexandra, a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulója,
aki az 1-2. évfolyamon megosztott 3. helyezést ért el.
A színvonalas szerepléshez ezúton is gratulál az Ady Endre
Általános Iskola humán munkaközössége.

Ruhagyűjtési akciót
szervezett a GYIK
I

dei utolsó akciójaként a Gyáli Ifjúsági Klub jótékonysági ruhagyűjtést szervezett. A felajánlásokat november végén egy
héten át lehetett leadni a közösségi házban. Az összefogás eredményeként egy jó adagnyi ruhanemű és lábbeli gyűlt össze, amit
a Gyáli Nagycsaládosoknak ajánlottunk fel. Hajdani Józsefné, az
egyesület elnökének segítségével a Nagycsaládosok Mikulásünnepségén került sor az átadásra.
Bakó Lilla

LAKOSSÁGI DÍJMENTES BESZÁLLÍTÁS
Az Országgyűlés törvényt alkotott a hulladékról, amely alapjaiban változtatja meg a hulladékgazdálkodás rendjét Magyarországon. Sok más mellett egyebek között bevezeti a hulladéklerakási járulékot, melynek mértéke települési hulladék és építési bontási hulladék esetén jelenleg 3.000 Ft/
tonna+áfa, azaz 3810 Ft tonnánként.
A közszolgáltatási szerződésünk szerint a díjtartozással nem rendelkező gyáli lakosok a Gyáli Regionális Hulladékkezelő Műbe évente összesen (akár több részletben) 200 kg települési szilárd
hulladékot valamint 1.000 kg építési törmeléket kezelési díj megfizetése nélkül szállíthatnak be.
A vállalásunknak megfelelően ezen hulladékok után továbbra sem számítunk fel kezelési díjat, de
a mindenkori járulék kifizetésétől nem tudunk eltekinteni.
Gyáli, díjtartozással nem rendelkező lakosok által évente kedvezménnyel beszállítható
hulladékmennyiség és díjai:
Hulladékfajta
Tiszta építési
törmelék
Háztartási
hulladék

Kedvezménnyel
érintett mennyiség

Bruttó díja

Lerakási járulék

Fizetendő

1.000 kg

0 Ft

3 810 Ft

3 810 Ft/1000 kg

200 kg

0 Ft

762 Ft

762 Ft/200 kg

A kedvezményes mennyiség felett beszállított mennyiség esetén a lakosság számára
megállapított díj:
Hulladékfajta
Tiszta építési
törmelék
Háztartási
hulladék

Bruttó lerakási díj
tonnánként
10.456 Ft
22.652 Ft

.A.S.A.
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Apróhirdetés

hirdetés

KÁRPITOS javítást, restaurálást, motor
ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester. Gyál, Károlyi
M. u. 84.Telefon: 06-20/401-6810,
06-29/702-877

Nem tudja eladni ingatlanát? Mi eladjuk!
Nem találja álmai otthonát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, vagy albérletet keres?
Mi segítünk! Megbízható szakmai, jogi
háttér, díjmentes, banksemleges hiteltanácsadás. Duna House 30/832-1051

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

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.

Lakatosmunkák! Kerítések, korlátok, ajtóablakrácsok készítése és javítása. Papp
Zoltán, Gyál, Egressy utca 73.
Tel.: 06-70/233-30-47

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.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.

ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret.
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakítása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2,
Tel.: 06-70/206-4914
Fűtéstechnika! Fűtés és gáz szerelés. Rosszul
működő fűtési rendszerek javítása. Energiatakarékos készülék szerelése. FÉG készülékek javítása. Tel.: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciával, szombaton is. Whirpool, Samsung, LG,
stb. Gallai szervíz Telefon: 30/307-9794,
30/461-6019.
PSZICHOLÓGUS Gyálon és Kispesten, Határ úti megállótól 5 percre: nevelési
kérdések/elakadások, szorongásos zavarok,
beilleszkedési nehézségek, óvodai/iskolai
kudarcok, családon belüli konfliktusok.
Tel.: 20-997-35-01
20 éve Magyarországon: Tuuperware termékek forgalmazása Gyálon. Várjuk a régi és az
új érdeklődőket változó akciós ajánlatokkal!
06-30/685-7048 vagy a 06-20/988-8152
szilvertupper@gmail.com

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor

2013. február 9-én, szombaton 15 órakor
a közösségi házban
a Kovács István Pál Dalkör szervezésében.
Fellépnek a dalkör énekesei és

HAJNAL KÁLMÁN

vendégénekes.
A zenét LÁTÓ IMRE és cigányzenekara szolgáltatja.

HIRDETÉSÉVEL
A KULTÚRÁT
TÁMOGATJA
Hirdetéssel kapcsolatos
információk:
06-29/541-641
www.gyalikozhaz.hu/ujsag
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Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
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A közösségi ház
rajzszakköre so
k szeretettel
vár ja a felsős és
középiskolás fi
atalokat minden szombat dél
előtt, 10.30-tól
12.00-ig.
Gyere el, ha sz
eretnéd magad
ki
fejezni a képzőművészet nyel
vén, ha érdekel
nek az új technikák és témák,
ha szeretnéd fe
jl
eszteni a rajztudásod! Mind
enkit nagyon so
k szeretettel
várunk egy jóke
dvű, alkotó közö
ss
égbe!
A z anyagokat bi
ztosítjuk, a bérl
et ára: 2000
Ft/5 alkalom. B
ővebb informác
ió: Könyv Kata
festőművész, szak
körvezető: 06-30
3947253

Baracsy Tibor

festőművész
posztumusz 		
kiállítása

Megnyitó:
2013. 02. 15.
18 óra

