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Elhelyezték a Kistérségi 
Szolgáltató Központ 
alapkövét

Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Köz-
gyűlésének elnöke, Pápai Mihály, 
Gyál város polgármestere, Gyimesi 
István, városunk díszpolgára, nyu-
galmazott polgármester és Ladányi 
Artúr Szilárd, a kivitelező Prím Építő 
Építőipari Kft. cégvezetője helyezte 
el a Kistérségi Szolgáltató Központ 
épületének alapkövét július 17-én.

3. oldal

Várostörténeti,  
városismereti vetélkedőt 
hirdetünk

8-9. oldal

Új rendszer a víziközmű-
szolgáltatásban
Átalakult a víz- és csatornaszolgálta-
tás rendszere. Mi a változás lényege, 
s mit jelent az új helyzet nekünk, gyá-
liaknak? – kérdeztük Pápai Mihály-
tól, városunk polgármesterétől és 
Sárosi Istvántól, a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójától.

7. oldal

Tisztelt Gyáliak!
Településünk az idén ünnepli várossá avatásának 15. évfordulóját, s több intézmé-
nyünk is kerek évfordulót ül ebben az évben. Az „Évfordulók városa – 2012” rendez-
vénysorozat keretein belül számos sikeres programot szerveztünk már az idén.

Augusztus 24-25-én nagyszabású eseményre, Gyál legnagyobb rendezvényére vár-
juk Önöket.

Az idén kétnapossá váló Városi Utcabál és a szintén hagyománynak számító, im-
már nyolcadik alkalommal sorra kerülő Gyáli Fogathajtó Fesztivál gazdag progra-
mot, tartalmas kikapcsolódást kínál minden érdeklődőnek. (A rendezvény részletes 
programját az újság hátsó borítóján adjuk közre.) 

Tisztelettel meghívom Önt és családját, barátait a Városi Utcabál és VIII. Gyáli Fo-
gathajtó Fesztivál programjaira!

Jöjjön el Ön is, találkozzunk a sportpályán és a piactéren, ünnepeljünk együtt!
Pápai Mihály
polgármester

Meghívó

Pest Megye Önkormányzata és Gyál Város 
Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk 
Önt és családját, barátait, az augusztus 20-án, 

szombaton 11 órakor, a Templom téren kezdődő 
Szent István napi megyei és városi ünnepségre!

Ünnepi köszöntőt mond: 
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere

Ünnepi beszédet mond: 
dr. Szűcs Lajos, a Parlament jegyzője, 

Pest Megye Közgyűlésének elnöke
Az ünnepi műsor közreműködői: 
Rékasi Károly színművész és a 

Gyál Városi Fúvószenekar 

Az ünnepség után emléktábla avatás Szüts Sza-
bó Istvánné, városunk első díszpolgára egykori 

lakhelyén, a Szent István utcában
Az emléktábla avatásán beszédet mond: 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 

Gyál város alpolgármestere

Dr. Szűcs Lajos
Pest Megye 

Közgyűlésének elnöke 

Pápai Mihály
Gyál város  

polgármestere
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Tisztelt Ügyfelek! 
Nap mint nap láthatjuk azt a megfeszített iramú munkát, amivel 
az új közigazgatási szolgáltató központ falai kúsznak felfelé a vá-
rosközpontban.

Év végére az új épületbe beköltözik a Polgármesteri Hivatal, és 
ott is lesz kihelyezett postai szolgáltatás. A teljesen felújított régi 
könyvtárépület, majd okmányirodai részbe pedig Gyál a járásköz-
ponti igazgatást várja, annak érdekében, hogy helyben tudjuk a leg-
több szolgáltatást biztosítani a városnak és tágabb környezetének.

Addig azonban az építkezéssel járó kellemetlenségeket együtt 
kell elviselnünk!

A körzetközponti okmányiroda és a kihelyezett posta júniustól 
augusztus 3-ig az építkezés alatt is – a Somogyi u. felől egy ideigle-
nes bejáraton keresztül megközelíthetően – üzemelt.

Augusztus 6-tól két hétig az Okmányiroda teljesen bezár és a tel-
jes belső átépítés itt is megkezdődik.

Augusztus 21-től októberig a jelenlegi Okmányirodával szemben 
elhelyezkedő Somogyi u. 1. sz. alatti épületben ügyeleti rendben, 
csökkentett kapacitással, csak a folyamatban lévő és a helyi illeté-
kességgel intézhető ügyekben fogadja az ügyfeleket. 

Új okmányok nem készülnek, csak a korábban indított ügyek 

lezárását fogjuk elvégezni  (Kész okmányok átvétele, bevont és  
visszaadható okmányok kiadása, bevont rendszámok átvétele idé-
zés alapján, gyáli lakcím bejelentése, diákigazolványhoz adat-felvé-
telezés, hatósági igazolvány kiállítása)!

Ebben az időszakban a postai szolgáltatás is szünetel!
A gépjármű eladások bejelentését postai úton kérjük megtenni!
Új okmányok kiállítását, gépkocsival kapcsolatos ügyindítást 

(gépjárművek átírását, műszaki vizsga miatti forgalmi cserét stb.) 
az ország valamennyi okmányirodájában lehet intézni, országos 
illetékesség alapján, de elsősorban ajánljuk a Központi Okmány-
irodát (Budapest XIII., Visegrádi u. 110-112.) ahol hétvégén is van 
ügyfélfogadás, az alábbiak szerint:

Hétfő: 8:00 - 20:00   Kedd: 8:00 - 20:00   Szerda: 8:00 - 20:00   
Csütörtök: 8:00 - 20:00   Péntek: 8:00 - 20:00   Szombat: 8:00 - 14:00   
Vasárnap: 8:00 - 14:00

Időpontfoglalás ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.
hu/hivatalkereső honlapon az okmányirodáknál ill. ügyintézés/in-
ternetes okmányiroda szolgáltatásnál kezdeményezhető!

Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, annak minden információ 
elérhető még a www. nyilvantarto.hu honlapon is.

Szíves türelmükre és együttműködésükre számít a

Gyáli körzetközponti Okmányiroda

Áramszolgáltatás szüneteltetése
Az ELMŰ értesítette hivatalunkat, hogy 2012. augusztus 29-én 8 és 16 óra között felújítási, karbantartási munkák miatt a város kö-
zépső részén áramszolgáltatási szünet lesz (az érintett utcákat a mellékelt térképen kékkel jelöltük).

Az áramszünet miatt a Polgármesteri Hivatal, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár zárva lesz. A munkála-
tok ideje alatt kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét.                                                                                  Polgármesteri Hivatal
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Ezt is rólunk 
mondták!
Megőrültetek, hogy Gyálra akartok költözni??? Az 
Magyarország Chicagója! – így bíztatták szülei-
met a rokonok, ismerősök harmincöt évvel ezelőtt, 
amikor megtudták: a rosszhírű alvóvárosban aka-
runk szerencsét próbálni. Családunk mégis itt te-
lepedett le.

Az igencsak ingadozó vízállás ellenére is sok víz 
lefolyt azóta a Gyáli patakon…

Településünk mára szerethető, lakóit színvona-
lasan kiszolgálni képes kertvárossá fejlődött. 

Mi, akik itt élünk, nap, mint nap folyamatában 
látjuk a változásokat, ezért talán nem is mindig 
érzékeljük, hogy mekkora utat tettünk meg a fej-
lődésben. Magától értetődőnek tartjuk, hogy tel-
jes az infrastruktúra, hogy minden utunk szilárd 
burkolatú, folyamatosan fejlődik az intézményhá-
lózat, parkok, játszóterek épülnek, hagyományok 
erősödnek meg, stb. És ez így van rendjén. Inkább 
azon bosszankodunk, ha valami még nem teljes, 
nem az igazi, mert természetesen erre is találni 
példát.

Szerintem tanúságos lehet, ha azzal szembesü-
lünk, hogyan vélekednek rólunk, városunkról a 
más településeken élők.

Meglepő élményem volt a minap. A Gyáli Kert-
barát Kör kérésére a gödöllői kertbarátoknak mu-
tattam meg városunkat. Volt bennem némi szoron-
gás, hiszen egy gazdag történelmi múlttal, számos 
műemlékkel stb. rendelkező településről érkezett 
csoport idegenvezetését vállaltam el. (Idegenveze-
tés Gyálon? Valljuk be, elsőre már ez is furcsának 
tűnhet…) 

De félelmeim nem igazolódtak. Volt mit meg-
mutatnom; értékeket, érdekességeket. Vendégeink 
megnézték a katolikus templomot, a közösségi há-
zat, parkjaink, köztéri szobraink, intézményeink 
egy részét, sétáltak a Galopp Majorban és a hor-
gásztónál. Csodálkoztak, hogy nincs szemét, nin-
csenek csikkek a parkban, hogy nem tapossák szét 
a virágokat, hogy milyen gondozottak az utcák, 
s közben otthoni, saját, negatív tapasztalataikat 
sorolták.

Persze, olyasmit is mutathattam volna Gyálból, 
amire nem vagyunk büszkék. Meg az is igaz, hogy 
ők meg Gödöllőn mutathattak volna számos olyan 
látnivalót, amivel előttünk járnak, de ennek elle-
nére is tény, hogy ott, akkor, dicséreteiket hallva jó 
érzés volt gyálinak lenni. Ott is, akkor is jó érzés 
volt!

gi  

Elhelyezték a Kistérségi 
Szolgáltató Központ alapkövét
Dr. Szűcs Lajos, Pest 
Megye Közgyűlésének 
elnöke, Pápai Mihály, 
Gyál város polgármeste-
re, Gyimesi István, váro-
sunk díszpolgára, nyu-
galmazott polgármester 
és Ladányi Artúr Szilárd, 
a kivitelező Prím Építő 
Építőipari Kft. cégveze-
tője helyezte el a Kistér-
ségi Szolgáltató Központ épületének alapövét július 17-én.

Az ünnepségen a megyegyűlés elnöke úgy fogalmazott: „Ez az építke-
zés azért mérföldkő a számunkra, mert az épülő központ nem magányos 
építkezés, hanem része egy nagyobb tervnek, ami nem a hiányzó infrast-
ruktúrát pótolja, hanem a jövőbe tekint és egy alaposan végiggondolt stra-
tégia része.”

Városunk polgármestere az 
alapkő letétele előtt felidézte  
azokat az erőfeszítéseket, amelye-
ket városunk az itt élők életmi-
nőségének javításáért tett, majd 
hangsúlyozta, hogy az itt élő em-
berek teremtették elő azt a pénzt, 
amivel a város belevághatott a be-
ruházásba.

A KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 
azonosítószámú, „Gyál kistérségi 
szerepének erősítése a városköz-
pont rehabilitációja által” című 
projekt első lépésében megépült a 
park a város központi részén, s új 
nyomvonalat kapott a Kőrösi út is.

A járásközpontnak és a jegyzői hivatalnak helyet adó Kistérségi Szol-
gáltató Központ építésének munkálatai a tervek szerint 2012. november 
23-ig fejeződnek be. A beruházás egy 726 millió forintos európai uniós 
támogatásból valósul meg.

(Fotók: Pest Megye Önkormányzata)
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Kétbodonyban táborozni az volt csak a csuda jó!
A tavalyi évhez hasonlóan a Tátika óvodások újra táborozni voltak a 
Nógrád megyei Kétbodonyban 2012. június 18-22. között. Tavaly meg-
ígértük vendéglátóinknak, hogy visszamegyünk. Betartottuk, hisz 
„ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó”.

Elérkezett a várva várt nap: június 18., hétfő reggel nyolc órától fo-
lyamatosan gyülekeztek a gyerekek, 9:55-től már türelmetlenül vár-
tuk a busz érkezését. A gyerekek és óvónénik boldog izgalommal telve 
szálltak fel a buszra, a szülők kicsit gondterhelt arckifejezéssel, néhá-
nyan könnyeiket nyelve engedték gyermekeiket életük első/második 
táborába. Az út 1,5 óra volt, a gyerekek 
felvillanyozva foglalták el szálláshelyei-
ket, valamint rövid idő alatt felfedezték 
a szállásunk minden zegét-zugát. A ha-
talmas udvar gyereket, felnőttet egyaránt 
lenyűgözött. Az első napon az ebéd után 
csendes pihenőt tartottunk, majd 15:30-
tól Pál István a Magyar Kultúra Lovag-
rendjének tagja, a népművészet mestere 
ősi népzenei dallamokat és népi hang-
szereket (kecskeduda, tilinkó, fafurulya) 
mutatott be nekünk. Pista bácsi 94 évesen 
aktív népzenész, járja az országot, jó egészségnek örvend, gyógynövé-
nyeket gyűjt és különféle formában el is fogyasztja azokat. 17 órától a 
Mini Állatkertet látogattuk meg, ahol Benéné Marika néni bájos mo-
solyával, magával ragadó kedvességével kalauzolt végig bennünket, sőt 
1-2 kisállatot ki is vett nekünk és a gyerekek meg is simogathatták őket. 
Másnap a reggeli elfogyasztása után Viola nénivel lekváros süteményt 
készítettünk, majd a közeli játszóteret vettük birtokunkba. A szállá-
sunkra visszatérve Viola néni áthozta a megsült sütiket, amik nagyon 
finomra sikerült. Rövid szieszta után ebédelni mentünk, majd csendes 
pihenőt tartottunk, uzsonna után pedig elkezdődött a várva várt me-
dencézés. Vacsora után Márti néni 8 palóc mesét mondott el, nagyon 
megdicsérte most is a gyerekeket, mert fegyelmezetten hallgatták végig 
a meséket. A mese után játék volt az udvaron, közben látogatók érkeztek 
Nagyné Jutka nénihez, a családja jött el, finom sütiket sütött Jutka néni 
lánya, amit jóízűen megettünk. Szerdán patakvizsgálatra mentünk 
Benéné Marika nénivel. Gumicsizmában a Malom patak vizében gá-
zoltunk, papírcsónakokat engedtünk el és megnéztük milyen irányba 
folyik a patak vize. Séta közben megfigyelhettük a botanikai terület 
növényeit, fáit, az iker fűzfáról is sok érdekességet tudtunk meg. A túra 
után kicsit pihentünk, majd ebédelni mentünk, csendes pihenő követ-
kezett, ezután pedig a medencézés. Vacsora után az otthoni telefonhí-

vásokat fogadtuk, majd pedig zseblámpás kalandtúra vette kezdetét a 
tágas udvaron, amit a gyerekek és mi felnőttek is nagyon élveztünk. 
Csütörtökön reggeli után vendégségbe mentünk „Természetanyóhoz”. 
A Simahegy erdejébe Marika néni kalauzolt bennünket, ahol a ter-
mészet kincseit gyűjtögethettük, magoncokat kerestünk az avarban, a 
vaddisznók dagonyázó gödreit is szemügyre vettük, különböző fákkal, 
bokrokkal ismerkedtünk meg, erdei pintyek énekét hallgathattuk meg. 
Visszafelé kicsit megpihentünk, közben játékosan összefoglalta Marika 
néni a gyerekekkel a látottakat, hallottakat: varázssapkából papírállato-
kat varázsoltak elő a gyerekek, és sok érdekességet mondtak el azokról. 
A túra után zuhanyoztunk, ebédeltük, fagyiztunk, lepihentünk, majd 
uzsonna után játszótérre mentünk játszani. Vacsorára pizzát kaptunk, 
amit az udvaron fogyasztottunk el, nem sokkal ezután megérkezett 
a „nagy kedvenc”, Guszti bácsi, aki a fiúk segítségével megrakta a tá-
bortüzet, és 20 órakor elkezdődött a zenés tábortűz. A tábortűz körüli 
éneklés újra felejthetetlen élményekkel gazdagított bennünket: Gusz-
ti bácsi gitározása, az együtténeklés, az énekek eljátszása, elvarázsolt 
gyereket, felnőttet egyaránt. Ezután fürdés, pótvacsora, csomagolás 
következett, de még mindig nem ért véget a nap, ugyanis erre az estére 
tartogattuk a párnacsatát és a pizsamapartit, aminek szintén nagy sike-
re volt, fél egykor sikerült ágyba kerülnünk.

A tábor utolsó napján esős, borús időre ébredtünk, de reggeli után 
kezdett kiderülni az idő. A Harkály-odú 
miniboltban vásárló gyerekek sorsolá-
son vettek részt pénteken, valamennyien 
nyertek ajándékot. Megérkezett értünk a 
busz 12 vendéggel, s elindultunk az utol-
só programunkra, Nőtincsre, a Seholszi-
get Élményparkba, ahol a Tincsi Loko-
motív kisvonattal körbejártuk a parkot, 
állatokat néztünk, megebédeltünk, 
fagyiztunk, és hatalmasat játszottunk, 
még az erdei játszótérre is felkapaszkod-
tunk. Negyed hat után érkeztünk haza, 

az óvoda előtt már vártak bennünket a szülők.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Nagy Tiborné-

nak, Winkler Editnek, Mátyók Péternének a kitartó munkáért, valamint 
a Kétbodonyiaknak a vendégszeretetükért, utoljára, de nem utolsó sor-
ban pedig a szülőknek köszönöm a bizalmát, hisz a legféltettebb kin-
csüket bízták ránk, mely által felejthetetlen élményekhez juthattak a 
gyermekek.                                                                     Nagyné Nyíri Mária

óvodapedagógus
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A Belügyminisztérium államtitkára adta át az új rendőrségi épületet

Saját erőből, önkormányzati forrásból építettük
Mint lapunk előző számában röviden már beszámoltunk róla, júli-
us 10-én, Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, Dr. Szűcs Lajos, a Magyar Köztársaság Országgyűlésé-
nek jegyzője, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Dr. Simon Tamás 
rendőr dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya és Pápai 
Mihály, Gyál város polgármestere vágta át a szalagot az önkor-
mányzati forrásból épült új gyáli rendőrségi épület átadási ünnep-
ségén. Az eseményen más, magas rangú rendőri vezetők, közéleti 
személyiségek mellett részt vett Lajtár József rendőr vezérőrnagy, 
az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági főigazgatója, orszá-
gos főkapitány-helyettes, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
városunk alpolgármestere, Kocsis István rendőr alezredes, a Da-
basi Rendőrkapitányság vezetője és Gyimesi István nyugalmazott 
polgármester, Gyál 
város díszpolgára is. 

Az átadási ünnep-
ségen Dr. Kontrát 
Károly, Dr. Szűcs La-
jos és Pápai Mihály 
mondott beszédet. 
Városunk polgármes-
terétől Danó Zoltán 
rendőr őrnagy, a helyi 
őrs parancsnoka vette 
át az épület jelképes 
kulcsát.

A biztonság, a közbiztonság megteremtése, fenntartása a mindenkori állam egyik legfontosabb feladata, 
de kiveszik részüket ebből más szervezetek, köztük az önkormányzatok is. Gyál Város Önkormányzata is 
számos alkalommal adta tanúbizonyságát annak, hogy kötelező feladatain túl, önként vállalt feladatként is 
fontosnak tekinti az itt élők biztonságérzetének javítását. 

A polgárőrség segítése, a rendőrség folyamatos támogatása alapítványi keretek között, vagy éppen az 
előző rendőrségi épület rendelkezésre bocsátása és sorolhatnám, mind-mind olyan önkormányzati válla-
lások, amelyek bizonyítják ezt.

Július 10-én Gyál város történetének fontos állomásához érkeztünk. Szintén önkormányzati vállalásként 
új rendőrségi épületet adtunk át Gyál központi részén, a megújuló városközpont tőszomszédságában.

A korszerű, rendőreinknek kulturált munkakörülményeket biztosító épületet a MŰREMEK Építész 
Iroda Bt. tervezte, a kivitelezés feladatait pedig a Gyáli Ipartestület és a KINAMÉ Kft. vállalta.
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A Nemzeti Összetartozás Napja a Gyáli Tulipán Óvodában
Óvodánkban 2012. június 4-én 
délelőtt első alkalommal ünnepel-
tük meg a Nemzeti Összetartozás 
Napját.

A gyerekek ezen a napon piros, 
fehér és zöld színű pólóba öltözve 
jöttek az óvodába. A tíz csoportba 
járó gyermekek az aulában gyüle-
keztek, s itt vette kezdetét az ün-
nepség. Kápolnásiné Sági Andrea 
óvodavezető asszony nyitotta meg a 
megemlékezést egy rövid bevezető-
vel, ezt követően pedig a gyerekek 
felé tett fel egyszerű kérdéseket, 
amikre ügyesen válaszoltak az óvo-
dások.

A megemlékezés a cinege cso-
portos gyerekek mesedramatizálásával folytatódott, melynek ke-
retében A kiskakas gyémánt fél krajcárja című magyar népmesét 
adták elő. A mesének nagy sikere volt, a gyerekek végig izgalommal 
figyelték a cselekményt. Ünnepségünk az udvaron folytatódott. 
Először óvónői bemutatás után az óvodánk gyerekei és dolgozói 
közösen játékos gyakorlatokat, mozdulatokat végeztek zenére, 

amik nagy élményt nyúj-
tottak mindenki számára. 
Az óvodapedagógusok kü-
lönböző foglalkozásokat is 
szerveztek a gyerekeknek: 
homokvárakat készítettek, 
amelyeket nemzeti színű 
zászlókkal díszítettek fel és 
lehetőségük volt sportve-
télkedőn és kézműves fog-
lalkozáson való részvételre 
is. A gyerekek óvónői se-
gítséggel piros, fehér vagy 
zöld színű papírforgót is 
készíthettek, amit haza is 
vihettek. 

Délelőttünk színes, gaz-
dag programok sorozatával telt el. Úgy érezzük, hogy ez a nap más 
volt, mint a többi, és a gyerekek számára is közelebb tudtuk hozni 
a Nemzeti Összetartozás Napját.  

 Knapp Ibolya Katalin
óvodapedagógus
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Gyáli székhellyel alakult meg a részvénytársaság

Új rendszer a víziközmű-szolgáltatásban
Mint lapunk olvasói közül is bizonyára sokan ér-
tesültek róla, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény értelmében átalakult a 
víz- és csatornaszolgáltatás rendszere. Mi a válto-
zás lényege, s mit jelent az új helyzet nekünk, gyá-
liaknak? – kérdeztük Pápai Mihálytól, városunk 
polgármesterétől és Sárosi Istvántól, a Dél-Pest 
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. elnök-vezér-
igazgatójától.

Új Gyáli Újság: - Mi indokolta a törvény megszületését?
Sárosi István: - A rendszerváltás idején 38 szervezet végzett ví-
ziközmű szolgáltatást Magyarország területén. Ez a szám 20 év 
alatt mintegy 400-ra duzzadt, ráadásul a lakosság 80 százalékát 
40 szolgáltató látta el, a maradék 20-on osztozott 360. Könnyen 
belátható, hogy az elaprózott struktúrában nem mindig lehetett 
hatékonyan, gazdaságosan működni. A jogalkotó célja ennek az 
anomáliának a megszüntetése volt. 
Új Gyáli Újság: - Mi az új rendszer lényege?
Sárosi István: - A törvény értelmében a minimum 150 000 fel-
használói egyenértékkel rendelkező szervezetek végezhetnek ví-
ziközmű szolgáltatást. Ezt a számot egy meglehetősen bonyolult 
képlettel számítják ki, más módon határozzák meg a lakosság, 
az intézmények és a gazdasági tevékenységet végző felhaszná-
lók esetében. Viszonyításképpen elmondom, hogy egy víz- és 
csatornabekötéssel is rendelkező lakóingatlannál ez az érték 2, 
de például egy nagy vízfelhasználású ipari üzem esetében en-
nek sokszorosára rúghat. A Gyálon is szolgáltató GYÁVIV Kft. 
a 62.500-as mutatóval Budapest déli agglomerációjának legna-
gyobb szolgáltatója volt a törvény megszületése előtt, s egész Pest 
megyét nézve is a második helyen állt.   
Új Gyáli Újság: - Ha jól értem, két lehetőség között választ-
hattunk. Vagy csatlakozunk valahová, vagy megpróbáljuk mi 
elérni a bűvös 150 000-res számot…
Pápai Mihály: - A térség településein szolgáltatók közül a 
GYÁVIV Kft. volt az egyetlen, ami megfelelt a törvényi feltéte-
leknek. Ilyen kritérium volt például, hogy az adott szolgáltató 
„tiszta cég” legyen, vagyis csak víziközmű szolgáltatással fog-
lalkozzon. A törvény azt is kimondja, hogy azon települések 
számára, amik nem csatlakoznak valamely szolgáltatóhoz, az 
állam jelöli ki a feladat ellátóját. Gyál városvezetése kiemelten 
fontosnak tartotta, hogy a jövőben is olyan szervezet végezze ezt 
a tevékenységet városunkban, amiben tulajdonosok vagyunk, s 
befolyásunk, beleszólási lehetőségünk lehetővé teszi a gyáliak 
érdekeinek hatékony, eredményes képviseletét! Az elmúlt hóna-
pokban nagy utat tettünk meg a GYÁVIV Kft-vel. Egyeztetések 
folytak a szóba jöhető településekkel. Első körben Dunaharaszti, 
Ócsa, Kiskunlacháza és Szigethalom csatlakozott Gyálhoz, így 
elértük a 150 000 egységet. A folyamat végére, Vecsés, Üllő, Pé-
teri, Maglód, Ecser, Pécel, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepestarcsa 
csatlakozásával, 14 település összefogásával pedig meghaladtuk 
a 200 000-es számot.
Új Gyáli Újság: - A bíróság a közelmúltban bejegyezte az új 

szolgáltatót, a gyáli székhelyű Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt-t. Elnök-vezérigazgatóvá a GYÁVIV Kft. ko-
rábbi igazgatóját, Sárosi Istvánt választották. Vezérigazgató 
úr! Mit érzékelnek majd a változásból a gyáliak?
Sárosi István: - Reményeim szerint semmit. A gyáliak is ugyan-
olyan biztonsággal, ugyanazokkal a feltételekkel jutnak hoz-
zá a szolgáltatáshoz, mint eddig. Marad a munkatársi kör is, a 
GYÁVIV valamennyi dolgozóját átvette az új szervezet, a DPMV 
Zrt.
Új Gyáli Újság: - Milyen állapotban van az átvett vagyon, mi-
lyen a közművek állapota a szolgáltatási területen?  
Sárosi István: - A jogszabályoknak megfelelő, biztonságos víz- és 
csatornaszolgáltatás feltételei minden érintett településen bizto-
sítottak. Tény az is, hogy a körön belül a GYÁVIV Kft. volt szol-
gáltatási területén a legkorszerűbb a technika.
Új Gyáli Újság: - A korszerűtlenebb berendezések cseréjéhez, 
más települések „szintre hozásához” források kellenek. Vis-
szavetheti ez a jobb állapotban lévő Gyál fejlesztési lehetősé-
geit? Nem lesz ebből hátrányunk? 
Sárosi István: - Nem, mert az érintett települések külön alszám-
lával rendelkeznek, s a DPMV Zrt. alapszabálya kimondja, hogy 
a forrásokat azokon a településeken lehet felhasználni, ahol ke-
letkeztek, tehát a hasznot azon a településen költhetjük el, ott 
fejleszthetünk belőle, ahol az termelődött! A Gyálon keletkezett 
pénz Gyálon marad, a gyáli rendszerbe épül be.
Új Gyáli Újság: - Essen szó a vízminőségről és a szolgáltatás 
díjáról is!
Sárosi István: - A víz minősége megfelel a szabványoknak, ezt 
saját laborunk és az ÁNTSZ rendszeres ellenőrzései is garantál-
ják. Gyálon régebben a víz vastartalma okozott problémákat. Az 
idén cseréltük ki a vastalanító szűrőjét, s egy második, kisebb 
vastalanítót is üzembe helyeztünk. A gyáli vízfogyasztás napi át-
lagban 4000 köbmétert tesz ki, ez a legnagyobb csúcsidőszakok-
ban sem ment még 6000 köbméter fölé. A vastalanítók kapacitá-
sa 7000 köbméter naponta, így az egészséges ivóvíz biztosított a 
városban.

Ami az árakat illeti, az olcsóbb szolgáltatók közé tartozunk, 
országos átlagban a középső harmad alsó rétegében vannak a 
víz- és csatornadíjak.
Új Gyáli Újság: - Polgármester úr! Gyáli székhellyel, városunk 
hathatós közreműködésével alakult meg egy 14 települést ellá-
tó szolgáltató. Ez is egy sikertörténet!

Pápai Mihály: - Sok munka van abban, hogy ez így alakult! 
Sikerült elérnünk a célunkat, azt, hogy Gyál városa egy erős, 
életképes szolgáltató vezető tulajdonosaként, hathatósan, ered-
ményesen képviselhesse az itt lakók érdekeit!

Sárosi István: - Az a véleményem, hogy jó döntés született. 
Gyál az új szolgáltató központja, a város vezető pozíciót szerzett 
a DPMV Zrt-ben. És mi az előnyösebb? Egy szolgáltató vezető 
tulajdonosaként, befolyásos szereplőként részt venni a döntés-
hozatalban vagy egy távoli székhelyű, akár 200 települést is ellá-
tó szervezetnél „zongoratologatóként” beállni a sorba?
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Ismeri Ön városunk múltját és jelenét?

Kedves Olvasó!
Mint annak idején az Új Gyáli Újságban is beszámoltunk róla, az 
„Évfordulók városa – 2012” rendezvénysorozat részeként várostör-
téneti, városismereti vetélkedőt szervezett az Eötvös József Közgaz-
dasági Szakközépiskola és az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár. Az iskolák csapatai közötti megmérettetés döntőjét má-
jus 18-án tartották. Most a nagysikerű vetélkedő feladataiból sze-
mezgetve lapunk olvasói számára hirdetünk versenyt.

Kérjük olvasóinkat, hogy az újságból kivett oldalpáron töltsék 
ki a feladatokat! A kitöltött feladatlapokat augusztus 23-án, csü-

Név: 

Életkor:

Lakcím:

törtökön 12.00 óráig lehet leadni az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvárban. A helyes megfejtők érékes díjakat kapnak. A 
verseny eredményhirdetése augusztus 24-én, pénteken, 19.00 óra-
kor lesz a Városi Utcabál színpadán.

 

 

A Jálics család címere

Mi nem helyes a képen?
Az alábbi képeken valami hibát talál. Kérjük, írja le röviden a kép alatti sorokba, hogy milyen hibát fedezett fel!

 

 

A Jálics kastély 

 

 

Telekvásárlásra buzdító képeslap a parcellázások időszakából

 

 

Életkép a millenniumi parkban 2011 nyarán  
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TOTÓ
Kérjük, bekarikázással jelölje a helyes választ!

1,  Ki adta át a millenniumi zászlót 2000-ben városunknak?
 1. Pokorni Zoltán oktatási miniszter
 2. Göncz árpád köztársasági elnök
 X. Orbán Viktor miniszterelnök

2, Melyik család volt Gyál és környékén a legnagyobb birtokos a 
XIX. században? 
 1. gr. Dégenfeld 
 2.  Jálics 
 X.  gr. Károlyi

3, Milyen eseményhez kötődött a millenniumi zászló átadása 2000. 
augusztus 20-án?
 1. A kopjafa avatása
 2. Szent István szobrának avatása
 X.  Az Arany János Közösségi Ház és Városi  
  Könyvár átadása

4, Kiről nevezték el azt a helyi önkormányzati díjat, amivel az 
egészségügy és a szociális ellátás területén kimagaslót alkotók te-
vékenységét ismeri el az önkormányzat?
 1. Gyál védőszentjéről, Szent Györgyről
 2. Dr. Fandl János főorvosról
 X. Dr. Pusztai Lajos főorvosról

5, Ki volt az, aki először létesített iskolát az uradalmi cselédek gyer-
mekeinek Gyálpusztán?
 1. gr. Károlyi László 
 2. Kisgyörgy Aladár
 X.  Jálics Géza

6, Mi létesült a mai benzinkúttal szembeni üzlet mögött Gyálsző-
lőn a 20-as években?
 1. srandfürdő
 2. étterem
 X.   községháza

7, Ki adta át Gyimesi István polgármesternek a város kulcsát 15 év-
vel ezelőtt, a várossá avatási ünnepségen?
 1. Kuncze Gábor belügyminiszter
 2. Dr. Schmidt Géza, a Pest Megyei 
  Közgyűlés elnöke
 X.  Horn Gyula miniszterelnök

8, Mit jelképez a város címerében a szőlőfürt és az akácfa ág?
 1. A község Gyál -szőlőből és 
  Gyál-ligetből jött létre.
 2.  Régen a település fő terméke a 
  keményfa és a bor volt.
 X.  A fehér homoki szőlő oltványoknak 
  akácfa volt az alanya.

9, Hány hl vizet tudtak tárolni a Jálics kastély tornyában?
 1. 400 
 2.  300 
 X.  50

10, Milyen stílusban épült a Jálics kastély?
 1. szecessziós 
 2.  neoreneszánsz 
 X.  eklektikus

11, Ki volt az a személyiség, aki posztumusz (halála után) kapta 
meg a Gyál Díszpolgára Címet?
 1. dr. Nagy Árpád 
 2. Solymári Béla 
 X.  Szüts Szabó Istvánné

12, A polgármesterrel együtt jelenleg hány tagja van Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének?
 1. 12 
 2.  16 
 X.  15

13, Megközelítőleg hány lakosa van városunknak?
 1. 17000 
 2.  26000 
 X.  34000

+1, Mikori keltezésű a köztársasági elnök Gyált várossá nyilvánító 
rendelkezése?
 1. 1997. augusztus 20. 
 2.  1997. július 1.
 X.  1997. október 23.
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Park Uszoda a XVIII. 
kerületi Bókay-kertben

Az idei szezonban is sok szeretettel várják a Park Uszoda és a fris-
sen felújított, megújult Strand látogatóit, egészen szeptember 2-
ig. Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig 09.00-18.45-ig. Csoportos, 
kedvezményes belépő 550.-/fő, kísérő jegy 550.-/fő, felnőtt strand-
jegy 1000.-/fő, ifjúsági és nyugdíjas strandjegy 880.-/fő, gyermek 
strandjegy (3-14 év) 550.-/fő. A Park Uszoda szeptember 3-tól 16-ig 
zárva tart.

„Röpülj, hajóm… rajtad a Holnap hőse.”
40 éves az Ady iskola

1972 – 2012

Kedves és Tisztelt Egykori és Jelenlegi Tanárok, 
Tanítványok, Szülők, az Iskola Dolgozói!

Az Ady Endre Általános Iskola fennállásának 40. évfordulója 
alkalmából évkönyvet szeretnénk kiadni. Várunk minden olyan 

írást, élménybeszámolót, visszaemlékezést versben vagy prózában, 
amely az Ady iskolához kapcsolódik.

Néhány gondolatébresztő javaslat, ötlet:
Sohasem fogom elfelejteni – Sikerem volt! – Első nap az iskolában 
– Győztünk! – Utolsó nap az iskolában – Én voltam a főszereplő 
– A felvételi izgalmai - Ballagás – A Kaleidoszkóp szerkesztője 

voltam – DUE sajtófesztivál – Világot láttam – Ifi voltam – Barát-
ságok, szerelmek – Tréfák és bosszúságok az iskolában

Iskolai élet (emlékezetes óra, felelet, dolgozatírás,  
2 és 3 műszak, építkezés)

Szakkörök (báb, színjátszó, újságíró, kézműves,  
énekkar, nyelvvizsga-előkészítő stb.)

Táborok (Révfülöp, Murau, London, sítábor,  
Zánka, olvasó- és médiatábor)

Műsorok (október 6., október 23., november. 22.,  
karácsony, március 15., április. 11.)

Rendezvények (szüreti bál, farsang, Martinstag – Halloween,  
akadályverseny, papírgyűjtés, tornaünnepély, családi nap,  
irodalmi teadélután, Hónap Könyve, sulinapok, zsibvásár, 

Luca-napi vásár, úttörőélet stb.)
Versenyek (magyar és idegen nyelvi szavaló-,  

tanulmányi és sportversenyek stb.)
Vetélkedők (tisztasági verseny, Ady-, Verne- és  

Rákóczi-vetélkedő, Ki mit tud? stb.)
Felejthetetlen kirándulások 

(osztály, iskolai, tantestületi stb.)
Programok

(színház- és múzeumlátogatások, tanári kórus)

A legfeljebb 2 oldalas írásokat zárt borítékban az iskola címére 
várjuk:

Ady Endre Általános Iskola
2360 Gyál, Ady E. u. 20.

Elektronikus úton is fogadjuk a visszaemlékezéseket az alábbi 
címen: ady40@hotmail.hu

Beküldési határidő legkésőbb augusztus 31.

„Röpülj, hajóm… Szállani, szállani, szállani egyre.”

Felhívás
A Gyáli Kertbarát Kör  2012. szeptember 7-én 14 órai kezdettel 
megnyitja hagyományos  „Terménykiállítás”-át a  közház civil ter-
mében.

A kiállítás 4 napig lesz látható.  
Kérünk minden kiállítani szándékozó lakost, és klub tagot, hogy 

2012. szeptember elejéig jelezze e szándékát.
Telefon számok:
Bacsa Ferenc elnök     06-29-343-853,  06-70-536-1574
Pusztai Jutka                06-29-345-401,  06-70-344-1935
Szeretettel várunk minden kertbarátot.

vezetőség

Musical Est a közházban
Deák Fruzsina, Juhász Diána, Kovács Lotti, Gurszky Péter, 

Makray Pál, Naszvagyi Tamás és Zádori Szilárd

Részletek a Jézus Krisztus Szupersztár, az István, a király, a 
Sakk című világhírű musicalekből és a ház saját 

produkciójából, a Végállomásból!

Belépő: 600 Ft
Augusztus 18., 19.00
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„Ha megtanuljuk a múltunkat, nem lesz gondunk a jövővel!”

Mesél a székelykapu - I. rész
A városközpontban épített parkot méltán nevezhetjük Gyál egyik 
legszebb, legkulturáltabb közterületének. A központba érkezőt ta-
vasz óta emlékkőből, információs táblából és székelykapuból álló 
trianoni emlékhely fogadja. A székelykapu és az információs tábla 
Gyálon élő fafaragó művész, Varga Csaba „Főfanyűvő” munkája. 
Az alkotót a székelykapun megjelenített jelképekről, azok jelenté-
séről is kérdeztük.

- A székelykapu mesél, információkat hordoz, jelentése van. Mik 
ezek a jelenések?

- Valóban minden, a kapun megjelenő motívum, minta, felirat 
jelentést hordoz. Csak ősi magyar motívumok szerepelhetnek rajta, 
kötött szabályok szerint. Ha nem így van, akkor nem egyéb, mint 
giccs! Amikor megkaptam ezt a nagyon megtisztelő felkérést a vá-
ros önkormányzatától, első dolgom volt, hogy tájékozódjak az au-
tentikus motívumokról, szabályokról, hiszen nem voltak részletes 
ismereteim a tárgyban, nem készítettem még székelykaput. Nem 
egy kapu alakú dísztárgyat akartam faragni, hanem mindenképpen 
hiteleset, olyat, ami pontosan azt az üzenetet hordozza, amit kell! 
Nagy meglepetésemre ez a tájékozódás nem is volt olyan egyszerű. 
Először a szűkebb-tágabb ismeretségi körömben kérdezősködtem, 
s az Interneten kutakodtam. Többen próbáltak meg segíteni, de 
arra kellett rájönnöm, hogy már a székelyek sem igazán ismerik 
az ősi jelentéseket, szabályokat. Később szerencsére sikerült meg-
találnom a téma talán legavatottabb szakértőjét, Papp Gábor művé-

szettörténészt, aki sok hasznos tanáccsal, szakirodalommal látott 
el. Örömmel segített, nagyon sokat köszönhetek neki! Külön meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy eljött a június 3-án tartott avatásra 
is, s elismerően nyilatkozott a munkámról.

- Beszéljünk először a kapu anyagáról!
- A kapu oszlopait szárított tölgyből, kilenc rétegből ragasztot-

tam össze. Nem fog vetemedni. A tölgy erezete eléggé homogén, 
ezért égetéses technikával antikoltam, hogy érdekesebb, izgalma-
sabb felületet kapjunk. A tartósságot növeli a gombaölő réteg, az 
olajlazúr impregnálás és a hajólakk bevonat is. A zsindely a legtar-
tósabb fából, kanadai vörös cédrusból készült.

Ami meg a technikát illeti, nem elsősorban a kidolgozottság szá-
mít, hanem az arányok, formák, méretek. Minden motívumnak 
megvan a maga, virágnyelven, rébuszokban elmondott jelentése. 
Sokkal többet mond, mint az írott szó, egy jelképnek több, akár 
hét-nyolc jelentése is lehet.

(A székelykapun megjelenő motívumokról és azok jelentéséről az 
interjú második részében, lapunk következő számában adunk tájé-
koztatást.)
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Energiatudatos Vállalat az .A.S.A.
Az A.S.A. Magyarország Kft. 2012-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet, amelyet a Virtuális 
Erőmű Programmal együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának előmozdítását cél-
zó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat Bíráló Bizottsága ítélte oda társaságunknak. A bizottság 
tagjai között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselői. 

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit.  
A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként valósítottuk meg a depóniagáz-hasznosító üzemünket, amely az 
irodaépültetek és szociális helyiségek teljes fűtését és melegvíz-ellátását biztosítja, és a programhoz való csatlakozásunkkal újabb 
terveink vannak és vállalásokat tettünk a témában. 

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállaláso-
kat tettük:
Vállalatunk külső energetikai tanácsadó céget bízott meg az ener-
gia menedzsment feladatok ellátásával, az energia hatékonyságot 
növelő intézkedések kidolgozásával. 

Az elmúlt egy évben készült egy egyszerűsített energetikai au-
dit, amely összefoglalja az energiafelhasználásunk fő jellemzőit, 
és összesíti az energiahatékonyságot növelő javaslatokat. 

A javasolt intézkedések megvalósítására cégünk energiagaz-
dálkodási szerződést kötött egy energetikai tanácsadóval. 

Ehhez pedig a szükséges erőforrásokat is biztosítjuk: anyagi 
forrásokat különítünk el rá, és folyamatosan képezzük, motivál-
juk munkatársainkat az energiahatékonysági célok elérésére. 

Illegális szemétlerakókat fogtunk!
Országosan és helyi szinten is folyamatosan problémát jelent az 
illegális szemetelők elleni küzdelem. Városunkban a szemetelők 
előszeretettel használják erre a célra a szelektív hulladék gyűjtésére 
szolgáló szigeteket illetve a város külső területeit.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a közelmúltban a közte-
rület-felügyelet és a FEGY Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület összefo-
gásának köszönhetően több alkalommal is sikerült felgöngyölíte-
ni ilyen ügyeket. Az illegális szemetelők nincsenek biztonságban! 
Amennyiben fény derül a kilétükre, ellenük eljárás indul, és magas 
összegű pénzbírságra számíthatnak!

Kérjük, hogy amennyiben illegális szemétlerakást tapasztalnak, 
azt jelezzék a Polgármesteri Hivatal portaszolgálata felé a 29/540-
930-as, vagy a FEGY központja felé a 29/340-333-as telefonszá-
mon.              Polgármesteri Hivatal

A FEGY naplójából
07.02. Riasztás érkezett ügyeleti központunkba, miszerint az Eg-
ressy utcában ismeretlen, pakuraszerű anyag bugyog fel a földből. 
A terület átvizsgálása során mintegy fél köbméter mérgező anya-
got találtak tűzoltóink. A hatósági eljárás megindult.

07.12. A közterület-felügyelők jelezték ügyeletünknek, hogy a 
Petőfi S. utcában két személy villanyóra leolvasónak adta ki magát. 
A felügyelők felszólítására, miszerint mutassák fel igazolványukat, 
az álleolvasók elmenekültek. A meneküléshez használt autó típusa 
és rendszáma a rendőrségnek át lett adva.

07.19. Az esti órákban a vihar elmúltával tűzoltóinknak több 
mint tíz esethez kellett vonulniuk, nagyrészt kidőlt fák eltávolítása 
volt a feladatuk.

07.23. Baleset történt az Ady E.u. és Piroska u. kereszteződés-
ében. Két személygépkocsi frontálisan ütközött. Két személy sé-
rült, az egyik mellkas és orrsérülést a második személy térd sérü-
lést szenvedett.

07.24. Bejelentés érkezett ügyeleti központunkba, hogy a Kos-
suth-Somogyi B. saroknál, a volt szelektív szigetre egy személy 
illegálisan szemetet rak le. Járőreink a szemetelőt a rendőrségnek 
átadták. A feljelentés megtörtént.

Tisztelettel felhívnánk olvasóink figyelmét, hogy fokozottan vi-
gyázzanak 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 világítá-
son sem!                        Hajdu Attila
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CSATLAKOZZON
CSENDESRIASZTÓRENDSZER

HÁLÓZATUNKHOZ!
Riasztónk által

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

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

20 ÉVE
GYÁL

     SZOLGÁLATÁBAN

A riasztórendszerrel kapcsolatban érdeklődjön a 06-70/332-1595-ös telefonszámon
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EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TANDÍJMENTES 
nappali tagozatos, iskolarendszerű szakképzéseink

a 18-22 éves érettségizettek számára
2012. szeptember 1-i kezdéssel!

Középfokú:
· Pénzügyi-számviteli ügyintéző
· Vállalkozási ügyintéző
· Statisztikai és gazdasági ügyintéző
· Banki befektetési termékértékesítő
· Kereskedelmi ügyintéző

· Marketing és reklám ügyintéző

 Középfokú, emelt szintű:
· Logisztikai ügyintéző
· Mérlegképes könyvelő

· Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

A képzéseink államilag elismert szakképzettséget tanúsító 
OKJ-s bizonyítványt adnak!

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 13-31. között  
Tel.: 29/346-451 Fax: 29/340-952
E-mail: eniko.dobai49@gmail.com

Honlap: www.eotvos-gyal.sulinet.hu
További információk és jelentkezési lap ezen a címen található!

FELNŐTTEKNEK!
Támogatott szakképzések Gyálon!
2012. szeptember 2-i kezdéssel!

Kombinált szakképzések: 
Logisztikai ügyintéző + Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző 18 hónap
Pénzügyi és számviteli ügyintéző + Vállalkozási ügyintéző 18 hónap
Pénzügyi és számviteli ügyintéző +TB és bérügyi szakelőadó 18 hónap
Kereskedelmi ügyintéző+Bolti eladó+Kereskedő boltvezető  10 hónap
Hagyományos szakképzések: 
Logisztikai ügyintéző 18 hónap
Mérlegképes könyvelő 18 hónap
TB és bérügyi szakelőadó 18 hónap
Bolti eladó 6 hónap
Kereskedő, boltvezető 6 hónap
Kereskedelmi ügyintéző 10 hónap
Irodai asszisztens 10 hónap
Banki befektetési termékértékesítő 10 hónap
Logisztikai ügyintéző szakképesítés – rész szakképesítései: 
Anyagbeszerző 6 hónap
Áruterítő 6 hónap
Veszélyes áru ügyintéző 6 hónap

A képzéseink államilag elismert szakképzettséget tanúsító 
OKJ-s bizonyítványt adnak!

Képzés időpontja: hetente 3 alkalommal, kedden, szerdán és csütör-
tökön 17: 00 – 20: 00 óráig

Regisztrációs díj: 10. 000 Ft/félév
OKJ-s záróvizsga díja: 1×40. 000 Ft 

Egyéb díja nincs, mivel támogatott képzés!
Jelentkezés: 2012. augusztus 13-31. (8:00–15:00); Tel: 29/ 346-451

Apróhirdetés
KAINZ FERENC Aranykoszorús KÁRPITOS 
mester, javítást, restaurálást, motor ülés ja-
vítást 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 nél-
kül, 0-24-ig! Épületen belüli és kívüli szen-
nyvíz, csapadékelvezetőrendszer tisztítása. 
Házakban, lakásokban, éttermekben, gyá-
rakban, 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
LOGOPÉDIAI SZOLGÁLTATÁST nyújtok 
GYÁLON és BUDAPESTEN beszédhibás, 
óvodás- vagy iskoláskorú gyermekeknek. 
Ha gyermeke olvasás vagy írás nehézsé-
gekkel küzd (diszlexia, diszgráfia) és se-
gítségre van szüksége, hívja a 06-20/522-
4478-as számot. A vizsgálat ingyenes.
SZEZON ELŐTTI ERESZCSATORNA 
AKCIÓ! Horganyzott, alumínium, színes 
alumínium ereszcsatorna és kiegészítők 
MOST még kedvezőbb áron kaphatók 
a készlet erejéig! Tímár Vasker.Kft. Ve-
csés, Dózsa Gy.u.22., Tel: 29/355-501  
www.timarvasker.hu.
ÜVEGEZÉS! Tükör, akvárium, képkeret. 
Gittes ablakok thermoplán üvegessé alakí-
tása. Szabó Sándor Gyál, Damjanich u. 2, 
Tel.: 0670/206-4914.
Mosógépek, hűtőgépek javítása garanciá-
val, szombaton is. Whirpool, Samsung, LG, 
stb. Gallai szervíz Telefon: 30/307-9794, 
30/461-6019.
ELADÓ 220V, 2000 W-os motorral, 
1000x700-as munkalappal, porzsákos 
gyűjtővel kerekes körfűrészgép, 300-as át-
mérőjű tárcsával. Tel.: 06-70/641-5964.

Bútor készítés – konyhabútorok - szoba-
bútorok, 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 padló-
fűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz 
és villanybojlerek, tűzhelyek, konvek-
torok, vízmelegítők javítását, cseréjét. 
Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. Szur Sándor  
06-20/412-6511.
Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb 
áramfogyasztás, hosszabb élettartam), 
villanyszerelés, háztartási gépek javítása, 
hidrofor javítás és ingyenes állapotfelmé-
rés. Telefon: 06-30/417-2317.
Gyál központjában, csendes utcában, egy-
más mellett lévő két telek eladó. Összesen 
1435 m2. Víz, gáz, csatorna, villany van. 
Érdeklődni: 06-70/339-5607.
GYÓGYMASSZÁZS, relaxáló masszázs 
otthonában. Rugalmas időbeosztás, 
barátságos ár (1.000 Ft / fél óra). Te-
lefon: 06-20/579-4125. Részletek: 
www.masszazsotthonaban.hu
Családi házak takarítását vállalja középkorú 
nő. Telefon: 06-20/656-0705

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 is-
mereteket, 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 csoportbon-
tásban tanulhatjátok, melyhez jól felszerelt nyelvi labor 

áll rendelkezésre. 
Mit kínálunk még a fentiek mellett?

Családias légkör - Segítő, toleráns tanári kar - Egyéni 
fejlesztési lehetőség

Hirdetésekkel
kapcsolatos
információk:

Telefon:
06 (29) 541-644

e-mail:
ujgyaliujsag@gyal.hu

kozossegihaz@gyal.hu
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ÁLLATORVOSI RENDELŐ

2360 Gyál, Vecsési út 32.
tel./fax: 06/29 544 340; 544 341 
e-mail: gyogyir2004@gmail.com

www.allatorvosgyal.hu

� Védőoltások
� Belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás
� Műtétek (biztonságos altatás)
� Labor, ultrahang
� Házi betegellátás
� Állatpatika
� Homeopátia

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

Dr. Molnár M. Zoltán     06/30 996 2633

Kőrösi út

Új szolgáltatásaink:
� ultrahang-vizsgálat
� gépi altatás
� kórházi benntartás
� mikroszkópos laborvizsgálat 
� Törzsvásárlói kedvezmény.

Sóder, homok, termőföld,
murva és kavics szállítása.

06-30/213-9985

Készgyep, térkő kedvező áron.
06-70/271-0057




