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Két rendkívüli testületi ülés decemberben
December folyamán két alkalommal is rendkívüli ülést
tartott városunk képviselő-testülete. December 12-én a
következő fontosabb döntések születtek:
- a testület tagjai az egyetlen pályázót, Madarasi Irén
Anikót az elvárt végzettség hiányában nem bízták meg
a Városi Egészségügyi Központ vezetésével;
- a település érdekeinek figyelembe vételével néhány
pontban módosították a BKK-val érvényes szolgáltatási szerződést, melynek értelmében 2014 közepéig változatlan összegű önkormányzati támogatás megfizetése mellett biztosítják a tömegközlekedést városunkban;
- szükség volt a Gyáli-Városgazda Kft. törzstőkéjének
megemelésére és tevékenységi körének bővítésére, így
ez is megtörtént. Emellett döntés született arról, hogy telephelyet és központi főzőkonyhát kívánnak létrehozni a
Kft-nek a Gyál, 4379/9 helyrajzi számú ingatlanon, melynek tervezéséhez a szükséges összeget biztosították;
- a testület köszönettel hozzájárult ahhoz, hogy az
IMPERIÁL Hungaria Kft. a beruházásában megvalósult, a 4602. számú közút nyomvonalában, gyáli csatlakozási pontok és Némediszőlő településrész között
víz- és csatornavezeték kiépítését magában foglaló közcélú víziközmű létesítményt Gyál Város Önkormányzata részére térítésmentesen átadja;
- engedélyezték a Bóbita Bölcsőde létszámbővítését
2 fő részmunkaidős technikai személyzettel, valamint

az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár létszámbővítését 1 fő technikai személyzettel, valamint
a Városi Egészségügyi Központ létszámbővítését 2 fő
teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős technikai személyzettel 2014. január 1-től azért, mert a takarítási feladatokat ezen intézményekben a jövő évtől kizárólag
saját személyzettel látják el.
December 19-én ismét összeült a képviselő-testület.
Az előterjesztések között egyetlen napirendi pont szerepelt. Arról döntött a képviselő-testület, hogy biztosítja a 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet, és e döntés alapján az
év elején közvetlenül, majd az összes szükséges engedély megszerzése után az önkormányzati tulajdonú
GY.T.H. Kft. alvállalkozójaként fogja az .A.S.A. Magyarország Kft. a hulladékot elszállítani. A döntések sem
technikailag, sem anyagilag nem érintik a lakosságot,
hiszen a velük közvetlen kapcsolatban álló vállalkozás,
a szolgáltatás minősége és ára sem változik.
Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2014. január 30-án tartja az új Városháza tanácstermében. A képviselő-testületi előterjesztések, határozatok, illetve az ülések jegyzőkönyvei a
www.gyal.hu honlapon olvashatók.
				
Polgármesteri Hivatal

A Magyar Kémény Kft. közleménye

Állati melléktermék gyűjtőhely

A Magyar Kémény Kft. tájékoztatása szerint Gyálon a
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat az ócsai kirendeltség helyett 2014. január 1-től a dunaharaszti kirendeltség látja el.
A dunaharaszti kirendeltség elérhetőségei:
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Telefon: 40/918-025/236-os mellék
Elektronikus levelezési cím:
dunaharaszti@magyarkemeny.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 12.00-16.00
		
szerda 8.00-16.00
		
péntek 8.00-11.00
			
Polgármesteri Hivatal

Településünkön az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a 047/1 hrsz-ú külterületi ingatlanon működött, konténeres gyűjtés formájában. Amint arról már lapunk
decemberi számában is beszámoltunk, ez a gyűjtési
hely 2013. december 31. napjával megszűnt.
Ezután a területen hulladékot lerakni szigorúan tilos!
Az új befogadó telep a gyepmesteri telep mellett lett kijelölve, a Kisfaludy utca végén, hűtőkonténeres megoldással.
A gyűjtőhelyet a gyáli lakosok térítésmentesen használhatják, azzal a korlátozással, hogy csak kishaszonállatok, illetve házi kedvencek tetemét lehet itt elhelyezni.

Lapunkat rendszeresen
szemlézi Magyarország
legnagyobb médiafigyelője

Polgármesteri Hivatal
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Navracsics Tibor sajtótájékoztatója Gyálon

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter személyesen tájékoztatta a Pest megye 7. választókerületéhez tartozó
nyolc település – Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő,
Maglód, Pécel, Üllő és Vecsés – polgármestereit az önkormányzatok adósságkonszolidációjának részleteiről.
A Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartott
sajtótájékoztatón a miniszterelnök-helyettes kiemelte,
hogy a 2002 és 2010 közötti időszak baloldali kormányzása olyan kényszerpályára sodorta a helyi önkormányzatokat, amely törvényszerűen vezetett a települések
nagymértékű eladósodásához. A közösségek által ellátott feladatokat nem támogatta a központi közigazgatás,
és a fejlesztésekhez sem nyújtott megfelelő segítséget.
Egyre több feladatot adott át, és egyre kevesebb forrást
biztosított. Hangsúlyozta: „nem az önkormányzatok felelőtlen gazdálkodása miatt került sor az eladósodásra”.
A 2006. évi önkormányzati választások után, a baloldali
vereség ismeretében tovább fokozódott a közösségeket
sújtó megszorítás, annak ellenére, hogy a szakértők és
az önkormányzati szövetségek figyelmeztettek az öncélú „büntető” politika súlyos következményeire.
A 2010. évi választások után megszületett a döntés,
hogy olyan rendezésre van szükség, amely tartósan
megteremti a minőségi közszolgáltatások, a hatékonyság és a kiszámítható működés feltételeit. A kormány és
az önkormányzatok között széleskörű egyetértés született arról, hogy az adósság konszolidációját összekapcsolják a közigazgatás és az önkormányzati rendszer
teljes újjászervezésével. A most bejelentett konszolidáció lényegében lezárja a több éves munkát, és ezzel
megteremti a lehetőségét a települések fejlesztésének.
Az adósság rendezése összesen négy ütemben történt meg: elsőként a megyei önkormányzatok (2011),
majd az 5000 fő alatti települések (2012) adósságát
rendezték. A következő évben az 5000 fő feletti települések hiteleinek 35-75% közötti részét (egyedi elbírálás alapján), idén a fennmaradó részt veszi át a központi költségvetés.

A választókerülethez tartozó nyolc településből hat 5000 feletti lakosságú települést érint
a most bejelentett rendezés (Ecser és Felsőpakony 5000 fő alatti lakossággal bír), amely
összesen meghaladja az 4,6 Mrd forintot (Gyál
esetében ez 1,35 Mrd forint).
A felszabaduló forrásokat fejlesztésekre, beruházásokra, a szolgáltatások minőségének javítására tervezik fordítani, illetve az uniós forrásból 2014 és 2020 között tervezett uniós
beruházások előírt önrészének biztosítására.
Dr. Szűcs Lajos kiemelte: az önkormányzatok
nagyon régen vártak erre a bejelentésre. 2002
és 2010 között a településektől és a megyétől ezer milliárd forintot is meghaladó mértékben vontak el forrásokat. A rendezés ezért tartott több éven keresztül, hiszen csak a megyei önkormányzatok konszolidációja
elérte a 140 Mrd forintot. Sok volt a kérdés, de már láthatóak az eredmények, és a konszolidáció célja. Például az, hogy a nyolc település újra fejlődési pályára
léphet az adósság elengedésével, mert így el tudnak
indulni a pályázatokon, képesek lesznek folytatni a fejlesztéseket, beruházásokat.
Ezután Pápai Mihály, városunk polgármestere röviden és tényszerűen ismertette, hogy milyen módon
keletkezett a település
adósságállománya. Hangsúlyozta, hogy a hitelek
nem az üzemeltetést finanszírozták, hanem az új városközponti beruházások,
a bölcsőde bővítésének,
vagy éppen az általános iskola felújításának önrészét.
A konszolidáció révén pedig újabb terveket valósíthatnak meg: az egészségügyi központ teljes körű
felújítását, akadálymentesítését. A konszolidációval
ugyanis éves szinten 350 millió forinttal csökkentek a kiadások, amit beruházásokra lehet fordítani, ezért a település lakói nevében megköszönte a segítséget.
A sajtótájékoztatót Pánczél Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester vezette. Az eseményen részt vett:
Pesti Imre és Tarnai Richárd, a Fővárosi és Pest Megyei Kormányhivatalok vezetői; és az érintett települések polgármesterei. Nagy öröm, hogy Gyál adhatott
otthont egy ilyen nagyszabású, fontos eseménynek.
Polgármesteri Hivatal
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vasút két oldalán a parkot, megújult a zöldségpiac, s a
városközpontban 160 parkolóhely is létesült. A 2013as év talán legnagyobb eseménye az új városközpont
átadása volt.
- Egyéb fejlesztések is voltak 2013-ban?

rült elérnie, hogy 2014 tavaszán végre felújítják a 4-es
főutat az 5-össel összekötő utat, ami magába foglalja a
Vecsési utat és a Bem József utcát is. Ennek kapcsán
megépül a régóta várt gyalogátkelő is a Vecsési út –
Deák Ferenc utca sarkon.

- Természetesen más fejlesztésekre is sor került a tavalyi évben. Járdát építettünk a Vecsési út Széchenyi utca
és Wesselényi utca közötti szakaszán, bővítettük a Bóbita Bölcsődét, új utcanévtáblákat helyeztünk ki. Itt jegyzem meg, hogy szó sincs utcák átnevezéséről, a nevek
maradtak, csak a régi táblákat cseréltük le újakra.

Mozgalmas, sikeres évet zárt az önkormányzat
A 2013-as év fontosabb történéseiről Pápai Mihályt,
Gyál város polgármesterét kérdeztük.
- Polgármester úr! Milyennek értékeli az önkormányzat
2013-as évét?
- A tavalyi év sok feladattal járó, sok munkát adó, nagy
változásokat hozó, mozgalmas, sikeres év volt.
- Melyek voltak a fontosabb feladatok?
- Akik az elmúlt év elején a városközpontban jártak, tanúi
lehettek annak, ahogy napról-napra épül a polgármesteri hivatalt és a járási hivatalt is befogadó új Városháza,
ahogy feltárul egy impozáns városközpont képe. Az elmúlt évtizedek tudatos, átgondolt munkájának eredménye, a képviselő-testület és a hivatal tevékenységének elismerése, hogy járásközponti rangot kaptunk. Az új épület
átadásával méltó körülmények közé került az ügyintézés.
A városközpont megépülésével régi vágyunk vált valóra. Természetesen nem ez volt a legfontosabb feladat
az elmúlt évtizedekben. Először a közműberuházásokra, a gáz-, a csatornahálózat megépítésére koncentráltunk, a vastalanítóval megoldottuk a vízminőség területén mutatkozó problémákat, szilárd burkolattal láttuk
el a közutakat, járdát építettünk, tömegközlekedést,
intézményeket fejlesztettünk, s sorolhatnám azokat
a beruházásokat, amelyek elsődlegességet élveztek,
s amelyeket ma is használunk, amelyek ma is nagy
szerepet játszanak abban, hogy városunk teljes értékű
életminőséget biztosít lakóinak.
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Az 1997-ben kapott városi rang addigi erőfeszítéseink elismerése is volt, de tudtuk, még sokat kell tennünk azért, hogy valóban megfeleljünk a városokkal
szemben támasztott igényeknek, szolgáltatásainkban
is várossá váljunk. A méltó városközpont megépítése 2010-ben kezdődött. Az elmúlt évben befejeződött
nagyberuházáshoz elnyert 721 millió forintos pályázati támogatás az új Városháza építésére, parkolók kialakítására, valamint a parkosítás egy részére lett volna elegendő. Számba vettük anyagi lehetőségeinket,
s mertünk nagyot álmodni. Saját, mintegy 700 milliós
erőnket hozzátéve a támogatáshoz építettük meg a

Nagy feladat volt a szemétszállítás új hulladéktörvénynek megfelelő megoldása. A lakosság a rezsicsökkentési intézkedések után nettó 255 Ft/kuka/hét áron
vehette igénybe a szolgáltatást, ami a heti egyszeri
kommunális hulladék elszállítást, a havi egyszeri, háztól történő szelektív hulladék elszállítást és az évi két
alkalommal történő lomtalanítást foglalta magában.
A törvény értelmében pályáztatnunk kellett a tevékenységet. A pályázatot az .A.S.A. Magyarország Kft. nyerte. Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a megállapodás értelmében a szolgáltató a nettó 255 Ft/kuka/
hét áron tovább végzi az eddigi szolgáltatásokat, s ezen
felül az április elejétől november végéig tartó időszakban
havi egy alkalommal elszállítja az .A.S.A. által ingyenesen biztosított fóliazsákokban kihelyezett zöldhulladékot
is. Bővült a szolgáltatás. A zöldhulladékot természetesen csak akkor szállítja el a szolgáltató, ha a zsákokban
valóban zöldhulladék van, s nem építési törmelék, állati
tetemek stb. amikkel egyébként a hulladékgyűjtő szigetek környékén is nem egy esetben találkoztunk!
A különböző hatósági intézkedések figyelembevételével számított nettó 300 Ft/kuka/hét lakossági díj a rezsicsökkentéssel 255 Ft-ra mérséklődött. A különbözet
városi szinten évi 78 millió forintot tesz ki, ami így a város költségvetését terhelte volna, de nagy örömünkre
az állam biztosítja ezt az összeget. Megjegyzem, hogy
a gyáli lakosok a Budapesten fizetett szemétszállítási
díjaknak csak a szűk felét fizetik! Ezt is jelentős eredménynek tartom.
Mindezek mellett a város önkormányzatának Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, alpolgármester és Erős
József önkormányzati képviselő közbenjárására sike-

- Ne feledkezzünk meg a közigazgatási rendszer átszervezéséről sem!
- A 2013-as évben a járási hivatalok létrehozásával jelentősen átalakultak a polgármesteri hivatalok feladatai. Sok munkánk volt abban, hogy az átállás Gyálon
nagyobb zökkenők nélkül ment végbe. Ezeken felül természetesen nagyon figyeltünk arra is, hogy a fenntartásunkban működő intézmények számára biztosítsuk
a színvonalas munkavégzés feltételeit, s megőrizzük
mindazokat a vívmányokat, például a párját ritkítóan
fejlett tömegközlekedést, ami városunkat jellemzi.
Azt is el kell mondjam, kudarcnak tartom, hogy eddig,
négy év alatt nem sikerült a Gyál-felső vasútállomás és
környékének rendbetétele. Mentségünkre szolgáljon,
hogy minden évben betervezzük azt a 40-50 millió forintot a költségvetésbe, amivel a beruházáshoz hozzájárulnánk, de a MÁV Zrt.-nél sajnos nagyon lassan halad az ügyünk. Az egyeztetési, tervezési procedúrában
ha jól számolom hét üzemigazgatóság érintett, s minden körnél tesz valamelyik észrevételt, így az egész
folyamat újra kezdődik elölről… Reményeink szerint
2014-ben sikerül rendbe tennünk a város szégyenfoltjának számító épületet és környezetét.
Természetesen más fejlesztéseket is tervezünk az
idén, de ezekről már a lap következő számában szeretném tájékoztatni a lakosságot.
Megragadom az alkalmat, hogy 2014-re sok sikert,
egészséget, boldogságot, megértést, békességet kívánjak Önöknek, a polgármesteri hivatal, az intézmények dolgozóinak, városunk valamennyi polgárának!
-i kis-
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a Bóbita Bölcsőde

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló „Férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” tárgyú, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számú projekt keretében 2013. december 12-én átadták a
megújult gyáli bölcsődét.
A több mint 250 millió forintba kerülő projekt 150 millió
forint Európai Uniós támogatással valósult meg. A támogatás elnyerését követően az Ybl Tervező Kft. által
papírra vetett kivitelezési tervek elkészülése után lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Épkomplex Kft. nyerte el a
kivitelezési munkálatokat, amire a szerződést 2013. június 4-én írták alá. A kivitelező a munkákat a szoros
határidő betartásával 2013. november 4-re készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult mondta el az átadási ünnepségen Barta József projektvezető. A projekt részeként, a kivitelezés végeztével az
újonnan kialakított helyiségekbe új bútorok, játékok és
egyéb eszközök is kerültek. Az erre vonatkozó közbeszerzés nyertese a bútorok tekintetében a Falco Sopron Kft. lett, míg a játékok és az egyéb eszközök beszállítására a HOR Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.
Pápai Mihály, városunk polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a projekt eredményeként a
bölcsőde területe és kapacitása közel duplájára nőtt,
valamint tornaszoba is kialakításra került az új épületrészben, és a meglévő épületrész is a mai kor igényeinek megfelelően került átalakításra. A projekt részeként biztosítva lett az egész épület akadálymentesítése
is. Mindez azért is fontos, mert Gyálon a születések
száma évről évre háromszáz fő/év körül mozog. Az új
épületszárnyat január elején vehették birtokba a gyáli gyerekek.
Polgármesteri Hivatal

6

Felújítják a Városi Egészségügyi Központot
Előreláthatólag februárban megkezdődnek a Városi
Egészségügyi Központ felújítási munkái.
A Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22
évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor
megtörtént a tetőtér beépítése. Sajnos az épület így a
mai kor követelményeinek is részben felel csak meg,
kívül-belül korszerűsítésre szorul, ezért ennek megvalósítására a képviselő-testület korábban kifejezte
szándékát, ami alapján a szükséges tervek elkészültek, majd az engedélyeztetés is lezajlott.
Ezt követően a tavalyi év végén megindult a kivitelező
kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás, amelynek befejeztével a legkedvezőbb ajánlatot tevő kivitelező a közbeszerzési eljárás függvényében előreláthatólag februárban megkezdheti a munkálatokat.
A felújítás során a tervek szerint hőszigetelve lesz az
épület, az elavult nyílászárókat kicserélik, és a tetőszerkezetet is teljesen felújítják. Az épület elavult belső
burkolatai helyett új, akadálymentes közlekedést biztosító burkolatok kerülnek kialakításra, a mai kor igényeihez igazodó beteghívó és informatikai rendszer kerül
kiépítésre. Az emelet megközelítésének elősegítésére liftet alakítanak ki az épületben, továbbá az elavult
rendelőket is felújítják, ahol szükséges. A teljes épület minden helyiségének akadálymentes megközelítése biztosítva lesz, a mozgássérültek számára használható mellékhelyiség is kiépítésre kerül.
A felújítás, amely teljes egészében az önkormányzat saját forrásából történik, várhatóan az év közepére befejeződik, ezzel jelentősen növelve az intézményt
használók ellátásának minőségét.
Lényeges megemlíteni, hogy a rendelések a felújítás
alatt is folyamatosan zajlanak, habár sajnos elkerülhetetlenek lesznek a kivitelezési munkálatokkal együtt járó
kisebb-nagyobb nehézségek, kellemetlenségek, amihez előre is kérjük minden intézményt igénybe vevő beteg türelmét, megértését illetve fokozott figyelmét.
Polgármesteri Hivatal
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Advent Gyalon
´

A Közház Gyál Város Önkormányzatának megbízásából 2013-ban 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 Boyzless Voice, a másodikon, a katolikus templomban Metzker Pál és zenekara 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 Kaleidoszkóp Színpad, a Magyar
Népmese Színház, a Kincses Színház, a Vadrózsák Cavinton Senior Néptánccsoport, a Kovács István Pál Dalkör Egyesület, a Gyál Városi Népdalkör, iskolák, civil
szervezetek csoportjai, koncertet adott Geszthy Veronika énekesnő, a Fourtissimo
zenekar valamint Tóth Gabi 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, dr. Szűcs Lajos és Gyimesi István közösen gyújtották meg
a negyedik gyertyát városunk adventi koszorúján.

20 1 3

A Boyzless Voice együttes

Metzker Pál és zenekara
Geszthy Veronika

Tóth Gabi

a Gyál Városi Fúvószenekar
koncertje
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Gyertyagyújtás

A Fourtissimo zenekar
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Asztalitenisz hírek

XXIII. Gyáli
Téli Tárlat
Azoknak, akik csak felületesen is követik a körülöttünk Talán az is mutatja ezt, hogy évről-évre többen nevezajló változásokat, szerencsére jó ideje nem kell már zik munkáikat a tárlatra – köztük egyre többen más tebizonygatni, hogy városunk nemcsak kinézetében, lepülésekről is.
szolgáltatásaiban fejlődik. Civil, humán működése is Néhány évvel ezelőtt több változtatást is bevezettek az
évről évre kiteljesedőben van.
esemény szervezői. Ezek közül az egyik, hogy évek óta
A kultúra, művészetek területén is számos olyan ér- külső, szakmai zsűri értékeli a nevezett alkotásokat.
ték, hagyomány született, születik itt,
amikre okkal lehetünk büszkék!
Az idén is avatott ítészek, Szurcsik JóDe valljuk be, hagyományaink, érzsef Munkácsy-díjas képzőművész, a
Képzőművészeti Egyetem docense,
tékeink jó része történelmi léptékkel
nézve legalábbis nem tekinthet vissza
Nagy T. Katalin művészettörténész, az
hosszú múltra. Fiatal város vagyunk,
egri Eszterházy Károly Főiskola docenfiatal hagyományokkal.
se, a kortárs magyar képzőművészeAz persze, hogy mi számít fiatal hati élet egyik legjobb ismerője zsűriztek.
gyománynak, meglehetősen relatív…
Az egyik legértékesebb művészeti
A XXIII. Gyáli Téli Tárlat díjazottjai:
eseményünk, hagyományunk a városI. díj: Badics Ferenc
unkban élő, városunkhoz kötődő képII. díj: Könyv Kata
zőművészek seregszemléje, a Gyáli
III. díj: Lőrincz Irén
Téli Tárlat 23 évvel ezelőtt indult útjára!
A Gyáli Téli Tárlat az elmúlt évtizeA díjazott alkotók munkáiból februárBadics Ferenc
dekben rangos képzőművészeti eseban lesz csoportos kiállítás a közösI. díj
ménnyé nőtte ki magát.
ségi házban.
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5-6. osztályos
fiú helyezettek

2013. december 13-án immár ötödik alkalommal rendezte meg egyesületünk a helyi általános- és középiskolások részére városi asztalitenisz versenyét. Szerencsére a lendület évek alatt sem hagyott alább a diákok
és a rendezők részéről. Az első versenyek győztesei
mára már egyesületünk csapatainak oszlopos tagjaivá
váltak és érik el sikereiket a Pest megyei bajnokságban és a különböző versenyeken. Városi versenyünket
önkormányzatunk segítségével sikerül minden évben
színvonalas helyi sportprogramként tovább vinnünk.
Pápai Mihály polgármester úr nemcsak a verseny védnökeként segíti évről-évre a rendezést. Vinnai Tibor
önkormányzatunk sportbizottságának elnöke elismerő szavakkal nyitotta meg a péntek délutáni sporteseményt. Méltatta az eddigi egyesületi aktivitást, a diákok
nagy számát és jó versenyzést kívánva indította útjára az első játékosokat. Minden iskola képviseltette magát és összesen 49 indulót regisztráltunk. Köszönet illeti meg Tumpechné Nagy Erzsébet tanárnőt a verseny
lebonyolításában vállalt szerepéért. Reméljük, hogy a
sok sportági ajándék is jó helyre került.
Várunk jövőre is Benneteket!

Középiskolás
helyezettek

A hét kategóriában a következő eredmények születtek:
Alsós fiú
Alsós leány
5-6. leány
5-6. fiú		
7-8. leány
7-8. fiú		
Középiskola

1. Tírpák Péter		
1. Kiss Katalin		
1. Oláh Anna		
1. Makkay Miklós
1. Nagy Alexandra
1. Harsányi Róbert
1. Trval Dávid		

2. Béres Ádám		

3. Trval Péter

2. Kmittel Bettina
2. Molnár János		
2. Bódi Hajnalka
2. Láng Márton		
2. Kovács Gergő

3. Cseppentő Gabriella
3. Trval Richárd
3. Völcsei Zita
3. Gégény József
3. Eszenyi Benjamin

„Pingpongozz, ne drogozz!” asztalitenisz programunk minden hónap
utolsó szombat estéjén vár minden
helyi és térségbeli fiatalt egy közös
ping-pongozásra valamint fontosnak érezzük a kábítószerek elterjedésének veszélyére is felhívni a figyelmet. Játéktudástól függetlenül várunk Benneteket!

A szokásos teát és zsíros kenyeret hozzuk. A programokról bővebben a www.gyase.hu valamint facebook
oldalunkon kaphattok még több infót. Márciusban járási és családi ping-pong versenyt szeretnénk rendezni,
részletek a februári újságban.
Boldog és sportolással teli új évet kívánunk!
Prémium GYASE
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sikeres
BOX GÁLA a
közházban

2014. január

Arany János közösségi Ház
és Városi Könyvtár

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

programajánló

Az „...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal-és nótaműsor keretében
a Kovács István Pál Dalkör
2014. február 15-én, szombaton 15 órakor
jubileumi PATAKI ISTVÁN EMLÉKMŰSORT rendez
az énekes születésének 60. évfordulóján
a közösségi házban.
Fellépnek egykori pályatársai, tanítványai,
énekkarok, citerások,
a Csizmadia Benedek által alapított népdalkör,
a Veresegyházi asszonykórus, az Ócsai népdalkör
Látó Imre cigányzenekara, meglepetés vendégek,
Pataki István felvételről és a rendező dalkör tagjai.
A műsort szerkeszti Tolnai Mari művészeti vezető
és Törőcsik Márta énekes.
Belépő: 700.- Ft (pártoló tagoknak 300.- Ft)

2014. február 1.
Vendég:
Rock Shoc
k
Belépő: 1.0

00 Ft.

Széllel szembe – poénok és poémák

Jordán Tamás stand up estje
zösmber 14-én este a kö
gálát rendeztek dece
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Aki kedvet kapott valam
Thai Box, Amatőr Bo
gismerkedhet a K-1,
tartott edzéseken me
világával.
- Női Box, Profi Box
l 19.30-ig.
erdán vannak 16.30-tó
sz
és
Edzések hétfőn
06-30/572-4160.
Bővebb információ:
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20.00 óra

2014. február 8-án, szombaton 19 órakor
a gyáli közösségi házban.
Jegyek:
elővételben: 1.500 Ft,
a helyszínen: 1.800 Ft.
Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár
Gyál, Kőrösi út 118-120.
www.gyalikozhaz.hu

ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Jordán stand up comedy-je… szinte
alig gazdálkodik a műfaj kötelező jellegű eszköztárából.
Ő verssel tűzdelt mesélésbe fog.
Első lépésként képzeljük el a Trójai
falovat pukkadásig tömve Adyval,
Babitscsal, Kosztolányival, Karinthyval és József Attilával.
Jordán ugyanis úgy vélekedik, s valószínűleg joggal, hogy a költő igen
hasonlatos egy olyan előadóhoz, aki
arra vállalkozik, hogy a saját vagy
környezete életéről valljon. Hiszen a
költészet sem más, mint a közlés egy
formája, benne az író legtöbbször arról számol be, mi történt vele vagy
mit tapasztalt éppen. […]
Így halad az est széllel szemben, a
stand up hagyományait megtörve,
tömény kultúrával. […]
Jordán elkötelezettségét a jövő nemzedék kellő műveltségű kinevelésére
talán nem kell elmondani. […]
A Széllel szembe is ennek fényében
lett olyan amilyen, vegyített humorral, iróniával, filozófiával és a költészet szépségével.
(westindex)
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Amit a 2013-as adóbevallásról tudni érdemes!
Elkezdődött a 2014-es év, azonban még hosszú ideig
törődni kell a 2013-mal.
Be kell vallanunk az előzőző évben szerzett jövedelmünket és – ha úgy adódik – adót kell fizetni.
Nézzük kinek kell adóbevallást készíteni és ezzel kapcsolatban mi a januári teendő!
Adóbevallást csupán azoknak kell készíteni akiknek
2013 év során volt bevétele.
Nem minden bevétel adóköteles azonban. Nézzük
mely bevétel nem adóköteles!
Nem kell bevallani és nem kell adót fizetni:
- az adómentes bevételek után, ilyenek az öregségi
nyugdíj, a segélyek, járadékok;
- a külföldön adóköteles jövedelmek;
- az ingó értékesítés, ha nem haladja meg az évi 600
ezer forintot, vagy a 200 ezer forint hasznot;
- ha 5 évnél „öregebb” lakást illetve 15 évnél régebbi
egyéb ingatlant értékesített;
- kamat, pénzbeli nyeremény, ha a bank illetve a játék
szervező levonta az adót.
Ha bevallást kell készíteni, el kell dönteni, hogy ki tegye ezt.
Ha a munkahelyünk vállalta, hogy elkészíti a jövedelem elszámolásunkat (nem kötelező neki) január közepén megkérdezi, hogy igényt tartunk-e rá, vagy
önállóan intézzük adó ügyeinket. Döntésünket egy nyilatkozat aláírásával kell közölnünk.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának
önkormányzati eredményei
Gyál Város Önkormányzata által
- támogatott „A” típusú pályázatok száma:
- támogatott „B” típusú pályázatok száma:
- elutasított pályázat:

49 db
4 db
nincs

Önkormányzatunk a pályázókat 2013. december
20-ig értesítette a döntésről.
Polgármesteri Hivatal
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A munkáltató adó megállapítását csak akkor kérhetjük,
ha nem keletkezett 10.000 forintot meghaladó még befizetendő adó.
Ha nem kértük a munkáltatói elszámolást, vagy a munkáltató ilyet nem készít, akkor január 31-ig meg kell
kapnunk a tavalyi jövedelmünkről, az abból levont adóról, a figyelembe vett kedvezményekről szóló igazolást
(M/30). Ezzel az igazolással együtt kell megkapnunk
a 2013 évben jövedelmünkből levont járulékokról szóló kimutatást ami tartalmazza munkabérünk alapján a
munkáltató által fizetett adókat is.
Ugyancsak január 31-ig kell másoktól is megkapnunk a
2013-ra vonatkozó igazolásokat.
Ilyenek, a teljesség igénye nélkül:
- Munkaügyi Központok igazolása a folyósított
ellátásokról;
- a magánpénztárak (nyugdíj, egészség) igazolása a
befizetésekről és azok felhasználásáról;
- az OEP igazolása a kifizetett táppénzekről;
- a bankok igazolása a kedvezményre jogosító lakáshitel törlesztéséről;
- kifizetők igazolása a kamat, árfolyam, osztalék jövedelmekről és a levont adókról.
Tudom, hogy esetenként sok papír begyűjtésére van
szükség a bevallás elkészítéséhez, de jobb januárban elkezdeni a gyűjtögetést, mint a bevallás előtti nap
kapkodva rohangálni és esetleg igazolás híján több
ezer forint adót kidobni.
Garasné dr. Péczer Klára
adószakértő

Köszönetnyilvánítás
A Gyáli Kertbarát Kör vezetősége és tagsága nevében ezúton szeretném megköszönni az ismeretlen adományozó, és mindazok segítségét, akik a
személyi jövedelemadójuk 1%-ával hozzájárultak a
klub eredményesebb tevékenységéhez.
Király László
a Gyáli Kertbarát Kör elnöke

A FEGY naplójából
11.02. Egyik tagtársunk jelezte, hogy az Erdősor-Kisfaludy utca sarkán az erdőből lopják a fát. Polgárőri
szolgálatunk az elkövetőket a rendőrségnek átadta, a
feljelentés megtörtént.
11.03. A rendőrség kért segítséget szolgálatunktól, illetve az orvosi ügyelettől, mert egy önakasztott személyhez riasztották a járőröket. A helyszínt
biztosítottuk.
11.06. Ál-villanyóra leolvasó próbálkozott idős emberekhez bejutni a Csontos József utcában. (Az elkövető kb. 170 cm magas erős testalkatú, fehérbőrű férfi,
piros színű kertésznadrágot viselt.) A tulajdonos kérdéseire dadogva próbált válaszolni, majd kereket oldott. A keresése eredménytelen volt.
A közterület felügyelők kértek polgárőri és rendőri segítséget a Wesselényi utcába, ahol egy agresszív sofőr nem volt hajlandó az intézkedésnek alávetni magát, fenyegetőzött. Szolgálatunk jelentette, hogy az
egyén egy rövid, mélyenszántó beszélgetés után,
közreműködővé vált.

11.08. Betörésjelzést küldött a riasztórendszer központunkba a Liliom utcai óvodából. Járőreink kiemelt
figyelmet fordítottak a jelzett objektumra, mivel az
előző este is próbálkoztak az intézménybe betörni.
Polgárőreink kettő perc alatt az óvoda területén voltak, ahol egy bokorban megbújva elfogták a betörőt,
aki az őrsön rövid kihallgatás után beismerte az elő
este történt behatolást is.
12.21. A rendőrség kért segítséget szolgálatunktól
egy Felsőpakonyon dühöngő férfi megfékezéséhez.
A vélhetően drog hatása alatt álló férfi a családját bántalmazta, akit a mentők a pszichiátriára szállítottak.
Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk
telefonszáma:

06-29-340-333

Mikulás ünnepség az Őszidő Nyugdíjas Klubban
A Tátika Óvoda Méhecske
csoportja meghívást kapott
az Őszidő Nyugdíjas Klub
Mikulás ünnepségére. Örömmel fogadtuk az invitálást és
izgatottan készültünk a gyerekekkel a vendégségbe.
December 3-án délelőtt a közösségi házban nagy szeretettel fogadtak bennünket a
mosolygó nénik, bácsik.
A kicsikkel elénekeltük mikulásváró dalainkat, verset
mondtunk, aztán Pannika
néni szép meséjét hallgattuk
meg.
Ezután megérkezett a várva
várt Mikulás bácsi, aki szép
kifestővel ajándékozta meg a gyerekeket.
Finom sütikkel, üdítővel is megvendégeltek bennünket
kedves vendéglátóink.
Élményekben gazdagon indultunk vissza az óvodába.
Köszönjük szépen a meghívást, a szép és meghitt
együtt töltött délelőttöt, a szíves vendéglátást és az
ajándékokat is az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjainak!

Jó egészséget és Boldog Új Évet Kívánunk Nekik sok
szeretettel!
A Tátika Óvoda Méhecske csoportja nevében:
Lukovszkiné Kiss Lívia
óvodapedagógus
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S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:

Köszönet érte!

Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Egy szép októberi napon színházba készülődtem,
közben elgondolkodtam azon, hogy mit is tett egy
ember évek óta a művelődést kedvelő fiatalokért
és az idősebb korú emberekért! Emlékeimben felidéztem az elmúlt éveket, évtizedeket! Még a régi
mozi épület állt és üzemelt a Gyáli Kőrösi úton, ott
kezdte tevékenységét, majd később a Gyáli postán
dolgozott. Közben és azóta is önzetlenül tevékenykedik, szervezi a színházba járást. Beszerzi a színház és cirkusz jegyeket, bérleteket, az oda és vis�szaszállítást szintén megszervezi.

Heverő 12.800 Ft-tól

Tisztelt Ordasi Sándor!
Ezúton szeretném megköszönni magam és az Önt
ismerő gyáli lakosok nevében önzetlen munkáját,
kitartását, hozzáértését, amivel fiatalok és szép
kort megért embertársainak közel hozza a színház,
cirkusz vagyis szórakozás, kikapcsolódás lehetőségét. Köszönjük Önnek hosszú éveken keresztüli
fáradságát, idejét, amit ránk, gyáli lakosokra szánt!
LáS
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10%

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

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701
Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig
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Apróhirdetés		
Apróhirdetés		
hirdetés
hirdetés
KÁRPITOS javítást, restaurálást,
motor ülés javítást vállal. Speciális heverők, franciaágyak készítése. Kainz Ferenc aranykoszorús KÁRPITOS mester.
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon:
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
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.

Angol magánórák (60
perc) anyanyelvűekkel, rendkívül kedvező áron, itt Gyálon.
Felnőttek és iskolások gyakorolhatnak angolul társalogni. Segítünk az angol nyelvtanban is.
Kezdőket is fogadunk.
Érdeklődni: 06-30/938-9709,
06-29/340-878
VÍZ- GÁZ ÉS FŰTÉSSZERELÉS fűtési rendszer beszabályozása. GÁZ BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA (5 évenként kötelező) Fég
készülékek javítása, karbantartása. Ingyenes tanácsadás! Telefon: 20/933-9844, 30/950-6833
www.energiatakarekosfutes.hu
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
Villanybojlerek vízkőtelenítése
(kisebb áramfogyasztás, hos�szabb élettartam), villanyszerelés, háztartási gépek javítása, hidrofor javítás és ingyenes
állapotfelmérés.
Telefon: 06-30/417-2317.
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apró

Apróhirdetés
hirdetés

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928
Duguláselhárítás,
központi porszívó szerelése, víz,
gáz, fűtés rendszerek tervezése és kivitelezése. Telefon:
06-30/9340-937.
Mosógépek, hűtőgépek, villanybojlerek javítása garanciával,
szombaton is. Whirpool, Samsung, LG, stb. Gallai szervíz
Tel.: 30/307-9794, 30/461-6019.
Ivóvíztisztító és PVC padló
szaküzlet. Ady Endre utca 97.,
341-886, angyalviz.hu
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca
73, Tel.: 70/233-30-47
Gyálon matematikából minden
korosztálynak vállalok tanítást.
06-20/527-7701

Hirdetésfelvétel:

06-29/541-644
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		 II. Gyáli
Böllérverseny
2014. február 15-én,
szombaton reggel

7 órától,

a gyáli sportpályán
Eredményhirdetés 15 órakor.

A verseny fővédnöke dr. Szűcs Lajos az Országgyűlés jegyzője,
Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Pápai Mihály, Gyál város polgármestere.
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a
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Büfé, kísérőprogramok,
jó hangulat,
őstermelői élelmiszerek
vására!

A csapatok a helyszínen vágják és dolgozzák fel a sertéseket, pecsenyét és
töltelékárukat (hurka, kolbász) készítenek, de egyéb disznótoros étel is készíthető.
A szakemberekből álló zsűri értékeli a vágás szakszerűségét, a feldolgozás,
előkészítés szakszerűségét, valamint az elkészült ételek minőségét.

Kóstolási lehetőség!
A szervező Gyáli Lovassport Egyesület sok szeretettel vár minden érdeklődőt!

A belépés ingyenes!
A versenyre csapatok jelentkezését is várják.

Jelentkezés és bővebb információ: Scheik József (20/9675-285),
valamint a részletes versenykiírás megtekinthető a www.gyalikozhaz.hu honlapon.

